
 

 

  

Samhällsansvar i konkurrens  

– En jämförande studie om den reglerade och 

oreglerade spelmarknaden 

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande 

Företagsekonomi C | Kandidatuppsats 15p | Vårterminen 2012 

Författare: 

Rikard Bivesjö & 

Jesper Cederblad 

 

Handledare: 

Lars Vigerland 

 



 

Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Lars Vigerland för all den kritik och vägledning han gett oss 

under uppsatsens framväxt. Vi vill även tacka Svenska Spel och deras CSR-chef, Zenita 

Strandänger, för hennes välvillighet och den förståelse som hon har visat sig ha för oss. 



 

 

Uppsatsens titel Samhällsansvar i konkurrens – en jämförande studie om den reglerade och 

oreglerade spelmarknaden 

 

Författare Rikard Bivesjö och Jesper Cederblad 

 

Handledare Lars Vigerland 

 

Nyckelord Spelmarknad, Corporate Social Responsibility (CSR), konkurrens, ansvar 

 

Bakgrund Svenska Spel är ett reglerat bolag styrt av staten, där CSR, samhällsansvar och 

socialt ansvar står i fokus. Den hårt reglerade svenska spelmarknaden har under senare år 

blivit allt mer konkurrensutsatt från utländska oreglerade bolag via internet.  

 

Problemdiskussion Det finns två synsätt gällande CSR och hur de påverkar 

konkurrensfördelar och lönsamhet. Den ena sidan antyder att företag i första hand ska 

fokusera på vinst och agera i aktieägarnas intressen. Den andra sidan kopplar CSR till en 

bidragande orsak till konkurrensfördel som i sin tur ökar företagens lönsamhet. 

 

Problemformulering Svenska Spel konkurrerar med andra spelbolag som inte arbetar utefter 

samma förutsättningar, spelbolag som inte har statligt ansvar. Svenska Spel har legala 

förpliktelser att anta CSR. De övriga bolagen väljer själva hur de vill agera med CSR på 

marknaden, de har större möjlighet att välja den strategi som de anser är bäst.  

 

Frågeställning Vilken syn har de oreglerade spelbolagen på CSR jämfört med Svenska Spel 

och deras samhällsansvar på spelmarknaden? 

 

Syfte Syftet med denna uppsats är att jämföra bolaget Svenska Spel med oreglerade spelbolag 

utifrån hur de presenterar och använder sig av CSR på spelmarknaden. 

 

Metod Den vetenskapliga metoden i den här studien har antagit en kvalitativ, deduktiv ansats 

med ett deskriptivt angreppssätt. Studien utgår ifrån de teoretiska begreppen CSR och 

konkurrens och appliceras på av författarna vald empiri, bestående av data från intervjuer och 

sekundära datakällor. Empirin ligger till grund för författarnas tolkningar via den teoretiska 

referensramen till färdiga analyser och slutsatser. 

 

Slutsats Svenska Spels CSR är djupt implementerat i dess verksamhet och strategier och 

ligger till grund för hur de verkar. De oreglerade bolagen ser CSR som en bisyssla med 

relativt stort fokus på spelaransvar, det som också är Svenska Spels viktigaste del. Alla bolag 

upprätthåller en 18-årsgräns för spel och den största skillnaden mellan Svenska Spel och de 

oreglerade spelbolagen är spelarbudgeten, hos Svenska Spel är det obligatoriskt att fastställa 

en budget för att överhuvudtaget få spela, hos de oreglerade bolagen är den frivillig. 
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Background Svenska Spel is a regulated company run by the state and government, where 

CSR, community and social responsibility is in focus. The highly regulated Swedish gaming 

market has in recent years become more exposed to competition by foreign unregulated 

betting companies thru Internet.  
 

Problem discussion There are two views regarding CSR and how they are affecting 

competitive advantage and profitability. On one hand, it suggests that companies foremost 

shall focus profits and act in the best interest of the shareholders. On the other hand, it 

connects CSR to be a contributor to competitive advantage that increases the company’s 

profitability. 
 

Problem formulation Svenska Spel is competing with other betting companies who doesn´t 

act under the same conditions, betting companies that don´t have a responsibility to the state. 

Svenska Spel has legal obligations to adopt CSR into their business. The other companies 

choose themselves how they want to act with CSR on the gaming market, they have greater 

opportunities to choose a strategy that they think is the best.  
 

Problem definition Which approach has the unregulated gaming companies on CSR 

compared with Svenska Spel and their social responsibility in the gaming market? 
 

Purpose The purpose of this paper is to compare Svenska Spel with unregulated gambling 

companies based on how they present and use CSR in the gaming market. 
 

Method The scientific method in this study adopted a qualitative, deductive approach with a 

descriptive touch. The study was based upon the theoretical concepts of CSR and 

competition, and applied to the empirical study, consisting of data from interviews and 

secondary sources. The empirical data were the basis for the authors' interpretations through 

the theoretical frame to complete analyzes and conclusions. 
 

Conclusion Svenska Spel´s CSR is deeply implemented in their business and strategies and is 

the basis for how they operate. The unregulated companies see CSR as a sideline with a 

relatively strong focus on player responsibility, which also is Svenska Spel´s most important 

part. Every company in this study upholds an 18-year-old limit for games and the biggest 

difference between Svenska Spel and the unregulated gaming companies is the player’s 

budget limit, at Svenska Spel it is mandatory to define your playing budget limit in order to 

access the games, at the unregulated companies it is optional. 
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Den här uppsatsen handlar om hur spelbolag i konkurrens använder sig av CSR inom 

organisationerna. I inledningskapitlet ämnar författarna att beskriva hur den svenska 

spelmarknaden har uppkommit och hur förutsättningarna för organisationerna har 

förändrats med tiden. Bakgrunden mynnar senare ut i problemdiskussionen som påvisar att 

det finns olika synsätt på CSR och nyttan av CSR i en organisation. Vidare beskriver 

problemformuleringen vilka problem detta medför för Svenska Spel och den svenska 

spelmarknaden i stort. Dessa problem ligger till grund för uppsatsens frågeställning.  

 

 

Affärsetik och lönsamhet är två begrepp som har lyfts fram och som historiskt sett har 

diskuterats fram och tillbaka. Etik och vinst har länge varit två motsatta sidor för hur en 

organisation bör bedrivas.
 1

 Det har skapats stor debatt gällande hur en organisation ska 

utformas och verka. Utifrån historiskt dokumenterade företagsfakta framgår det att företag 

borde integrera både etik och vinst i en och samma organisation.
2
 Ett för högt vinstintresse 

kan förbigå ett företags moraliska synsätt, vilket kan innebära att företaget ses som alltför 

girigt. På så sätt kan det förstöra ett företags image, på bekostnad av företagets kunder.
3

Geoffrey P. Lantos belyser att ett socialt ansvarstagande måste vara balanserat i företagen. Ett 

företag måste balansera ekonomiska, etiska och sociala prestationer och balansen måste 

komma gemensamt från de olika aktieägarna. Allmänheten kräver idag att företag integrerar 

sociala aspekter i deras strategier. Intressenter och delägare kräver att företagsledningar ska 

avsätta pengar till olika ansvarstaganden.
4
 Miller och Ahrens diskuterar samtidigt om ett brett 

spektrum av åsikter och uppfattningar kring företagens roll i samhället. Å ena sidan finns de 

som vill se att företag aktivt involverar sig i program som kan förbättra olika sociala aspekter, 

till exempel att erbjuda anställning, även om de kostar delägarna pengar. I mitten återfinns de 

                                                        
1 Friedman. Milton (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit, The New York Times Magazine, Sep.13, s. 1-2 
2 Porter, Michael E. & Kramer, Mark R (2006), Strategy and Society – The link between competitive advantage and corporate social 

responsibility; Harvard Business Review (December 2006), s. 80 
3 Grankvist, Per (2009), CSR i praktiken - Hur företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar, Liber AB, s. 149 
4 Lantos, Geoffrey P (2001), The boundaries of strategic corporate social responsibility, Journal of Consumer Marketing, Vol.18 Iss.7, s. 
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som helt enkelt vill att företagsledningarna ska ta större hänsyn till den sociala påverkan som 

deras beslut innebär, speciellt om det finns en risk för företagets delägare. På den andra sidan 

återfinns de som anser att företag bara har ett ekonomiskt ansvar och ska generera vinster och 

vara lönsamma inom lagens ramar.
5
 

 

Fram till mitten av 1990-talet kontrollerade den svenska staten ett antal viktiga marknader där 

det följaktligen rådde en monopolsituation. Många monopolmarknader har dock avreglerats 

med tiden. Från 1995 avreglerades telefonimarknaden tätt följt av elmarknaden
6
. Sjukvården 

är en annan avreglerad bransch där det flitigt har diskuterats kring det sociala ansvaret kontra 

vinstmaximering under det senaste årtiondet. Sjukvården är en bransch som numera oftast 

drivs av privata bolag som sparar in på vården av patienterna till förmån för aktieägarnas 

vinster.
7
 Två av de viktigaste marknaderna som fortfarande är reglerade av staten i Sverige är 

alkoholmarknaden och spelmarknaden.
8

 Både Systembolaget på alkoholmarknaden och 

Svenska Spel på spelmarknaden har klara regler och restriktioner på hur stora delar av deras 

verksamhet måste utformas. Systembolaget har ett stort socialt ansvar att inte medborgarna i 

samhället köper och dricker för mycket alkohol, trots det så har de höga lönsamhetsmål satta 

av staten och varje butik har ett försäljningsmål.
9
 Svenska Spel har ett stort spelaransvar som 

ska motverka att deras kunder inte spelar bort sina pengar och sätter sig i ekonomiskt 

tveksamma situationer.
10

 

 

Fler och fler företag ser ett moraliskt ansvar som något positivt för affärerna, ett moraliskt 

ansvar kan innebära att företagen gör finansiella avsättningar till antingen välgörenhet eller 

sponsring. I en enkät från 2010 av SEB:s företagspanel utfrågades 1 500 företagare vad de 

hade för syn på samhällsengagemang och välgörenhet med anknytning till Corporate Social 

Responsibility, 56 procent av företagen svarade att de har en positiv inställning till att hjälpa 

andra och att engagera sig ideellt vid sidan av sin egen affärsverksamhet utan något 

vinstsyfte. Undersökningen visade också att ju större företaget var desto mer tid och pengar 

                                                        
5 Lantos, Geoffrey P (2001), The boundaries of strategic corporate social responsibility, Journal of Consumer Marketing, Vol.18 Iss.7, s. 
602 
6 Allt om spara, hämtad 2012-05-03 från http://www.alltomspara.se/avreglering-av-elmarknaden  
7 Aftonbladet, hämtad 2012-05-03 från http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article14292442.ab h 
8 Sveriges Riksdag, hämtad 2012-05-02 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forsaljning-av-vissa-statligt-

_GU02N12/?text=true  
9 Dagens Nyheter, hämtad 2012-05-03från http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ett-monopol-for-mycket  
10 Svenska Spel, hämtad 2012-05-03 från http://media.svenskaspel.se/sv/kategori/spelansvar/  

http://www.alltomspara.se/avreglering-av-elmarknaden
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article14292442.ab
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forsaljning-av-vissa-statligt-_GU02N12/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forsaljning-av-vissa-statligt-_GU02N12/?text=true
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ett-monopol-for-mycket
http://media.svenskaspel.se/sv/kategori/spelansvar/
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var de beredda att lägga på ideella projekt och sponsring.
11

  Det har blivit allt viktigare för 

företagen och deras intressenter att kunna uppvisa socialt ansvarstagande. Integreringen, 

utformningen och mängden på ansvarstagandet kan skilja sig åt beroende på bolag och om 

bolagen verkar under reglerade eller oreglerade former. Spelmarknaden i Sverige är en av de 

reglerade marknaderna som varje år måste anpassa sig till regler och restriktioner inom socialt 

ansvarstagande. Den svenska spelmarknadens sociala ansvarstagande startade redan i början 

på 1930-talet.
12

 

 

Spel och vadslagning i Sverige har länge varit styrd av lagar och regler och fram till 1934 var 

spel på andra idrotter än hästkapplöpningar olagligt i Sverige.
13

 Ett par år in på 1930-talet 

bildades det statliga bolaget AB Tipstjänst. Legaliseringen förutsatte att hela 

nettobehållningen skulle komma idrottsrörelsen till godo.
14

 1969 introducerades AB 

Tipstjänsts tjänster i TV-programmet Tipsextra, där intresserade parter varje lördag fick se en 

engelsk ligamatch i fotboll live.
15

 1970 kom ett förslag om att tillsätta en tillsynsmyndighet på 

spelmarknaden och året efter inrättades Lotterinämnden. 1974 avstyrktes ett förslag om 

statliga kasinon bland annat på grund av frågorna om de sociala skadeverkningarna inte hade 

utretts ordentligt, och samma år startades ATG, Aktiebolaget Trav och Galopp. Införandet av 

ATG innebar att spel på hästar blev ett riksspel i stil med den redan etablerade vadslagningen 

hos AB Tipstjänst.
16

  Mellan 1980 och 1996 ökade AB Tipstjänsts omsättning från 1,5 till 7,5 

miljarder kronor. En stor anledning till denna utveckling var en teknisk förändring av 

produktionsprocessen, en breddning av produktutbudet samt en utveckling av produkterna 

och under 1995 skedde en förändring som innebar att verksamheten lades on-line och blev 

datoriserad från inlämning hos ombuden till utbetalning av vinsterna. Vadslagning hade vid 

den här tiden blivit en god inkomstkälla för staten och en viktig intäkt för idrotten.
17

 1997 

bildades Svenska Spel AB genom en sammanslagning av Penninglotteriet AB och AB 

Tipstjänst. I och med fusionen förstärktes Svenska Spels huvuduppgift, som var och 

fortfarande är, att erbjuda ansvarsfullt och säkert spel som samtidigt är så underhållande och 

                                                        
11 Svenska Dagbladet, hämtad 2012-05-03 från http://www.svd.se/naringsliv/foretag-tar-socialt-ansvar_5216413.svd  
12 De Geer, Hans (2011), Statens spel, Atlantis AB, s. 41 
13 De Geer. H (2011), s. 41 
14 Källa A: Svenskfotboll.se, hämtad 2012-04-10 från http://svenskfotboll.se/arkiv/svensk-fotboll/2009/10/tipskupongen-firar-75-ar/; Källa 
B: De Geer. H (2011), s. 54-55 
15 Svenska spel, hämtad 2012-04-12 från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/historik  
16 De Geer. H (2011), s. 124-128 
17 De Geer. H (2011), s. 209-210 

http://www.svd.se/naringsliv/foretag-tar-socialt-ansvar_5216413.svd
http://svenskfotboll.se/arkiv/svensk-fotboll/2009/10/tipskupongen-firar-75-ar/
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/historik
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givande som kunderna kräver och så lönsamt som ägarna förutsätter.
18

 1996 började de första 

spelbolagen på Internet att dyka upp, bland annat Eurobet, och något år senare även Unibet.
19

 

 

Sveriges reglerade spelmarknad består dels av Svenska Spel och ATG, de får sina tillstånd av 

regeringen. Spelmarknaden består även av en del mindre reglerade bolag som till exempel 

Folkspel och Postkodlotteriet, dessa får sina tillstånd av Lotteriinspektionen. Målet med den 

reglerade spelmarknaden i Sverige är att få ett sunt och säkert spelande där sociala 

skyddsintressen tillgodoses och att efterfrågan på spel erhålls under kontrollerade former. 

Syftet med den reglerade spelmarknaden är bland annat att förhindra kriminella aktiviteter 

och att ta tillvara konsumentskyddet. Lotteriinspektionen bevakar aktivt utvecklingen på 

spelmarknaden och bistår regeringen med rapporter om förändringar och tendenser.
20

 

Utvecklingen på den globala spelmarknaden har vid flera gånger påverkat Svenska Spel. EU-

kommissionen har till exempel varnat Sverige vid två tillfällen för att bedriva spelmonopol, 

dels i april 2006 och dels den senaste varningen, i juni 2007. Kommissionen granskade de 

svenska reglerna och slutsatsen var att de strider mot EU:s regler om fri rörlighet, eftersom de 

är oproportionerliga och diskriminerar företag från andra EU-länder. Enligt EU:s regler är det 

tillåtet att hindra den fria rörligheten för att skydda säkerhet och hälsa, exempelvis för att 

hindra spelmissbruk. Kommissionen ansåg att Sverige inte kunde tillåta att statliga spelbolag 

bedrev verksamhet med vinst och samtidigt stängde ute bolag från övriga EU. De svenska 

spelbolagen kunde inte betraktas som icke-vinstdrivande eftersom de hade årliga inkomstmål, 

samt att de marknadsförde sina tjänster kommersiellt.
21

Den rådande situationen på 

spelmarknaden innebär att oreglerade spelbolag når den svenska spelmarknaden via Internet 

och onlinespel genom de hundratals utländska och svenska aktörer som har sin bas 

utomlands. Dessa bolag omfattas inte av samma lagar och restriktioner som de svenska 

reglerade spelbolagen måste rätta sig efter och de har således helt andra och mer gynnsamma 

förutsättningar för hur de lägger upp sina strategier, mål och marknadsföring.
22

  

 

                                                        
18 De Geer. H (2011), s. 357 
19 Källa A: Spelkonto.se, hämtad 2012-05-31 från http://www.spelkonto.se/eurobet.htm; Källa B: se.unibet.com, hämtad 2012-05-31 från 
http://se.unibet.com/info/about/about-us 
20 Källa A: Svenska Spel, hämtad, 2012-04-11 från http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/; Källa B: 

Lotteriinspektionen, hämtad 2012-04-11 från http://lagligtspel.se/lotteriinspektionen/reglerad-spelmarknad/  
21 Källa A: Realtid.se, hämtad 2012-04-11 från 

http://www.realtid.se/ArticlePages/200703/21/20070321123740_Realtid559/20070321123740_Realtid559.dbp.asp?Action=Print; Källa B: 

Riksdag & Departementet, hämtad 2012-04-11 från http://www.rod.se/spel/eu-varnar-sverige-om-spelmonopol  
22 Svenska Spel, hämtad 2012-04-11 från http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/  

http://www.spelkonto.se/eurobet.htm
http://se.unibet.com/info/about/about-us
http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/
http://lagligtspel.se/lotteriinspektionen/reglerad-spelmarknad/
http://www.realtid.se/ArticlePages/200703/21/20070321123740_Realtid559/20070321123740_Realtid559.dbp.asp?Action=Print
http://www.rod.se/spel/eu-varnar-sverige-om-spelmonopol
http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/
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Den absolut största skillnaden mellan det reglerade svenska spelbolaget Svenska Spel och de 

oreglerade spelbolagen är att Svenska Spel har statliga krav på spelar- och samhällsansvar.
23

 

Detta medför att spelbolag som Svenska Spel främjar frågor kring ekonomiskt ansvar,
24

 

etik,
25

 spelaransvar,
26

 miljö
27

 och forskning
28

 samt att de har strikta förhållningsregler i 

kommersiella forum.
29

 Det är viktigt att belysa den diskussion som sker på den svenska 

spelmarknaden, där vissa parter förespråkar en eventuell omreglering. En eventuell 

omreglering skulle komma att innebära att marknaden öppnades upp och licensierades, vilket 

skulle leda till en utökad konkurrens.
30

 

Historiskt har det paradoxalt sett diskuterats kring CSR och konkurrens, det finns olika sidor 

som har skilda syn på om en CSR-strategi, konkurrens och lönsamhet är förenliga eller inte.
31

 

Det har dels diskuterats att konkurrens och CSR är oförenliga, samtidigt har det förklarats att 

vid en högre grad av konkurrens uppstår större potential för CSR. Det har även förklarats att 

CSR inte kan existera utan en ekonomisk vinst, och att en vinst inte existerar utan en 

marknad.
32

 Många forskare nämner inte ens konkurrens som något önskvärt i samband med 

affärsetik, samhällsansvar och socialt ansvar. Indikationer visar att CSR historiskt sett har 

studerats utan att ta hänsyn till konkurrens och dess eventuella inverkan på CSR-strategier. 

Andra studier har förklarat att det finns ett gap mellan en ren ekonomisk syn för konkurrens 

och en CSR-syn på konkurrens. Ändå finns det indikationer på ökade konkurrensfördelar och 

ökat förtroende hos kunderna genom att anta en CSR-strategi på marknaden.
33

 

 

Milton Friedman är kritiker till CSR-forskningen och CSR och att de överhuvudtaget skulle 

medverka till konkurrensfördelar, företag ska inte arbeta med CSR. Han framför att företag i 

första hand ska fokusera på vinst och att på så sätt agera i aktieägarnas intressen. Friedman 

diskuterar att ett naturligt socialt ansvar är tillräckligt ansvar. Med naturligt ansvar menar 

                                                        
23 Källa A: Svenska Spel, hämtad 2012-04-19 från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/ansvar/spelansvar-for-kunden; Källa B: 

Svenska Spel, hämtad 2012-04-19  från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/ansvar  
24 Svenska Spel, hämtad 2012-04-19 från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/ekonomi  
25 Svenska Spel, hämtad 2012-04-19  från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/sakerhet/etikpolicy  
26 Svenska Spel, hämtad 2012-04-19  från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/ansvar/spelansvar-for-kunden  
27 Svenska Spel, hämtad 2012-04-19 från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/miljo  
28 Svenska Spel, hämtad 2012-04-19  https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/forskning   
29 Svenska Spel, hämtad 2012-04-19  https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/reklam  
30 Källa A: Sveriges Riksdag, hämtad 2012-04-10 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-

utredningar/En-framtida-spelreglering_GWB3124/; Källa B: Michael E. Porter (1990), The Competitive Advantage Of Nations, Free Press, 

New York, s. 47 
31 Quairel-Lanoizelée, Françoise. (2011), Are competition and corporate social responsibility compatible? The myth of sustainable 

competitive advantage, Society and Business Review, vol.6, nr.1, s. 79 
32 Cottrill, Melville T.  Corporate social responsibility and the marketplace, Journal of Business Ethics vol. 9 nr.9, s. 725 
33 Quairel-Lanoizelée (2011), s. 77, 80-81 

https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/ansvar/spelansvar-for-kunden
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/ansvar
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/ekonomi
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/sakerhet/etikpolicy
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/ansvar/spelansvar-for-kunden
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/miljo
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/forskning
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/reklam
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/En-framtida-spelreglering_GWB3124/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/En-framtida-spelreglering_GWB3124/
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Friedman ett företag som går med vinst, betalar skatt, anställer och ansvarar för personal samt 

fokuserar på tillväxt.
34

  

 

Forskare som har den andra synen på CSR, en mer positiv syn, har de senaste åren kopplat 

CSR och dess ansvarstaganden till en konkurrensfördel och ökad lönsamhet i företaget. De 

utgår ofta från en ideologi där CSR påverkar företagets intressenter positivt vilket medför 

konkurrensfördelar för företag som tillämpar CSR.
35

 Ett exempel på en sådan ideologi är 

Schwartz et al. modell för ekonomiska, juridiska och etiska skäl till ökade konkurrensfördelar. 

De olika kategorierna har olika sorts inverkan på ett företag att skaffa sig konkurrensfördelar, 

bland annat kan konkurrensfördelar uppstå genom att det skapas förtroendefulla relationer till 

företagets intressenter. Dessa relationer uppstår genom företagens beteende på marknaden 

vilket skapar en känsla av en organisatorisk helhet.
36

  

 

Denna uppsats kommer att koncentrera sig till att behandla och jämföra hur ett reglerat och 

statligt ägt spelbolag, som har stort fokus och legaliserade krav på samhällsansvar och socialt 

ansvar, konkurrerar med flertalet oreglerade spelbolag på spelmarknaden. Om och hur de 

berörda företagen strategiskt använder och presenterar sina CSR-ideologier. Undersökningen 

berör hur och om Svenska Spel, som är en stor CSR-aktör på marknaden, öppnar upp för 

CSR-konkurrens, eller förhindrar organisationers möjlighet att imitera och konkurrera inom 

CSR. Det kommer också undersökas om de oreglerade spelbolagen väljer bort CSR, om det 

finns möjlighet att dessa företag ser CSR som en konkurrensnackdel. 

Svenska Spels marknadsstrategi är till största del styrd av staten, vilket delvis genererar att 

deras strategi är präglad av samhällsansvar.
37

 Som tidigare nämnt främjar Svenska Spel frågor 

kring ekonomiskt ansvar, etik, spelaransvar, miljö samt forskning. Deras övergripande syfte 

är att vinst och höga marginaler inte får genomsyras och motverka ideologin kring 

ansvarstagande. Detta medför att varje steg i en kommersiell riktning måste balanseras med 

ett ansvarstagande.
38

 Som väl framgår av bakgrunden har den svenska spelmarknaden varit fri 

från utlandskonkurrens under ett flertal år. Situationen ser helt annorlunda ut idag då Svenska 

                                                        
34 Friedman. M (1970), s. 1-2 
35 Smith, Alan D.  (2007), Making the case for the competitive advantage of corporate social responsibility, Business Strategy Series, vol. 8, 

nr 3, s. 187 
36 Schwartz, Mark S. & Carroll, Archie B.  (2003), Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach, Business Ethics Quarterly, 

vol.13, nr.4, s. 523 
37 Svenska Spel, hämtad 2012-05-03 från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/ansvar  
38 Svenska Spel, årsredovisning 2011, s.106 

https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/ansvar
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Spel är konkurrensutsatt på spelmarknaden, mer specifikt är de enbart konkurrensutsatta på 

Internetbaserade spel. Detta innebär att Svenska Spel konkurrerar med andra spelbolag som 

inte arbetar efter samma förutsättningar, spelbolag som inte har samma statliga ansvar. 

Svenska Spel har vid flera tillfällen försökt förhindra och försvåra för de oreglerade 

spelbolagen att nå den svenska spelmarknaden, vilket har stoppats av EU. Detta är tydliga 

tendenser på att den oreglerade spelmarknaden ses som ett hot för Svenska Spel och svenska 

statens syn på hur en spelmarknad skall vara utfärdad. Det går inte att undgå att frågor kring 

konkurrens är ett problem för Svenska Spel och deras syn att affärsetik ska gå före vinst. Det 

faktum att en reglerad spelmarknad har blivit konkurrensutsatt av oreglerade spelbolag är 

högst intressant gällande frågor kring samhällsansvar, socialt ansvar, lönsamhet och 

konkurrens. Det kan ifrågasättas om samhällsansvarets icke-existens bidrar till högre 

lönsamhet samt skapar konkurrensfördelar för de oreglerade spelbolagen. Det kan också 

funderas på om fallet är så att spelbolag på den oreglerade marknaden faktiskt tar 

samhällsansvar och socialt ansvar i lika stor utsträckning som bolag på den reglerade 

spelmarknaden. Det framgår tydligt att samhället förändras i takt med tiden. Även den roll 

och ansvar som ett företag har, förändras med tiden och nya idéer och tankar påverkar bilden 

och uppfattningen av vad ett företag är och hur de ska organiseras, effektiviseras och agera. 

Företagets roll i samhället är inte oföränderlig utan omarbetas i takt med 

samhällsförändringarna.
39

 Organisationers existens och ickeexistens av samhällsansvar har 

historiskt påverkat individens syn på företagets image och verksamhet.
40

 Avslutningsvis bör 

det funderas på vilka strategival av CSR som är relevanta samt nödvändiga för en viss 

organisation sett till kunden och samhällets bästa. 

Vilken syn har de oreglerade spelbolagen på CSR jämfört med Svenska Spel och deras 

samhällsansvar på spelmarknaden? 

Syftet med denna uppsats är att jämföra bolaget Svenska Spel med oreglerade spelbolag 

utifrån hur de presenterar och använder sig av CSR på spelmarknaden. 

                                                        
39 Grafström, Maria. Göthberg, Pauline & Windell, Karolina (2008), CSR - Företagsansvar i förändring, Liber AB, s. 16 
40 Grankvist, Per (2009), s.149 
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I problemformuleringen och i syftet benämns oreglerade spelbolag och författarna har valt att 

begränsa de oreglerade spelbolagen i denna undersökning till att representeras av Ladbrokes, 

Unibet, Expekt, Betfair och Betsson. Reglerade spelbolag på den svenska spelmarknaden 

representeras enbart av Svenska Spel AB. Författarna kommer att avgränsa sig till att endast 

intervjua en representant från respektive bolag då tiden för undersökningen är begränsad. 

Denna studie kommer också att begränsa sig till att titta på Corporate Social Responsibility 

utifrån hur bolagen ser på begreppet, hur och om de använder sig av det samt vilken roll den 

spelar för respektive bolags konkurrenskraft, konkurrensstrategi och lönsamhet.  

 

En Mystery shopper används i samband med marknadsundersökningar och av kontrollerande 

bolag eller internt inom organisationen. Det fungerar som ett mätinstrument av servicekvalitet 

och som ett test om bolag efterföljer de regler som krävs. De kan också ses som en funktion 

som samlar in specifik information om produkter eller tjänster. Identiteten på en mystery 

shopper är generellt inte känd för bolaget som ska undersökas. De utför speciella uppgifter 

som till exempel köp av produkt, ifrågasättande och registrering av de anställdas servicenivå. 

Företaget får sedan feedback i form av resultatet från undersökningen.
41

 

 

Gambling Therapy är en gratis onlinetjänst som är till för människor som påverkas negativt 

av spelandet. Här finns ett utbud av olika tjänster, bland annat stödgrupper, livechat och 

email-rådgivning. Tjänsterna finns på flera språk och är kostnadsfria. 
42

 

 

The European Gaming and Betting Association, kommer fortsättningsvis att benämnas som 

EGBA. EGBA arbetar med licensiering och reglering av online-spel inom EU. De främjar en 

rättvis, konkurrenskraftig och reglerad marknad för spelbolag i hela Europa i linje med EU-

rätten. Ända sedan grundandet av EGBA har organisationen arbetat för en självreglering som 

ämnar utveckla en hållbar strategi för Europa. Deras mål är att ligga steget före legala 

förordningar och reglerade krav. Samtliga medlemmar är skyldiga att uppfylla EGBA’s policy 

                                                        
41 Mystery Shoppers, hämtad 2012-05-08 från http://www.mystery-shoppers.co.uk/about_mystery_shopping.htm    
42 Gambling Therapy, hämtad 2012-05-08 från http://www.gamblingtherapy.org/sv-SE/Default.aspx  

http://www.mystery-shoppers.co.uk/about_mystery_shopping.htm
http://www.gamblingtherapy.org/sv-SE/Default.aspx
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om konsumentskydd, socialt ansvar och ansvarsfull och etisk marknadsföring. Alla EBGA- 

medlemmar är också medlemmar i ESSA.
43

 

 

European Sports Security Association, kommer hädanefter benämns som ESSA. ESSA är 

Europas största övervakningsenhet vars syfte är att främja idrottens integritet. De arbetar dels 

med att motverka illegala spel och förhindra samt motverka problemet med uppgjorda 

matcher. De är en ledande röst i den internationella dialogen som ämnar stoppa korruption 

inom idrotten.
44

 

The Remote Gambling Association, kommer fortsättningsvis att benämnas som RGA. RGA är 

en organisation som både har sitt säte i Bryssel och i London. Alla medlemmar i RGA är 

licensierade för speländamål i Europa. RGA syftar till att vara en röst utåt på spelmarknaden 

för sina medlemmar och de arbetar med frågor om tillsyn och lagstiftning. RGA uppmuntrar 

till socialt ansvar och har höga krav på redlighet och integritet på spelmarknaden.
45

 

 

Global Gambling Guidance Group, kommer hädanefter benämns som G4. G4’s syfte är att 

minimera effekter av spelproblem. Deras vision underlättas genom att de har tagit fram ett 

globalt godkänt program för fjärr-och e-spelindustrin. De arbetar med program om ansvarfullt 

spelande samt utformar och levererar utbildningsprogram för personalen på spelbolagen.
46

 

 

e-Commerce And Online Gaming Regulation and Assurance, kommer hädanefter att 

benämnas som eCOGRA. eCOGRA syftar till att skydda spelaren genom rättvisa spel. 

eCOGRA har vissa standarder som måste följas om ett spelbolag vill vara medlem. De arbetar 

för, och vill, att spelbolagen ska uppträda ansvarsfullt på spelmarknaden. De agerar medlare, 

till exempel när det behövs lösas en tvist mellan kund och ett certifierat spelbolag. De har 

skapat ett internationellt ramverk som fastställer normer för online spel. De genomför 

                                                        
43 European Gaming & Betting Association, hämtad 2012-05-19 från http://www.egba.eu/en/about/us  
44European Sports Security Association, hämtad 2012-05-19 från http://www.eu-ssa.org/ 
45 Remote Gambling Association, hämtad 2012-05-10 från http://www.rga.eu.com/pages/en/about-us.html  
46 Global Gambling Guidance Group, hämtad 2012-05-10 från http://www.gx4.com/  

http://www.egba.eu/en/about/us
http://www.eu-ssa.org/
http://www.rga.eu.com/pages/en/about-us.html
http://www.gx4.com/
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inspektioner, recensioner och kontinuerlig övervakning av medlemmarna samt ser till att de 

följer eCOGRA’s standarder.
47

 

Reasonable gaming day, kommer hädanefter att benämnas som RGD. RGD i samarbete med 

EGBA anordnar varje år en dag för ansvarsfullt spel. Denna dag ger möjlighet för intresserade 

parter och spelbolag att ta del av en faktabaserad diskussion om bästa praxis för ansvarfullt 

spelande och vadslagning inom EU.
48

 

 

The Lotteries and Gaming Authority, kommer hädanefter att benämns som LGA. LGA är den 

enda offentliga tillsynsmyndigheten som har ansvar för alla typer av spel på Malta.
49

 LGA 

ansvarar för de spellicenser som ges ut till spelbolag och deras spelverksamhet.
50

 

 

Spelbranschens Etiska Råds syfte är att samla in alla de etablerade spelföretagen som har 

tillstånd att bedriva sin verksamhet i Sverige och tillsammans med dessa företag ingå ett 

samarbete kring speletiska frågor.
51

 Verksamheten är baserad på att styrelsen företräds av 

personer från företagen som också är medlemmar i Spelbranschens Etiska Råd. Svenska Spel 

och ATG har antingen rollen som ordförande eller vice ordförande.
52

 

 

Lotteriinspektionens uppdrag är att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och 

pålitlig. Lotteriinspektionen utfärdar olika tillstånd på den svenska marknaden, till exempel 

ger de tillstånd till rikslotterier.
53

 

                                                        
47 e-Commerce And Online Gaming Regulation And Assurance, hämtad 2012-05-10 från 
http://www.ecogra.org/About/Overview/OurMission.asp 
48 Responsible Gaming Day, hämtad 2012-05-10 från http://www.responsiblegamingday.eu/html/rgd-about.html  
49 Lotteries and Gaming Authority hämtad 2012-05-10 från http://www.lga.org.mt/lga/content.aspx?id=85487  
50 Lotteries and Gaming Authority hämtad 2012-05-10 från http://www.lga.org.mt/lga/content.aspx?id=86949  
51 Spelbranschens Etiska Råd, hämtad 2012-05-21 från http://www.sper.se/omsper.html  
52 Spelbranschens Etiska Råd, hämtad 2012-05-21 från http://www.sper.se/verksamheten.html 
53 Lotteriinspektionen, hämtad 2012-05-21 från http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Om-oss/  

http://www.ecogra.org/About/Overview/OurMission.asp
http://www.responsiblegamingday.eu/html/rgd-about.html
http://www.lga.org.mt/lga/content.aspx?id=85487
http://www.lga.org.mt/lga/content.aspx?id=86949
http://www.sper.se/omsper.html
http://www.sper.se/verksamheten.html
http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Om-oss/
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European Lotteries syftar till att försäkra allmänheten om att statliga lotterier och lotterier är 

tillförlitliga och ansvarsfulla, samt att de erbjuder spel som är tillfredställande och 

lättillgängliga.
54

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
54 European Lotteries hämtad 2012-05-21 från https://www.european-lotteries.org/association/code_of_practice.php 

https://www.european-lotteries.org/association/code_of_practice.php
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I kommande kapitel behandlas studiens metodval med syfte att ge förståelse i uppsatsens 

problemformulering. Kopplingen mellan teori och empiri kräver att rätt metod appliceras i 

undersökningen. Studien innefattas av en kvalitativ ansats samt diverse datainsamlingar. 

 

Författarna vill med nedanstående modell visa vilka olika delar i den vetenskapliga metoden 

som studien kommer att basera sig på och syftet är att läsaren genom ett enkelt och visuellt 

sätt får en klar bild och överblick hur undersökningens metod är uppbyggd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Författarnas egen modell som illustrerar en överblick om studiens vetenskapliga metod. 

 

 

Vetenskaplig metod 

Hermeneutik Positivism 

Induktion Abduktion Deduktion 

Pilotstudie Formativ Hypotesprövande Deskriptiv Explorativ 

Kvantitativ Kvalitativ 

Primärdata Sekundärdata 

Enkät Intervju Observation Litteratur Internet Artiklar 

Ändamålsenligt urval Bekvämlighetsurval Snöbollsurval Sannolikhetsurval 

Kvalitativa kvalitetskriterier Reliabilitet Validitet 
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Att forska innebär att samla in, analysera, producera och förmedla kunskap om den värld som 

vi alla är en del av. Forskningen inom samhällsvetenskapen producerar kunskap om samhället 

och de mänskliga relationerna som rör sig där.
55

 Samhällsvetenskaperna har till syfte att 

generera kunskap om den sociala verkligheten. De frågor som reflekterar hur verkligheten ser 

ut kallas för ontologiska frågor. Sådana frågor kan till exempel behandla hur lika vi uppfattar 

en situation och hur vi tolkar situationer beroende på omgivningen. De frågor som rör sig om 

hur vi kan generera kunskap om verkligheten kallas för epistemologiska frågor.
56

 

Den vetenskapliga kunskapen anses vara allmängiltig och allmän egendom i den meningen att 

kunskapen tillhör alla. Det anses också att de som äger eller behärskar kunskapen fritt kan 

använda sig av den utan att behovet att begära tillstånd av de forskare eller vetenskapsmän 

som står bakom dem. Andra forskare och vetenskapsmän måste kunna utföra samma 

undersökningar och tester under samma villkor och få samma resultat. Detta krävs om 

kunskapen ska kunna kallas sann.
57

 

 

Det är viktigt att genomföra samhällsvetenskapliga undersökningar, och andra vetenskapliga 

forskningar, på ett sådant sätt att den kunskap som genereras i största möjliga utsträckning 

blir underlag för diskussion och kontroll av andra.
58

  Begreppet CSR som undersöks i denna 

studie är subjektivt, vilket innebär att det inte finns någon absolut sanning utan det finns en 

mängd definitioner, förhållningssätt och arbetssätt kring CSR. Företag applicerar begreppet i 

sin verksamhet och strategi och skapar därigenom deras egen hållbarhetsprofil. Vid 

vetenskaplig forskning finns det två förhållningssätt som delar ett vetenskapligt synsätt åt, 

positivism och hermeneutik.
59

 Bryman och Thurén förklarar att positivism innebär sådana 

företeelser eller fenomen som kan bekräftas via människans sinnen är kunskap, de förklarar 

även att teorins syfte är att generera hypoteser som kan testas logiskt i förhållande till 

lagmässiga förklaringar.
60

 Vidare förklarar Bryman et al att positivism innebär att uppnå 

kunskap genom att samla in fakta som utgör grunden för lagmässiga förklaringar, 

vetenskapen kan och ska vara objektiv och det finns en tydlig skillnad mellan vetenskapliga 

och normativa påståenden.
61

 

                                                        
55 Svenning. Conny (2003), Metodboken, 5:e uppl. Eslöv, s. 9 
56 Johannessen, Asbjörn. & Tufte, Per-Arne. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 16 
57 Starrin, Bengt. & Svensson, Per-Gunnar. (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 46 
58 Fejes. Andreas. & Thornberg, Robert. (2009), Handbok i kvalitativ analys, s. 22 
59 Patel, Runa. & Davidson, Bo. (1994), Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 23 
60 Källa A: Bryman, Alan. (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 30; Källa B: Thurén, Torsten. (2007), Vetenskapsteori för nybörjare, s. 

17 
61 Thurén, T. (2007), s. 17 
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Företrädare för positivismen påstår att en gemensam empirisk hållning förenar olika 

vetenskapliga discipliner och särskiljer vetenskap från icke-vetenskap som till exempel 

metafysik, religion, etik och politik.
62

 Om kunskapen ska bli positiv och ge ett bidrag till den 

vetenskapliga utvecklingen ska den vara nyttig och generera förbättringar i samhället.
63

 

 

Hermeneutik innebär tolkningslära, att studera, tolka och försöka förstå grunderna för den 

mänskliga existensen.
64

 Hermeneutiken härstammar från 1600-talet, metoden används för att 

tolka bibeltexter. Huvudtemat har från början varit att tolka meningen hos en del och 

meningen kan förstås om den sätts i ett samband med helheten.
65

 

I uppsatsens syfte och frågeställning framgår det att studien ska undersöka delar av en 

spelmarknad utifrån de teoretiska begreppen CSR och konkurrens. Dessa delar kommer sedan 

att kopplas ihop i analysen och på så sätt kunna generera ett svar på hur de oreglerade 

spelbolagen ser på CSR jämfört Svenska Spel och dess samhällsansvar på spelmarknaden. 

Detta har lagt grund till att författarna av denna studie har valt ett positivistiskt synsätt där 

iakttagelserna, som är logiskt testbara ska tolkas för att sedan skapa en större förståelse för 

fenomenet. 

I empirisk forskning har teoretiska referensramar och den insamlade data en omedelbar och 

nära relation. Teorier som inte är uppbyggda av ett empiriskt innehåll kan tolkas som 

spekulation medan empiriska undersökningar utan förankring i en teori inte tillför någon ny 

kunskap som kan öka förståelsen för det samhälleliga fenomen som undersöks. Den 

samhällsvetenskapliga forskningen har som övergripande mål att integrera teori och empiri, 

vilket kan utformas utifrån två generella angreppssätt, två olika ansatser.
66

 

 

En induktiv ansats utgår ifrån en mängd enskilda fall och påstår att det samband som iakttagits 

i samtliga fall också är generellt giltigt.
67

 Ett forskningsarbete som bedrivs enligt en induktiv 

ansats innebär att forskaren utgår från upptäckter och fenomen i verkligheten, sedan 

sammanförs detta till principer, som vidare kan sammanföras till teorier.
68

 

 

                                                        
62 Källa A: Svenning. C (2003), s. 26; Källa B: Patel et al. (1994), s. 23 
63 Patel et al. (1994), s. 23 
64 Ibid, s. 25 
65 Alvesson, Mats. & Sköldberg, Kaj (2008), Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, sid. 193 
66 Johannessen et al. (2003), s. 35 
67 Alvesson et al. (2008), s. 54 
68 Olsson, Henny. & Sörensen, Stefan. (2007), Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, sid. 32 
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En deduktiv ansats utgår ifrån en generell regel och hävdar att denna regel förklarar ett visst 

enskilt undersökt fall.
69

 Forskaren har en teori som säger hur relationerna mellan diverse 

förhållanden uttrycker sig i verkligheten. Ett forskningsarbete som bedrivs enligt en deduktiv 

ansats innebär att forskaren utgår från en teori och framställer ett antagande om verkligheten i 

en hypotes.
70

 Den befintliga teorin bestämmer vilken typ av information som ska samlas in, 

hur tolkningen av den insamlade informationen ska gå tillväga och slutligen hur resultatet 

relateras till den valda befintliga teorin.
71

 Det finns även ett tredje angreppssätt, det kallas för 

abduktion. Det innebär att forskaren genererar en växelverkan mellan induktiv och deduktiv 

slutledning. Abduktion har sin grund i relationen mellan det teoretiska perspektivet och 

resultatet av förståelsen av en lägesbeskrivning inom det aktuella forskningsområdet.
72

 

 

I denna studie har det antagits en deduktiv ansats, författarna har kopplat det utvalda 

teoretiska begreppet och de valda teorierna med den insamlade empirin för att sedan kunna 

utreda och skapa en förklaring till uppsatsens frågeställning, ”Vilken syn har de oreglerade 

bolagen på CSR jämfört Svenska Spels och deras samhällsansvar på spelmarknaden?” 

applicerandet av ett deduktivt synsätt har också medfört att författarna, genom en omfattande 

läsning kring de utvalda teorierna, har skapat sig en stor förståelse för CSR och konkurrens, 

vilket är en klar fördel vid insamlandet av empirin. 

Figuren nedan visar relationen mellan teori och verklighet och hur det på olika sätt kan skapa 

underlag och angreppssätt för sin undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Relationerna mellan teori och verklighet, fritt ritad av författarna från Patel et al.73 

                                                        
69 Alvesson et al. (2008), s. 55 
70 Olsson et al. (2007), s. 32 
71 Patel et al. (1994), s. 21-22 
72 Olsson et al. (2007), s. 33 
73 Patel et al. (1994), s. 22 
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Figuren nedan är en anpassad figur av relationerna mellan denna studies teorier och 

verkligheten, denna studies angreppssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 En tolkande figur om studiens teori- och verklighetsrelation fritt ritad av författarna från Patel et al.74 

Målsättningen med de olika ansatserna i vetenskapliga studier skiljer sig en aning åt. 

Kvantitativa studier har som målsättning att undersöka hur på förhand definierade företeelser 

och dess egenskaper och innebörder fördelar sig i till exempel en population, en händelse eller 

en specifik situation. Kvantitativ analys kan även undersöka om det finns några eventuella 

kausala samband mellan två eller flera företeelser/händelser. Kvalitativa studier har som 

målsättning att bestämma företeelser, egenskaper och innebörder som ännu inte är kända eller 

möjligtvis otillräckligt kända med avseende på variationer, strukturer och processer.
75

 

Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att försöka nå en slags förståelse för livsvärden 

hos en individ eller en grupp av individer.
76

 De kvantitativa metoderna skapar en aggregerad 

kunskap utifrån individuella svar, medan de kvalitativa metoderna skapar sociologiska data 

utifrån processer av sociala samspel och interaktioner.
77

 

 

Den vetenskapliga ansatsen i denna uppsats kommer att vara av kvalitativ karaktär då studien 

handlar om flera företags uppfattning om CSR och konkurrens på en spelmarknad. Författarna 

ska med hjälp av djupintervjuer som primärdata skapa en empirisk grund som via den 

teoretiska referensramen ska mynna ut i en analys om hur spelbolag integrerar och ser på CSR 

och konkurrens i deras verksamheter. Syftet med valet av en kvalitativ ansats i studien är att 

få en djupare förståelse och en jämförande syn mellan en reglerad och en oreglerad 

spelmarknad, inte att skapa generaliserande resultat till eventuella andra 

verksamhetsområden. 

                                                        
74 Patel et al. (1994), s. 22 
75 Starrin et al. (1994), s. 23 
76 Hartman. Jan (2004), Vetenskapligt tänkande, Lund Studentlitteratur, s. 273  
77 Svenning, C (2003), s. 86 
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Urval i kvalitativa undersökningar består oftast av ändamålsenliga urval. Det söks efter en 

bestämd kunskap och forskaren väljer att intervjua dem som kan generera den kunskapen. 

Detta urval ska vara genomtänkt och kräver en viss kännedom om de personer eller företag 

som ska intervjuas.
78

 I skapandet av problematiken gjorde författarna ett medvetet val att i 

undersökningen endast välja Svenska Spel AB från den reglerade spelmarknadens population. 

När det kommer till att svara på studiens frågeställning, ”Vilken syn har de oreglerade 

bolagen på CSR jämfört Svenska Spel och deras samhällsansvar på spelmarknaden”, var 

Svenska Spel ett självklart till att få representera den reglerade spelmarknaden. Vidare baserat 

på kännedom valde författarna ut bolagen Expekt, Unibet, Ladbrokes, Betsson och Betfair 

som representanter för den oreglerade marknaden. Författarna gjorde ett medvetet urval av 

tänkta informanter på Svenska Spel genom att kontakta Zenita Strandänger. Zenita är CSR-

chef och med största sannolikhet en av de bäst lämpade personerna att svara på frågor rörande 

deras arbete med CSR och deras syn på CSR. Tänkta informanter på de oreglerade bolagen är 

de som har närmast ansvar för CSR-relaterade frågor i respektive bolag.  

Det finns många olika sätt att samla information och få frågeställningen i studien besvarad. 

Det går till exempel att använda sig av befintliga dokument, tester och prov, attitydskalor, 

direkta eller indirekta observationer samt enkäter och intervjuer.
79

 Insamlandet av data i 

denna studie består dels av intervjuer med relevanta personer i de utvalda företagen. 

Intervjuerna kommer att vara halvstrukturerade vilket innebär att ett antal frågor ska ställas i 

ordning samtidigt som den intervjuade personen får spelrum att formulera sig fritt.
80

 

Frågeunderlaget är format utifrån den teoretiska referensramen och har på så sätt fått stor 

relevans till studiens problemfrågeställning. Information från intervjuerna representerar 

studiens primärdata. Primärdata avser det material som samlats in för undersökningen direkt 

från källan och som inte tidigare finns officiellt publicerat.
81

 Övrig information kommer att 

samlas in via hemsidor på Internet, vetenskapliga artiklar och nyhetsartiklar samt relevant 

litteratur, denna information kommer att bli studiens sekundärdata. Sekundärdata avser det 

material och information som har producerats och sammanställts för andra typer av ändamål 

än undersökningens specifika syfte.
82

 

                                                        
78 Hartman, J. (2004), s. 284 
79 Patel et al. (1994), s. 54 
80 Hartman, J. (2004), s. 281 
81 Denscombe, Martyn. (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 106-107 
82 Denscombe. M (2000), s. 201 
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Författarna var fast beslutna från första stund att undersöka hur företag använder sig av CSR i 

sina organisationer. Författarna utvecklade direkt ett intresse av att jämföra hur olika bolag ser 

på CSR och hur det kan skilja sig åt. Det var ett självklart val att undersöka hur de oreglerade 

spelbolagen ser på CSR jämfört med det reglerade bolaget Svenska Spel, med tanke på att 

Svenska Spel har legaliserade krav om att anta socialt ansvar. Genom att söka information via 

vetenskaplig litteratur i form av böcker och artiklar, skapades det en relevant uppfattning om 

vad CSR innebär och hur det appliceras ute i verkligheten. Författarna gjorde en avgränsning 

av bolagen på spelmarknaden genom att fokusera enbart på Svenska Spel på den reglerade 

spelmarknaden och Ladbrokes, Unibet, Expekt, Betfair och Betsson fick representera de 

oreglerade spelbolagen. Undersökningen började genom utformandet av en bakgrund som 

förklarar affärsetik samt hur den svenska spelmarknaden har uppkommit och utvecklats 

genom historien. Nästa steg var att redogöra för en problemdiskussion med fakta och 

information från tidigare vetenskapliga studier kring CSR. Problemformuleringen gick sedan 

in mer specifikt på Svenska Spel och den svenska spelmarknaden genom att författarna 

konkretiserade problematiska fenomen. Problemformuleringen ledde sedan fram till 

frågeställningen: ”Vilken syn har de oreglerade spelbolagen på CSR jämfört med Svenska 

Spel och deras samhällsansvar på spelmarknaden?”. Uppsatsens syfte formulerades till: ”… 

att jämföra bolaget Svenska Spel med oreglerade spelbolag utifrån hur de presenterar och 

använder sig av CSR på spelmarknaden”. Utifrån syftet söktes relevant vetenskaplig litteratur 

och författarna beslutade att använda sig av det teoretiska begreppet CSR, Corporate Social 

Responsibility, och teorier om konkurrens. I den teoretiska syntesen valde författarna att 

använda sig av Carroll & Schwartz Three-domain model of CSR, Per Grankvist teorier om 

CSR i praktiken och Porters fem konkurrenskrafter. I den teoretiska referensramen 

kombinerades Carroll & Schwartz Three-domain model of CSR med Per Grankvist teorier om 

CSR i praktiken, med två Porters av konkurrenskrafterna Inträdesbarriärer och Befintlig 

konkurrens.
83

 Med kunskap av dessa teorier skapade författarna själva en egenhändigt 

komponerad modell, kallad CSR på en spelmarknad i konkurrens. 

 

Ur den teoretiska referensramen togs intervjufrågor fram till de respektive bolagen. Empirins 

primärdata representeras av en telefonintervju med CSR-chefen på Svenska Spel, Zenita 

Strandänger, där intervjun spelades in för att kunna analyseras på ett så korrekt sätt som 

                                                        
83 Källa A: Porter, Michael E. (1998), Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance, s. 6; Källa B: Schwartz et al. 
(2003), s. 505-509; Källa C: Grankvist, Per (2009), s. 17 
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möjligt och sedan återges som rätt och trovärdig information. Sekundärdata inhämtades dels 

relaterat till Svenska Spel och dels till de oreglerade spelbolagen Ladbrokes, Unibet, Expekt, 

Betfair och Betsson. Ur den teoretiska referensramen togs även ett antal punkter fram som 

användes i analysen, dessa punkter gjorde det möjligt att jämföra bolagens syn på CSR och 

hur de presenterar deras CSR-verksamhet. Med hjälp av analysen formulerades en slutsats 

som besvarade vilken syn de oreglerade spelbolagen har på CSR jämfört med det reglerade 

bolaget Svenska Spel och författarna har även formulerat en diskussion kring frågeställningen 

samt formulerat förslag på vidare forskning till företags ansvarstagande i samhället. 

Begreppen reliabilitet och validitet mycket viktiga när det handlar om att få en bild av 

kvaliteten i en undersökning. Dessa kriterier är väl sammankopplade med undersökningar av 

kvantitativ ansats då de ofta rymmer variabler som är mätbara. I och med att det är omöjligt 

att fixera en social miljö vid undersökningstillfället, vilket är en viktig del om forskare ska 

kunna upprepa undersökningen, har flera alternativa kriterier utarbetats för liknande 

bedömningar i kvalitativa undersökningar. Guba & Lincoln har utvecklat kriterier för 

bedömning av kvaliteten i kvalitativa undersökningar, de benämner dessa till trovärdighet och 

äkthet.
84

 

Trovärdighet består av fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning.
85

 

 

Tillförlitlighet har sin motsvarighet till intern validitet i kvantitativ forskning. I samhället 

finns det ett antal olika beskrivningar av den sociala verkligheten och det är trovärdigheten i 

respektive beskrivning som avgörs av betraktaren. Tillförlitlighet innebär dels att det har 

säkerställts att forskningen utförts enligt de regler som finns, samt att resultaten av 

forskningen rapporterats till respondenter/informanter som forskaren har använt sig av i 

undersökningen. På så sätt kan de få en chans att bedöma att forskaren har uppfattat 

verkligheten rätt.
86

  

 

 

                                                        
84 Bryman, A. (2008), s. 351-353 
85 Bryman, Alan. & Bell, Emma. (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 306-307 
86 Bryman, Alan. & Bell, Emma. (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 306-307 
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Överförbarhet är en motsvarighet till extern validitet i kvantitativ forskning. Kvalitativa 

forskningsresultat brukar ofta ha fokus på det kontextuellt unika och dessutom på betydelsen 

av och meningen hos den utvalda del av den sociala verklighet som studerats. Desto djupare 

och fylligare svar som erhålls i en studie ju större chans att de överförbara resultaten kan 

användas i en annan miljö.
87

  

 

Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet i kvantitativ forskning. För att uppnå en hög 

trovärdighet ska det antas ett granskande synsätt och säkerställa en komplett och tillgänglig 

redovisning av alla faser i undersökningsprocessen.
88

 Författarna har i analysen och slutsatsen 

varit noga med att koppla ihop tidigare kapitel i uppsatsen, den röda tråden ska lysa igenom i 

hela arbetet. Intervjufrågorna har bifogats i uppsatsen och intervjun med Zenita Strandänger 

på Svenska Spel har sparats på datafiler. 

 

Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera har sin motsvarighet till objektivitet i kvantitativ 

forskning. I samhällelig forskning går det inte att erhålla en fullständig objektivitet. Forskaren 

ska agera i god tro och det måste göras uppenbart att forskaren inte låter personliga 

värderingar involveras i undersökningens gång och slutsatsformuleringen.
89

 Författarna har i 

arbetet med denna studie inte låtit personliga åsikter involveras i undersökningen och de har 

på ett objektivt sätt behandlat de undersökta bolagen på lika villkor. 

Guba & Lincoln har utöver kriterierna om tillförlitlighet också utvecklat begrepp inom äkthet 

och autenticitet för att öka kvaliteten i kvalitativa undersökningar. De begreppen rör mer 

generella frågor om olika allmänna konsekvenser i forskningen.
90

 

 

Kriteriet om en rättvis bild i undersökningen handlar om de olika åsikter, förklaringar och 

uppfattningar som gjorts av de studerade respondenterna och om den har varit tillräckligt 

                                                        
87 Bryman, et al. (2003), s. 306-307 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Bryman et al. (2003), s. 308-309 
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rättvis och korrekt återgiven.
91

 Genom att låta CSR-chefen på Svenska Spel granska och 

godkänna de i empirin angivna citaten från henne, har författarna kunna ge en rättvisande bild 

från Svenska Spels sida. 

 

Pedagogisk autenticitet handlar om huruvida undersökningen har bidragit till att de enskilda 

respondenterna har fått en bättre uppfattning om hur de andra respondenterna i studien 

upplever saker och händelser.
92

 

 

Katalytisk autenticitet belyser att de medverkande kan med hjälp av undersökningen förändra 

den situation de befinner sig i.
93

 Författarnas förhoppning är att de undersökta bolagen har fått 

se en annan, objektiv bild av synen och presentationen av CSR och att från studiens slutsats 

och diskussion erhålla några tankar som kan leda till förändringar och förbättringar. 

Generaliserbarheten i uppsatsen ser författarna som problematisk, medan möjligheten för en 

större förståelse är mycket god. Problem med generalisering grundar sig i att de olika 

marknaderna befinner sig i ytterligheterna jämfört med varandra, där Svenska Spel står som 

ensam representant för den reglerade marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
91 Bryman et al. (2003), s. 308-309 
92 Ibid, s. 309 
93 Ibid, s. 309 
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I teorikapitlet presenteras de teorier som kommer att användas i studien. Korrekta och 

relevanta teorier lägger grunden för att på bästa sätt få svar på det som anges i 

problemfrågeställningen. Teorikapitlet ligger tillsammans med empirin och syftet till grund 

för studiens analys, resultat samt slutsats. Studiens teoretiska genomgång leder till den 

teoretiska syntesen som utmynnar i den teoretiska referensramen där viktiga begrepp i 

studien omvandlas till variabler som undersöks i empirin från företagen genom 

välformulerade intervjufrågor. 

 

I denna studie kommer den teoretiska grunden att utgå från Porters konkurrenskrafter och det 

teoretiska begreppet CSR, Corporate Social Responsibility. Valet av dessa teorier föll sig helt 

naturligt med åtanke på Svenska Spel och deras krav på samhällsansvar och att de nu 

konkurrerar med internationella aktörer på marknaden. Socialt ansvar handlar om att företag 

kan vara förpliktigade att stå till svars för sin påverkan på samhället.
94

 På senare tid har 

begreppet CSR växt och många företag använder sig idag av CSR som ett konkurrensmedel 

för att öka sin lönsamhet. I och med breddade marknads- och försäljningsmöjligheter kan 

företag analysera sina möjligheter för socialt ansvarstagande genom samma ramverk som 

vägleder deras affärsval och beslut i kärnverksamheten. I samband med ett mer integrerat 

CSR skulle företag kunna upptäcka att CSR är mer än en kostnad, en restriktion eller en 

välgörande handling, det kan vara en källa till möjligheter, innovation och 

konkurrensfördelar.
95

 

Under de senaste 30 åren har det diskuterats flitigt vad CSR, Corporate Social Responsibility, 

eller företagets sociala ansvar, egentligen innebär. Innan grunderna i CSR började diskuteras 

var den allmänna uppfattningen att ett företags enda uppgift var att bidra med en maximal 

finansiell avkastning till sina aktieägare.
96

 Socialt ansvar innebär att ett företag är förpliktigat 

att stå till svars för sin påverkan på samhället. Det sociala ansvaret kan tolkas på olika sätt:
97

  

                                                        
94 Grafström, et al. (2008),, s. 15 
95 Porter, et al. (2006), s. 80 
96 Carroll, Archie B. (1991), The Pyramid Of Corporate Social Responsibility - Toward the Moral Management of Organizational 

Stakeholders, Business Horizons (Juli-Augusti 1991), s. 39 
97 Grafström et al. (2008), s. 15 
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 Ett företag är skyldigt att minimera skada på samhället eller att företaget bör 

maximera nyttan för samhället. 

 Ett företag kan dels undvika handlingar som påverkar samhället negativt, dels utföra 

handlingar som gynnar samhället. 

 Gäller endast det lokala samhället där företaget huvudsakligen verkar eller att det 

omfattar det globala samhället. 

Att integrera CSR i sin strategi och verksamhet har inte alltid varit frivilligt. Många 

företagsskandaler runt om i världen har haft en pådrivande faktor för den ökade 

uppmärksamheten.  

 

CSR har inte någon allmänt accepterad definition utan många olika forskare har författat 

förslag på en definiering av begreppet. Detta har medfört problem med den teoretiska 

utvecklingen och mätbarheten.
98

 Några av definitionerna är följande: 

”Situations where the firm goes beyond compliance and engages in ‘actions that appear to 

further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law.
99

 

”Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-being through 

discretionary business practices and contributions of corporate resources”.
100

 

“Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.”
101

 

 

Det går att särskilja på två motsatta angreppssätt för CSR. Den normativa vinkeln, som säger 

att ett bolag ska uppträda på ett socialt ansvarsfullt sätt på grund av att det är moraliskt riktigt 

att uppträda så, samt den affärsmässiga vinkeln, vilket innebär hur företag ser på att utveckla 

en större ekonomisk framgång genom att länka in det sociala ansvaret i deras mål, vision och 

strategier. Anledningen att företag involverar sig i CSR grundar sig oftast på en mix av dessa 

vinklar.
102

 Forskning inom CSR och hur implementeringen av CSR påverkar företagen, har 

visat på att CSR genererar i ett flertal fördelar i integrationen med företagens strategi och 

verksamhet. CSR kan bidra till en ökad försäljning och ökade marknadsandelar, en förstärkt 

varumärkespositionering, förstärkt företagsimage och slagstyrka, ökad förmåga att attrahera, 

                                                        
98 McWilliams, Abigail. Siegel, Donald S & Wright, Patrick M (2006), Corporate Social Responsibility: Strategic Implications, Journal of 
Management Studies 43:1, Januari 2006, Blackwell Publishing Ltd, s. 1 
99 Ibid, s. 1 
100 Kotler, Philip & Lee, Nancy (2005), Corporate Social Responsibility, John Wiley & Sons, Inc, s. 3 
101 Europeiska Gemenskapernas Kommission, hämtad 2012-04-12 från http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2001/com2001_0366sv01.pdf   
102 Castelo Branco, Manuel & Rodrigues, Lúcia Lima (2006), Corporate Social Responsibility and Resource-based Perspectives, Journal of 
Business Ethics vol. 69 nr. 2, s. 112 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2001/com2001_0366sv01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2001/com2001_0366sv01.pdf
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motivera och behålla de anställda, minska de operativa kostnaderna och öka attraktionskraften 

hos investerare och finansiella analytiker. 
103

 

Mintzberg pratar om att CSR kan praktiseras eller finnas till i fyra olika former. Den renaste 

formen av CSR är den som praktiseras för ens egen skull, företaget förväntar sig ingenting 

tillbaka och är socialt ansvarstagande för de anser att det är det rätta sättet att uppträda som 

företag. En andra form av CSR är när företag anammar begreppet i tron att det kommer att 

betala tillbaka sig i någon form. En tredje form är företag som ser CSR som en bra 

investering. Marknaden reagerar på företagets beteende och deras sociala ansvarstagande som 

i sin tur genererar ett ökat aktievärde. Den fjärde formen är att CSR integreras i verksamheten 

för att undvika att politiker lägger sig i. Företaget implementerar begreppet på eget initiativ 

innan de eventuellt blir tvingade av till exempel en ny lag.
104

 En annan viktig aspekt på CSR 

som ses som en essentiell del när det kommer till företagens existens eller icke existens är 

trovärdighet och rykte. I bolagets organisation måste dess etik och moral vara fast grundat. 

Därifrån är det mycket viktigt att de anställda inom organisationen arbetar efter 

företagskulturen så det inte finns någon risk för felaktigt spridda rykten eller ett svikande 

förtroende från kunden, allmänheten eller samhället.
105

 

Konkurrens har många olika inriktningar, inte minst med tanke på begrepp som fri 

konkurrens
106

 och politisk styrning. Det är skillnad i konkurrens på en reglerad marknad, med 

få verksamma aktörer jämfört med en oreglerad marknad där flertalet aktörer delar på ett och 

samma marknadsutrymme.
107

 Konkurrensfördelar är grunden till hur företag presterar på en 

konkurrensutsatt marknad, att skapa en hållbar konkurrensfördel är kärnan för tillväxt och 

framgång på en konkurrerande marknad.
108

 

Konkurrensfördelar har länge presenterats som en framgångsfaktor när det råder konkurrens 

på en marknad.
109

 Konkurrensfördelar kan uppkomma från en mängd olika aktiviteter. 
110

 

Michael E. Porter presenterar konkurrensfördelar i samband med nya inträden på marknaden, 

                                                        
103 Kotler et al. (2005), s. 10-11 
104 Saiful, Wan (2006), Defining corporate social responsibility, Journal of Public Affairs, aug.-nov. 2006, s. 178 
105 Kotler et al. (2005), s. 17 
106 EU-upplysningen, hämtad 2012-05-25 från http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-EU/Fri-

konkurrens-grundlaggande-inom-EU/  
107 Porter, Michael E. (1990), The Competitive Advantage Of Nations, Free Press, New York, s. 47 
108 Porter, Michael E. (1998), s. 21 
109 Ibid, s. 25 
110 Ibid. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-EU/Fri-konkurrens-grundlaggande-inom-EU/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Handel-och-tjanster-inom-EU/Fri-konkurrens-grundlaggande-inom-EU/
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köpare, leverantörer, substitutvaror och aktörerna på den befintliga marknaden. Porter 

diskuterar konkurrenskrafter utifrån fem olika kärnkoncept: Inträdesbarriärer, Kunders 

förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, potentiella substitut, och om det är stor 

befintlig konkurrens mellan den befintliga marknadens aktörer.
111

   

 

Inträdesbarriärer innefattar barriärer som sannolikt kan förhindra nya inträden. Ett inträde på 

marknaden kan anses som ett hot för existerande företag på marknaden. Om inträdeshindren 

på marknaden är höga och om eventuella nytillkomna företag kan förvänta sig kraftfulla 

svarsåtgärder från redan etablerade aktörer är hotet om nyetablering på marknaden inte 

särskilt kraftfullt. Inträdesbarriärerna kan uppkomma på grund av stordriftsfördelar, 

företagsidentitet, via produktdifferentiering, på grund av kapitalbehov, av legala 

överenskommelser och av switchkostnader eller via regeringens politik. 
112

 

 

Kundernas förhandlingsstyrka mäts i kundernas köpkraft som styrs av den relativa storleken 

av kunderna, det vill säga kundernas koncentration. Förutom köpkraft mäts kundernas 

förhandlingstryck i faktorer såsom graden av differentiering, switchkostnader och marginaler. 

Det kan uttrycka sig i att kunderna tvingar ned priser eller förhandlar om bättre kvalitet. 

Kundens informationsgrad styr också förhandlingsstyrkan, detta gäller till exempel 

efterfrågan och de aktuella marknadspriserna.
113

 

 

Leverantörers förhandlingsstyrka styrs av kraften/koncentrationen av den relativa storleken 

hos leverantören och att leverantörerna då kan förhandla gentemot aktörerna på marknaden 

genom hot om höjda priser eller minskad kvalitet. Det beror även på andra faktorer såsom 

substitut, differentiering av kostnader och vikten av volym till leverantörerna. Statens 

regleringar kan vara en bidragande orsak för hur företag, leverantörer och kunder kan agera 

på marknaden
 114

 

 

 

                                                        
111 Porter, Michael E.(1998), s. 25 
112 Källa A: Porter, Michael E (1998), sid. 6; Källa B: Porter, Michael E (1980), Konkurrensstrategi-Tekniker för att analysera branscher 

och konkurrenter, s. 29-34 
113 Källa A: Porter, Michael E. (1998), s. 6; Källa B: Porter, Michael E. (1980), s. 44-46 
114 Källa A: Porter, Michael E. (1998), s. 6; Källa B: Porter, Michael E. (1980), s. 44-48 
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Hot från substitut riktar sig mot pris relativt prestanda på substitutvaran. Det beror också på 

hur pass benägna köpare är att använda sig av substitut. Benägenheten att byta styrs också av 

switchkostnader, hur dyrt/kostsamt det är att byta till en substitutvara.
115

 

  

Konkurrens mellan befintliga aktörer på en och samma marknad beror till största del på 

marknadens tillväxt, antalet och storleken på aktörerna på marknaden, om konkurrenterna är 

jämbördiga eller olikartade. Det kan också bero på ett visst företags identitet och om det är 

höga fasta kostnader på tillverkning och lagring. Andra faktorer som också kan påverka 

konkurrens är eventuella utträdeshinder på marknaden, produkt differentiering, komplexiteten 

i varan/tjänsten, mångfalden av aktörerna och företagens marknadsandelar.
116

 

 

För att få svar på studiens frågeställning, ”Vilken syn har de oreglerade spelbolagen på 

CSR jämfört Svenska Spels och deras samhällsansvar på spelmarknaden”, kommer 

Inträdesbarriärer och Befintlig konkurrens mellan aktörer på marknaden från Michael E. 

Porters fem konkurrenskrafter användas tillsammans med teorier om hur ekonomiska, 

juridiska och etiska skäl för hur CSR används inom organisationer utifrån Mark S. Schwartz 

och Archie B. Carrolls Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility. 

Tillsammans med dessa teorier kommer Per Grankvists teorier om ekonomiskt, miljömässigt, 

socialt och etiskt ansvarstagande i praktiken och begrepp om lagar att appliceras i 

undersökningen. 
117

  

 

Det föll sig naturligt att jämföra och undersöka CSR mellan Svenska Spel och de oreglerade 

bolagen dels utifrån Per Grankvists CSR i praktiken, dels Mark S. Schwartz och Archie B. 

Carrolls synsätt om ansvarstagande i organisationer och befintlig konkurrens samt 

inträdesbarriärer från Michael E. Porters fem konkurrenskrafter. Detta medför att vi kommer 

använda oss av deras definitioner och uttryck om ekonomiskt, etiskt, juridiskt, socialt, och 

miljömässigt ansvarstagande, undersökningen lade också grund och gjorde det ofrånkomligt 

att inte ta del av både befintlig konkurrens samt inträdesbarriärer från Porters fem 

                                                        
115 Källa A: Porter, Michael E. (1980), s. 43; Källa B: Porter, Michael E. (1998), s. 6 
116 Källa A: Porter, Michael E. (1998), s. 6; Källa B: Porter, Michael E. (1980), s. 37-41 
117 Källa A: Porter, Michael E. (1998), s. 6; Källa B: Schwartz et al. (2003), s. 505-509; Källa C: Grankvist, Per (2009), s. 17; Källa D 
Lotteriinspektionen, hämtad 2012-04-25 från http://lagligtspel.se/lotteriinspektionen/reglerad-spelmarknad/  

http://lagligtspel.se/lotteriinspektionen/reglerad-spelmarknad/
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konkurrenskrafter.
118

 Valet av dessa teoretiska synsätt och begrepp sågs också som en 

självklarhet med tanke på uppsatsens syfte, ”att jämföra bolaget Svenska Spel med oreglerade 

spelbolag utifrån hur de presenterar och använder sig av CSR som strategival på 

marknaden”. Genom dessa teorier kan det skapas en större förståelse till varför, om och hur 

organisationer presenterar/använder CSR som strategival på marknaden.  

Inträdesbarriärer innefattar barriärer som sannolikt kan förhindra nya inträden. Ett inträde på 

marknaden kan anses som ett hot för existerande företag. Som tidigare redovisat kan 

Inträdesbarriärerna uppstå av olika skäl, bland annat kan det uppstå på grund av 

stordriftsfördelar, företagsidentitet, produktdifferentieringar, kapitalbehov, legala 

överenskommelser, switchkostnader eller via regeringens politik.
119

 I uppsatsens specifika fall 

presenterades tendenser i inledande kapitel att regeringens politik och legala 

överenskommelser är ett hinder för aktörer att inträda på den svenska marknaden. 

Regeringens politik och legala överenskommelser har påverkat Svenska Spel att agera med ett 

stort samhällsansvar.
120

 Svenska Spels övergripande samhällsansvar kan även det vara en 

inträdesbarriär för aktörer på Internet att konkurrera om marknadens intressenter. CSR kan 

som tidigare beskrivet anses som en konkurrensfördel,
121

 en konkurrensfördel kan bidra till 

inträdesbarriärer.
122

 Om inträdeshindren på marknaden är höga och om eventuella 

nytillkomna företag kan förvänta sig kraftfulla svarsåtgärder från redan etablerade aktörer är 

hotet om nyetablering på marknaden inte särskilt kraftfullt.
123

  

Konkurrens mellan befintliga aktörer på en och samma marknad beror till största del på 

marknadens tillväxt, antalet aktörer och storleken av företagen på marknaden och det kan 

också bero ett visst företags identitet. Andra faktorer som kan påverka konkurrens är 

eventuella utträdeshinder på marknaden, produktdifferentiering, komplexiteten i 

varan/tjänsten, mångfalden av aktörerna och företagens marknadsandelar.
124

 

CSR kan anses vara identitetsskapande för företagen vilket i sin tur kan medverka till en 

konkurrensfördel och ökad lönsamhet, detta synsätt utgår ofta från en ideologi där CSR 

                                                        
118 Källa A: Porter, Michael E. (1998), s. 6; Källa B: Schwartz et al. (2003), s. 505-509; Källa C: Grankvist, Per (2009), s. 17 
119 Källa A: Porter, Michael E. (1998), s. 6; Källa B: Porter, Michael E. (1980), s. 29-34 
120 Finansdepartementet, hämtad 2012-04-25 från http://www.lotteriinspektionen.se/Dqocuments/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-

bdc6-a68d87c24dab.pdf s.4 
121 Smith, Alan D (2007), s, 186 
122 Porter, Michael E. (1998), s. 6 
123 Porter, Michael E. (1980), s. 29 
124 Källa A: Porter, Michael E. (1998), s 6; Källa B: Porter, Michael E. (1980), s. 37-41 

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-bdc6-a68d87c24dab.pdf
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påverkar företagets intressenter positivt vilket medför konkurrensfördelar för företag som 

tillämpar CSR.
125

 En annan mer kritisk sida till CSR antyder att en alltför utförlig CSR-

strategi skulle kunna leda till konkurrensnackdelar, detta framförs genom att det påstås att 

företag i första hand ska ägna sig åt vinst och agera i aktieägarnas intressen.
126

  

Archie B. Carroll utvecklade i början på 1990-talet en teoretisk modell, en pyramid om CSR 

som moraliskt management för organisationers intressenter. Modellen skapades anledning att 

ta sig an det teoretiska begreppet CSR samt beskriva hur det kan utnyttjas inom en 

organisation. Carroll presenterade ett hierarkiskt synsätt och förklarar att CSR kan bestå av 

fyra olika delar av socialt ansvarstagande;
127

 ekonomiskt ansvarstagande, juridiskt 

ansvarstagande, etiskt ansvarstagande och filantropiskt ansvarstagande. Carroll beskriver att 

ekonomiskt och juridiskt ansvarstagande är de mest grundläggande och det viktigaste för ett 

företag att anta, medan det filantropiska ansvaret ska ses som ett mindre viktigt ansvar.
128

    

Ekonomiskt ansvarstagande innefattas av åtaganden som att företagen agerar på ett sätt som 

maximerar företagets utdelning per aktie, att vara så lönsam som möjligt, att upprätthålla en 

stark konkurrensposition och en hög nivå av operationell effektivitet. Detta synsätt innebär att 

ett framgångsrikt företag kan definieras som ett företag som är konsekvent lönsamt.
 129

 

Juridiskt ansvarstagande innefattas av åtaganden där företagen agerar på ett sätt som är 

konsekvent med lagar och förordningar, ett företag ska följa statliga, kommunala och lokala 

föreskrifter och som företag vara laglydigt. Utifrån detta synsätt kan ett framgångsrikt företag 

definieras som ett företag som fullföljer sina legala förpliktelser, där företaget förmedlar varor 

och tjänster som minst tillgodoser de lägst ställda legala kraven.
 130

 

Etiskt ansvarstagande innefattas av åtagande där företag agerar på ett sätt som är konsekvent 

med förväntningarna på sociala sedvänjor och etiska normer, att företagen respekterar nya 

eller utvecklade sociala normer från samhället, förhindrar att etiska normer blir åsidosatta på 

bekostnad av att nå företagsmål. Ett respekterat företag gör det som moraliskt och etiskt 

förväntas av dem. Ett företags integritet och etiska beteende innebär mer än att bara följa lagar 

                                                        
125 Smith, Alan D (2007), s. 187 
126 Friedman, Milton (1970), s 1-2 
127 Carroll, Archie B (1991), s. 40-41 
128 Schwartz et al. (2003), s. 505 
129 Ibid, s. 505 
130 Ibid, s. 505 
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och föreskrifter.
 131

 Filantropiskt ansvarstagande innebär att agera på ett sätt som är 

konsekvent med samhällets förväntningar på filantropi och välgörenhet och att stödja olika 

former av filantropiska aktiviteter, det innebär också att chefer och anställda ska frivilligt 

delta i ideella och välgörenhetsaktiviteter på lokal nivå och bidra med assistans till privata och 

allmänna utbildningsverk. Det kan innebära att företag frivilligt deltar i projekt som ökar 

levnadskvaliteten i samhället.
 132 

The pyramid of Corporate Social Responsibility 

 

Figur 3.1 Fritt ritad och översatt av författarna från Carroll, Archie B.
133

 

Genom den kritik som givits mot The pyramid of Corporate Social Responsibility valde 

uppsatsförfattarna att undersöka varför, med anledning att säkerhetsställa att rätt teorier väljs 

för undersökningen. Mark S. Schwartz och Archie B. Carroll valde att utveckla Carrolls CSR-

pyramid, den nya modellen utvecklades då skarp kritik gavs till originalmodellen angående de 

missvisande delarna i dess hierarkiska steg, mot den vilseledande informationen om att en 

viss typ av ansvarstagande anses vara bättre för en organisation att anta än andra. Det ges 

även kritik mot att det inte råder någon transparens i om en organisation kan anta ett eller 

flera ansvarstaganden på samma gång. Schwartz och Carroll konstruerade och utvecklade 

istället modellen, Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility.
134

  

                                                        
131 Carroll, Archie B (1991), s. 40-41 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Schwartz et al. (2003), s. 505-509 
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Modellen syftar till att beskriva och framföra klarhet i hur de olika delarna inom CSR både 

kan integreras med varandra samt antas självständigt inom en och samma organisation. 

Istället för en pyramid väljer författarna Schwartz och Carroll att presentera en modell av 

cirklar. Den tidigare filantropiska delen av ansvarstagande inkluderas nu inom ramen av det 

etiska ansvarstagandet. För övrigt är de två andra typerna av ansvarstagande, ekonomiskt och 

juridiskt samma. Det förklaras även att ingen av de nu tre olika ansvarstagandena, 

ekonomiskt, juridiskt och etiskt ansvarstagande är mer viktigt att anta än någon av de andra. 

Förutom dessa punkter är modellen identisk med den tidigare Pyramid of Corporate Social 

Responsibility. 
135

  

 

The Three-Domain Model of Corporate Social Responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 The Three-Domain model of CSR, fritt ritad och översatt av författarna från Schwartz et al. (2003).136 

Per Grankvist presenterar CSR som företagens frivilliga ansvarsåtgärder där ekonomiskt, 

miljömässigt, socialt och etiskt ansvarstagande ingås frivilligt av organisationerna. Grankvists 

synsätt om frivilliga ansvarsåtgärder utesluter därmed juridiskt ansvar, med tanke på lagar och 

att de inte antas frivilligt.
137

 Ekonomiskt ansvarstagande beskrivs genom att företagen 

bedriver sin verksamhet genom att fokusera på att gå med vinst, företagen tar därmed ansvar 

                                                        
135 Schwartz et al. (2003), s. 508-519 
136 Ibid. 
137 Grankvist, Per (2009), s. 17  
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inför deras aktieägare. Miljömässigt ansvarstagande innebär att företagen bedriver sin 

verksamhet på ett hållbart sätt som inte påverkar jorden och dess natur på ett långsiktigt 

negativt sätt. Socialt ansvarstagande är ansvar för den verksamhet vilken företagen bedriver, 

det ska kännetecknas som en god samhällsmedborgare med hänsyn till hälsa och 

välbefinnande, socialt ansvar ska kännetecknas genomgående i organisationen som helhet.
138

 

Etiskt ansvarstagande grundar sig i botten i människans moral, detta återspeglar sig sedan i 

företaget och det är detta moraliska synsätt som styr ett företags etiska ansvarstagande. 

Därmed grundar sig det etiska ansvarstagandet i vilka beslut ett företag väljer att ta.
139

 Det 

poängteras att alla dessa ansvarstaganden skall balanseras på ett optimalt sätt om det ska vara 

möjligt att upprätthålla en långsiktig hållbar verksamhet. Det går inte enbart att fokusera på en 

eller två av ansvarstagandena och bortse från de andra. Att endast fokusera på att optimera sitt 

eget företags vinst utan någon hänsyn till omvärlden kan påverka företagets image negativt, 

kunder/medborgare kan uppleva att företaget enbart är ett vinningslystet företag. Att istället 

enbart fokusera på miljö kan resultera i att de anställda på jobbet kommer i andra hand. Att 

enbart fokusera på sociala ansvarstagande kan resultera i att företaget minskar sin försäljning 

av deras produkter, vilket drabbar företaget ekonomiskt i längden. Att låta alla ansvarstagande 

approacher samspela i en hållbar strategi ökar chansen till att lyckas för ett företag som antar 

CSR på marknaden.
140

 

 

Den teoretiska referensramen ska tillsammans med de teorier och den syntes som tidigare 

presenterats stå till grund för att skildra undersökningens syfte, ”att jämföra bolaget Svenska 

Spel med oreglerade spelbolag utifrån hur de presenterar och använder sig av CSR som 

strategival på marknaden”. För att kunna operationalisera de valda teorierna framtogs 

mätbara variabler baserade på Inträdesbarriärer, Befintlig konkurrens, The Three-Domain 

Model of Corporate Social Responsibility och Per Grankvists teorier om CSR i praktiken. De 

mätbara variablerna är ekonomiska, etiska, juridiska, sociala och miljömässiga ansvar, 

lagar, lönsamhet, konkurrensfördelar och konkurrensnackdelar, marknadshinder och 

frivilliga ansvarsåtaganden. Dessa teoretiska variabler ska stå som grundpelare för 

uppsatsens empiri och intervjufrågor.  

                                                        
138 Grankvist, Per (2009), s. 17 
139 Ibid, s. 149 
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Med hjälp av den teoretiska syntesen har uppsatsförfattarna, med inspiration av Schwartz och 

Carrolls teori om hur CSR kan utnyttjas inom organisationer
141

 och med Grankvists teorier 

om CSR i praktiken och hållbarhet,
142

 och tillsammans med teorier om inträdesbarriärer och 

befintlig konkurrens från Porters fem konkurrenskrafter,
143

 inklusive begreppet lagar på den 

svenska spelmarknaden,
144

 valt att sammanställa och konstruera en modell om huruvida CSR, 

konkurrens, inträdesbarriärer och lagar kan samspela på en och samma marknad. Modellen 

ämnar belysa hur CSR kan vara styrd av flera olika faktorer inom organisationerna.
145

 CSR-

strategi i ett företag kan bero på lagar,
146

 det kan antas frivilligt,
147

 det kan ses som en 

konkurrensfördel vilket kan medföra inträdesbarriärer vilket kan bidra till att företag måste 

anta en CSR-strategi om de överhuvudtaget ska kunna tävla på marknaden.
148

  Modellen 

syftar till att ge läsaren en ökad förståelse till att det finns flera olika skäl till varför företag 

antar ett visst ansvarstagande. Ett visst företags skäl för en särskild typ av ansvarstagande kan 

skilja sig från ett annat företags skäl till varför de väljer att anta exakt samma ansvarstagande. 

Modellen kommer vara till stor hjälp när undersökningen är i fas att jämföra de olika bolagens 

val av CSR och om och på vilket grunder de antar CSR. Modellen kommer att appliceras på 

empirin. 

 

En modell om konkurrens, inträdesbarriärer och CSR 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 En modell om konkurrens, inträdesbarriärer och CSR,149 skapad av författarna 2012-04-20. 
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bdc6-a68d87c24dab.pdf  
147 Grankvist, Per (2009), s. 17 
148 Smith, Alan D (2007), s. 187 
149 Källa A: Schwartz et al. (2003), s. 508-519; Källa B: Grankvist, Per (2009), s. 17; Källa C: Porter, Michael E. (1998), s. 25 
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Ett exempel på hur modellen kan tolkas: Svenska Spels legala förpliktelse om villkor för 

socialt ansvar,
150

 kan både ses som en befintlig inträdesbarriär på den svenska spelmarknaden 

för de oreglerade bolagen, samtidigt kan det ses som konkurrensmedel på internetmarknaden 

och på så sätt antas frivilligt. Dessa faktorer kan ses som avgörande för vilken typ av ansvar 

en organisation väljer, eller inte väljer att anta på spelmarknaden. 

Med anledning till att skapa ökad förståelsen i undersökningen valdes det även att konstruera 

samt presentera en modell om CSR på en Spelmarknad i konkurrens, modellen ska användas 

till att kunna besvara intervjufrågorna och således beskriva de olika bolagens kriterier och 

möjliga CSR-strategier, samt förenkla läsarens förståelse om vad som faktiskt ska undersökas. 

Modellen framtogs dels för att det inte skall uteslutas att det reglerade spelbolagets 

ansvarstagande enbart består av lagar. Modellen skapades även för att bringa klarhet i att de 

oreglerade bolagens ansvarstagande kan skilja sig helt från Svenska Spels ansvarstagande, det 

ska även framgå att de oreglerade spelbolagen kan ha en helt annan syn på vilken typ av CSR 

som anses viktig jämfört Svenska Spel. Det ska framgå att de oreglerade bolagen också kan 

ha lagliknande villkor om ansvarsåtgärder som liknar de reglerade bolagens legala 

förpliktelser. Modellen ska också ge läsaren förståelse om att de oreglerade spelbolagen i 

största allmänhet kan komma att likna Svenska Spel. Modellen visar att den ena sida som vi 

ska undersöka är reglerad av lagar och regeringens politik,
151

 medan den andra sidan i 

undersökningen är oreglerad och inte behöver innefattas av samma regler och villkor. Dessa 

två helt skilda tillvägagångssätt konkurrerar ändå på en och samma marknad om samma 

kunder via Internet och nätbaserade spel.
152

 Uppsatsen kommer att undersöka och jämföra ett 

reglerat och statligt ägt spelbolag som har stort fokus och lagstadgade krav på samhällsansvar 

och olika typer av socialt ansvar,
153

 med flertalet oreglerade spelbolag, samt hur och om dessa 

spelbolag använder sig av CSR på den konkurrerande spelmarknaden.
154

 Även den här 

modellen kommer vara till stor hjälp när undersökningen är i fas att jämför de olika bolagens 

val av CSR och om och på vilket grunder de antar CSR.  

 

 

                                                        
150 Finansdepartementet hämtad 2012-04-25 från http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-

bdc6-a68d87c24dab.pdf  
151 Ibid. 
152 Svenska Spel, hämtad 2012-04-25 från http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/  
153 Finansdepartementet hämtad 2012-04-25 från http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-

bdc6-a68d87c24dab.pdf  
154 Svenska Spel, hämtad 2012-04-25 från http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/  

http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-bdc6-a68d87c24dab.pdf
http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-bdc6-a68d87c24dab.pdf
http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/
http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-bdc6-a68d87c24dab.pdf
http://www.lotteriinspektionen.se/Documents/Externa%20dokument/4ba377ef-1c39-4f0c-bdc6-a68d87c24dab.pdf
http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/
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CSR på en Spelmarknad i konkurrens 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 En modell visande CSR på en spelmarknad i konkurrens,155 skapad av författarna 2012-04-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
155 Källa A: Schwartz et al. (2003), s. 508-519; Källa B: Grankvist, Per (2009), s. 17; Källa C: Porter, Michael E. (1998), s. 25 
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I empirikapitlet redovisas dels intervjuerna med de berörda parterna, dels övrig insamlad 

information om och från de kontaktade bolagen. Empirikapitlet inleds med en 

företagspresentation, en bakgrund om de olika undersökta bolagen i form av bland annat 

verksamhet, antal medarbetare och antal medlemmar/spelare.  

 

 

Svenska Spel AB bildades 1997 genom en sammanslagning av AB Tipstjänst och 

Penninglotteriet AB och ägs av den svenska staten.
156

 Svenska Spel har uppdrag från staten 

att vara ett ansvarfullt och trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet och därigenom går 

spelaransvar alltid före vinst. Svenska Spel som organisation erbjuder olika typer av 

sportspel, nummerspel, lotter och casino. Svenska Spel distribuerar sina tjänster i butik, på 

Internet och i mobiltelefoner. Svenska Spel hade ett överskott på 4 766 miljoner kronor år 

2001. Svenska Spel har c:a 2 230 medarbetare med huvudkontor i Visby och även ett kontor i 

Sundbyberg.
157

 

 

Ladbrokes bildades 1886 och är idag världens största vadslagningsbolag. Ladbrokes har 

spelbutiker i Storbritannien, Irland och Belgien. Ladbrokes erbjuder bland annat vadslagning 

om sport, politik och kändisliv. De erbjuder även poker och kasinoverksamhet via deras 

hemsida. Ladbrokes har erhållit spellicens av EU, tack vare att bolaget är etablerat i 

England.
158

 År 2010 hade Ladbrokes en total omsättning på 15 miljarder pund och de gick 

med 348,3 miljoner pund i vinst. Ladbrokes har c:a 14 000 anställda och c:a 3,2 miljoner 

registrerade medlemmar
159

  

 

Unibet grundades 1997 och distribuerar sina tjänster online via en plattform som erbjuder 

vadslagning, live-vadslagning, sportspel, kasino, spel och poker. Verksamheten når ut till 

                                                        
156 Svenska Spel, hämtad 2012-05-07 från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta 
157 Svenska Spel, hämtad 2012-05-07 från https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta  
158 Ladbrokes hämtad 2012-05-07 från http://www.ladbrokes.se/Mallar/publicent.aspx?SidID=10106  
159 Ladbrokes årsredovisning 2010, s. 54 

https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta
https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta
http://www.ladbrokes.se/Mallar/publicent.aspx?SidID=10106
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över 150 länder. Unibet är börsnoterade på den svenska marknaden. Unibet är registrerade 

samt har sitt huvudkontor på Malta och har c:a 530 anställda och 6,2 miljoner registrerade 

medlemmar.
160

  

 

Expekt grundades år 1999. Expekt anser sig vara en av Europas största spelsiter online.
161

 De 

erbjuder vadslagning, live-vadslagning, sportspel, kasino, poker och andra typer av spel. 

Expekt är registrerade samt har sitt huvudkontor på Gibraltar och bedriver sin verksamhet 

med licens från Gibraltars regering. De har c:a 150 anställda och 1,5 miljoner registrerade 

medlemmar.
162

 

 

Betfair grundades 1999,
163

 bolaget är registrerat i England och Wales, medan Betfair games 

och Betfair poker är registrerat på Malta.
164

 Betfair har spellicenser via Gibraltar, Malta, 

Italien, USA och Tasmanien.
165

 Betfair erbjuder sportspel, vadslagning, kasino, livekasino 

samt andra spel.
166

 De har över 2 000 anställda och över 3 miljoner registrerade 

medlemmar.
167

 

Betsson är ett svensk spelbolag som grundades för över 40 år sedan. Betsson är specialiserade 

på Internetspel och har ett brett sortiment på onlinespel. De erbjuder bland annat sportspel, 

poker, kasino, lotter, bingo, games. Turkisk poker, Betsson poker, Betsson euro tables och 

många fler spelvarianter. Betsson har sin nätverkslicens via Gibraltars regering och är 

registrerade på Malta.
168

 De har c:a 275 anställda och c:a 2,5 miljoner registrerade 

medlemmar.
169

 

I företagsbeskrivningar görs en närmare inblick av Svenska Spels, Ladbrokes, Unibets, 

Expekts, Betfairs och Betssons verksamhet utifrån CSR, konkurrens och ett 

                                                        
160 Unibet, hämtad 2012-05-07 från http://se.unibet.com/info/about/about-us  
161 Expekt, hämtad 2012-05-07 från http://www.expekt.com/se/about.do  
162 Expekt, hämtad 2012-05-07 från http://www.expekt.com/se/games/lobby.do  
163 Betfair, hämtad 2012-05-07 från http://vadslagningsguiden.com/betfair  
164 Betfair, hämtad 2012-05-07 från http://corporate.betfair.com/about-us/what-we-do/product-overview.aspx  
165 Betfair, hämtad 2012-05-07 från http://corporate.betfair.com/about-us/what-we-do/corporate-overview.aspx  
166 Betfair, hämtad 2012-05-07 från http://www.betfair.com/  
167 Betfair, hämtad 2012-05-07 från http://corporate.betfair.com/about-us/key-facts.aspx  
168 Betsson, hämtad 2012-05-07 från http://about.betsson.com/sv/foretagsinformation/  
169 Betsson, hämtad 2012-05-07 från http://www.betssonbusiness.com/about/about-the-betsson-group/  

http://se.unibet.com/info/about/about-us
http://www.expekt.com/se/about.do
http://www.expekt.com/se/games/lobby.do
http://vadslagningsguiden.com/betfair
http://corporate.betfair.com/about-us/what-we-do/product-overview.aspx
http://corporate.betfair.com/about-us/what-we-do/corporate-overview.aspx
http://www.betfair.com/
http://corporate.betfair.com/about-us/key-facts.aspx
http://about.betsson.com/sv/foretagsinformation/
http://www.betssonbusiness.com/about/about-the-betsson-group/
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lönsamhetsperspektiv. Informationen är baserad på sekundärdata samt en intervju. På Svenska 

Spel var vi i kontakt med deras CSR-chef, Zenita Strandänger. De oreglerade spelbolagen 

valde att inte ställa upp på något av våra förslag och valde därför att inte förmedla sin egen 

bild. Sekundärdata är huvudkällan till informationen om de oreglerade spelbolagen. 

Affärsetik samt säkerhet är två huvudämnen som är ämnat att genomsyra hela Svenska Spels 

verksamhet. Affärsetik och säkerhet ska ligga till grund för deras hållbarhetsarbete. Svenska 

Spel definierar detta som deras ansvar att säkerställa människor, ekonomiska resurser och se 

till att miljön inte utnyttjas, luras eller på annat sätt exploateras av företagets verksamhet. 

Deras övergripande målet med affärsetik och säkerhet är att förebygga oetiskt agerande både 

internt inom organisationen samt externt.
170

  

Svenska Spel vill vara ett hållbart företag och de är medvetna om att spelbranschen både kan 

vara en kostnad för samhället och ses som ett värde bland medborgarna. 

Svenska Spel vill ständigt minimera den eventuella kostnaden som kan uppstå till följd av 

deras verksamhet.
171

  

”Vårt övergripande syfte med CSR är att tillhanda hålla säkra och trygga spel till 

kunderna.”
172

 

Svenska Spel förklarar att deras 18-års gräns, som finns på samtliga deras spel, tillkom som 

ett frivilligt ansvarstagande sen dagen de fick tillstånd om att få bedriva sin spelverksamhet. 

18-års gräns var något som Svenska spel kom fram till tillsammans med spelbranschens etiska 

råd och Svenska Spel anser att de var först med 18-års gräns på marknaden. Först efter det att 

Svenska Spels införde 18-års gräns kom alla andra bolag efter med samma strategi. 

Spelmarknaden i Sverige är en monopolmarknad och Svenska Spel får tillstånd att bedriva 

spel av staten. Där arbetar dem efter vissa regler som de måste följa utifrån ett 

ansvarsperspektiv och utöver detta följer Svenska Spel marknadens branschstandarder. 

Svenska Spel ser sig även ha ett eget spelaransvar, där de hela tiden tänker på hur de kan göra 

för att inte någon ska bli spelberoende.
173

 

”Jag tycker det ska vara en strikt reglering av marknaden, det ska vara upp till våra politiker 

att bestämma om det ska vara monopol eller få aktörer på spelmarknaden, man kan knappast 

släppa spelmarknaden helt fritt.”
174

  

                                                        
170 Svenska Spel, årsredovisning 2011, s. 99-100  
171 Strandänger. Zenita, CSR-chef på Svenska Spel AB, telefonintervju 2012-05-11 
172 Ibid.  
173 Ibid. 
174 Ibid.  
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Vidare mynnar Svenska Spels verksamhet ut i det sociala ansvar, deras sätt att tillhandahålla 

spel på ett ansvarsfullt och säkert sätt samt minimera negativa sociala konsekvenser som kan 

uppstå av bolagets verksamhet och produkter. I Svenska Spels uppdrag ingår att social 

skyddshänsyn ska prioriteras när spelformer och övrig verksamhet utvecklas, att anta 

försiktighetsprinciper vid nya spel och marknader samt att de måste marknadsföra sina 

produkter med en ansvarsfull inriktning, för att på så sätt inte inte uppfattas alltför 

påträngande. Svenska Spel följer både sina egna riktlinjer för sin marknadsföring, samt 

riktlinjer från Spelbranschens Etiska Råd samt standarder i European Lotteries. Svenska Spels 

spelaransvarsstrategi bygger på att de som organisation måste sträva efter att identifiera och 

leverera ett värde för samhället och detta ska vara högre än de kostnader som bolagets 

verksamhet medför. Spelaransvaret ska integreras i affärsverksamheten och vara tydligt och 

relevant. Spelaransvaret ska vara en del av den spelupplevelse som erbjuds samt även öka 

kunskapen om Svenska Spels uppdrag och ansvar. Svenska spels spelaransvar ska synas i 

samtliga försäljningskanaler och de arbetar ständigt med utbildning i spelaransvar inom 

organisationen vilket bidrar till att deras medarbetare, ombud och olika affärspartners blir så 

kompetenta som möjligt.
175

   

 

Svenska Spel lägger även avstängningar på deras medlemmar/kunder, de tar över 4 000 

samtal per år, samtal där de anser att någon har ett riskbeteende. I år har de haft fokus på 

killar mellan 18-24 år. De vet att det är den gruppen som har ökat i riskbeteendet. Svenska 

Spel kan se att det har blivit en dubblering av spelproblem för åldersgruppen killar 18-24 år. 

Svenska Spel har en obligatorisk, interaktiv utbildning som samtliga anställda måste gå, de 

har extra utbildningar i svåra samtal och extra chefsutbildningar där de sätter sig ned och 

diskuterar deras uppdrag. De som arbetar med marknadsföring får gå utbildning för att kunna 

agera korrekt på marknaden. Svenska Spel får endast marknadsföra spelformen poker i 

tidningar och på Internet. På Internet får de inte ha en länk direkt in på spelet och på poker 

finns det alltid ett telefonnummer till stödlinjen, detta telefonnummer måste finnas på alla 

enheter. De anordnar även olika seminarier i bolaget. En gång per år ordnar de alltid något för 

de som är anställda på kundtjänst, Det är viktigt eftersom det är de som har mycket kontakt 

med kunderna.
176

  

                                                        
175 Svenska Spels årsredovisning 2011, s, 103-106 
176 Strandänger. Z, 2012-05-11 
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”I veckan ska det komma två personer och föreläsa om sitt före detta spelmissbruk, varav en 

också har varit ute på skolorna och föreläst mycket om dataspelsberoende, spel och dataspel 

går mycket ihop, sen kommer en tjej som har varit väldigt spelberoende på Vegas, de kommer 

att berättar sin historia och hur det var att vara spelmissbrukare, hur det såg på oss under 

den tiden.”
177

 

Spelformen poker måste lämnas rapport om en gång i kvartalet, och en gång om året ska de 

rapportera hela deras ansvarsarbete till staten. Lotteriinspektionen är Svenska Spels 

tillsynsmyndighet och de är ständigt inne och gör kontroller såå att Svenska Spel gör rätt för 

sig. Svenska Spel måste bland annat arbeta mer med social skyddstillsyn vid en högre 

riskprodukt.
178

 

 

Svenska Spel presenterar tio metoder i sin årsredovisning där de som organisation satsar hårt 

för att underlätta ansvarsfullt spelande. Dessa metoder är forskning, spelaransvarsutbildning 

för medarbetare, spelaransvarsutbildning för affärspartners och ombud, spelutveckling, 

reklam och marknadsföring, behandlingshänvisning, spelaransvarsåtgärder för spelare, 

intressedialog och rapportering, mätning och kontroll.
179

 Svenska Spels VD har uttryckt sig 

om vad som egentligen händer om det blir en licensmarknad, vad är egentligen skillnaden 

utan och med licens på marknaden med tanke på att vi redan har konkurrens. Konkurrensen 

har inneburit att Svenska Spel har tappat några marknadsandelar, de ligger ändå på runt 50 

procent. Svenska Spel kan se tendenser av att de andra bolagen har börjat ta mer och mer 

ansvar, men tycker ändå att de måste ta ansvaret till ett nästa steg, till exempel genom att 

förstå att bonusar triggar kunden och vilka konsekvenser det kan skapa.
180

  

”När jag säger det ekonomiska ansvaret så syftar jag egentligen hur vi tjänar våra pengar Att 

ansvar går före vinst och att då våra pengar går tillbaka till samhället”
181

 

 

Svenska Spel anser att deras glesbygdspolicy, att de ska vara tillgängliga överallt, både kan 

ses som en konkurrensfördel och en konkurrensnackdel. Ibland inträffar det att de måste lägga 

ner någon butik, och får tillstånd att göra det. Svensk Spels spelbudget, där går det att fylla i 

hur mycket du som kund har råd att spela bort på en vecka, är obligatoriskt för att 

överhuvudtaget få spela. Kunden kan fylla i om de har råd att förlora mycket eller lite pengar, 

Svenska Spel påstår att inget annat av de oreglerade spelbolagen har tagit efter detta, de har 

                                                        
177 Strandänger. Z, 2012-05-11 
178 Ibid. 
179 Svenska Spel, årsredovisning 2011, s. 111 
180 Strandänger. Z, 2012-05-11 
181 Ibid. 
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endast infört en möjlighet för kunden att sätta sin budget frivilligt. De oreglerade spelbolagen 

vet att om de skulle införa en obligatorisk budget skulle de förlora mycket pengar och då gör 

spelbolagen inte det.
182

  

”Vi tror att CSR är lönsamt på lång sikt” för att det skapar ett hållbart företag som leder till 

en hållbar spelmarknad och som skapar spelglädje.”
183

 

 

Svenska Spel redovisar ett antal aktiviteter och resultat 2011 där de bland annat tar upp att de 

har infört testköp hos lottombuden. Detta infördes för att säkerställa att 18-årsgränsen på 

skraplotter följs, att kundernas säkerhet vid vinstutbetalning har förbättrats och att en 

lansering av ny spelansvarsutbildning för alla Vegas affärs-partner har införts.
184

 

”Vi är stolta över hur vi jobbar men vi kan alltid göra ännu mer, vi måste hela tiden vara på 

tå för varje person som blir spelberoende.”
185

 

 

Svenska Spel arbetar ständigt med att utvärdera risk kontra möjligheter och hur de påverkar 

förutsättningarna att konkurrera och verka långsiktigt på den svenska spelmarknaden. Enligt 

Svenska spel är det en utmaning för dem att de utlandsbaserade Internetbolagens ökar sina 

annonsinvesteringar. Svenska Spels andel av den svenska spelannonseringen har minskat från 

46 procent år 2004 till 22 procent under 2011. Detta har skett trots det främjandeförbud i 

lotterilagen som innebär att utlandsaktörer inte tillåts annonsera i svenska medier. För att helt 

konkurrera med de utländska aktörerna behöver Svenska Spel nya tillstånd.
186

 Svenska Spel 

bidrar ekonomiskt till olika typer av sponsring inom svensk idrott, genom sponsringen bidrar 

Svenska Spel till att fler barn och ungdomar kan prova på idrotten, och de har sedan 2008 

bidragit ekonomiskt till hjärnfonden.
187

 Svenska Spel har även skänkt pengar till 

vattenpumpar i Kenya, de fokuserar och lägger pengar på forskning och detta bidrar till att de 

kan få ytterligare information om till exempel spelberoende.
188

 

 

Svenska Spel har tillstånd att ha en viss återbetalning till spelaren beroende på produkt, 

medan deras konkurrenter kan ha den återbetalning som de anser är bäst, de oreglerade 

spelbolagen har möjlighet att locka medlemmar med andra typer av odds.
189

  

                                                        
182 Strandänger. Z, 2012-05-11. 
183 Ibid. 
184 Svenska Spel, årsredovisning 2011, s. 109 
185 Strandänger. Z, 2012-05-11 
186 Svenska Spel, årsredovisning 2011, s. 116 
187 Ibid, s. 116-118 
188 Strandänger. Z, 2012-05-11 
189 Ibid. 
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”På stryktipset var återbetalningen på 46 procent, till slut fick vi igenom att vi fick tillstånd 

att höja den till 65 procent för att vara konkurrenskraftiga, Det är komiskt när man pratar om 

monopol i detta fall är det inte ett monopol.”
190

 

Om Svenska Spel ökar vinsten på spelet, alltså återbetalningen på ett spel, är det en av 

faktorerna som triggar spelarna att spela, i Svenska Spels fall gäller det vad det finns för 

verktyg för att se till att spelarna har fortsatt kontroll och att de inte hetsas till att spela mer än 

vad de faktiskt har tänkt sig och det är därför de många gånger får en lägre återbetalningsgrad 

än våra konkurrenter.
191

 Riskbeteenden utmynnar ibland i avstängningsavtal, en spelare kan 

själv inse att han/hon har problem och då stänga av sig själv på sex månader och det medför 

att kortsiktigt förlorar Svenska Spel en intäkt på avstängningarna.
192

  

”När en spelare är avstängd från oss i sex månader kan han börja spela på en illegal klubb 

eller på andra spelsajter, eller om kunden bor i Malmö kan denne lätt åka över till 

Köpenhamn och spela och då tackar vi egentligen nej till dennes pengar.”
193

 

Svenska Spel anser att det hade varit en kortsiktig vinst att låta en kund/medlem med 

riskbeteende stanna kvar och spela, risken är större att den här personen hade blivit 

spelberoende och kanske aldrig kommit tillbaka och med det bli en stor kostnad för samhället. 

Vissa tar en paus, vissa kommer tillbaka efter sex månader, vissa kommer aldrig tillbaka. 

Svenska Spel bygger ett varumärke och agera så här ses som en långsiktig vinst.
194

 

 

Svenska Spel vill bidra positivt till miljöfrämjande produkter. Miljöhänsynen är integrerad 

som en del i den dagliga verksamheten inklusive planering, investeringsbeslut, inköp och 

arbetsmetoder. Svenska Spels miljörelaterade fokusområden under 2012-2014, är att antalet 

tjänsteresor ska minska med 20 procent inrikes och 10 procent utrikes jämfört 2010, 

elförbrukningen ska minska med sex procent (antal kWh) jämfört 2010, godstransporterna ska 

inte överskrida 2010 års siffror under perioden och Svenska Spel ska identifiera, mäta och se 

resultat av optimeringen av mängden reklammaterial.
195

 

 

Folkhälsan är ålagd att få kontroll på folkhälsoproblemen, de tillhandahåller en stödlinje. 

Svenska Spel hjälper till att marknadsföra stödlinjen, den ska synas på Internet. Folkhälsan tar 

alla samtal när folk ringer in och Svenska Spel har en tjänst som möjliggör vidarekoppling av 

                                                        
190 Strandänger. Z, 2012-05-11 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 Svenska Spel, årsredovisning 2011, s. 119-121 
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samtal direkt till dem, eller så kan de logga kunden så att de blir uppringda senare. Svenska 

Spel samarbetar med spelberoendeföreningarna och besöker många forum, detta anses bidra 

till att de kan utveckla sitt ansvar ännu mer.
196

  

”Idag har folk sin Ipad och Iphone, till och med datorn börjar bli gammal snart, i alla fall i 

hemmamiljö, vi tittar mycket på det och vi tittar mycket på risken av att man blir ännu mer 

tillgänglig, vi hoppas att det kommer mer forskning så att vi kan se om det kommer några nya 

slags riskbeteenden.”
197

 

Ladbrokes bygger sin CSR-strategi på sju pelare som representerar de viktigaste CSR-

aspekterna i deras verksamhet.
198

 

1. Se till att kunderna är nöjda, väl informerade och intresserade av de produkter och 

tjänster som de erbjuder. 

2. Främja ansvarsfullt spelbeteende över hela verksamheten och hela spelindustrin. 

3. Attrahera en varierad arbetskraft och bibehålla en hög kompetensnivå, motivation och 

lojalitet till verksamheten. 

4. Minimera riskerna från våra tredjepartsrelationer, affärspartners, joint ventures eller 

inom försörjningskedjan. 

5. Minimera hälso-, trygghets- och säkerhetsrisker i verksamheten, till våra anställda och 

till allmänheten som är i kontakt med vår verksamhet. 

6. Förståelse för det globala miljöarbetet och minimera påverkan på deras verksamhet av 

ökande miljörelaterade kostnader. 

7. Vara en god samhällsmedborgare och en respekterad granne i samhället. 

 

Ladbrokes poängterar att det är viktigt att förse deras kunder med njutbar, effektiv, säker, 

rättvis och socialt ansvarsfull service. För att följa upp att kvaliteten i servicen fungerar 

kontrolleras verksamheten med jämna mellanrum av så kallade mystery shoppers, samt att de 

själva övervakar kundernas uppfattningar i sociala medier.
199

 Ladbrokes möter alla lagliga 

krav på de marknader där de är etablerade. Förutom i Storbritannien är Ladbrokes fysiskt 

representerade i Irland, Nordirland, Sydafrika, Danmark, Belgien och Spanien. Deras 

spelbutiker är regelbundet besökta av hälso-, säkerhets- och arbetsmiljökontrollanter. 

Ladbrokes har även en avdelning som arbetar mot penningtvätt och samarbetar med flera 

                                                        
196 Strandänger. Z, 2012-05-11 
197 Strandänger. Z, 2012-05-11 
198 Ladbrokes, Årsredovisning, 2011, s. 19 
199 Ibid. 
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organisationer för att förhindra kriminella aktiviteter.
200

 Ladbrokes är medlemmar och 

samarbetar med organisationer som LGA, EGBA, ESSA, RGA och G4.
201

 

Ladbrokes bearbetar konsekvent och kontinuerligt det svenska etablissemanget inom politiken 

för att få till en förändring i det svenska spelmonopolet som Ladbrokes hävdar är ett brott mot 

EU:s lagar och förordningar om fri rörlighet och konkurrens. Förutom de lagar och regler som 

reglerar den svenska spelmarknaden finns det ytterligare hinder för Ladbrokes att ta sig in på 

marknaden. Inkomsterna från spelmonopolet till Sveriges finansdepartement är enorma och 

dessa inkomster vill svenska staten inte riskera att försämra genom en avreglering. Ladbrokes 

har stor kraft, långvarig erfarenhet av spelbranschen och ett väl uppbyggt varumärke och 

skulle definitivt bli en stor konkurrent på en eventuellt avreglerad marknad. Ladbrokes vill 

införa en högre återbetalningsgrad, ett bättre pris och en högre spelupplevelse för svenskarna 

och står redo att, vid en omreglering av spelmonopolet, erbjuda ett bättre och mer rättvist 

alternativ på den svenska spelmarknaden.
202

 

 

Ladbrokes siktar alltid på att samarbeta med organisationer som delar synen på deras mål för 

företagsansvar. De söker att ha den högsta affärsetiken i alla deras affärer med nuvarande 

eller potentiella leverantörer och aktivt framhäva ekonomiskt, social, etiskt och miljömässigt 

ansvarstagande och beteende genom hela försörjningskedjan. De vill försäkra sig om att de 

själva och de som förser dem med varor och tjänster verkar i enlighet med dem stränga 

kriterier på säkerhet, anställningar och deras välbefinnande, mänskliga rättigheter och miljön, 

varhelst i världen de är baserade eller är verksamma.
203

 

 

Ladbrokes har en välgörenhetsfond som har samlat in 6,2 miljoner pund sedan 2003. Under 

2011 donerade dem 630 000 pund till välgörenhet och samhällsprojekt, bland annat till 

cancerforskning.
204

 Ladbrokes beskriver sitt spelaransvar genom att de till exempel skyddar 

barn och särskilt utsatta och sårbara människor från att skadas eller utnyttjas av spelandet. 

Detta görs genom att följa klara standarder inom marknadsföring, strikta åldersgränser, 

åldersverifikation online och olika sätt att utesluta sig själv från spelandet. Vidare ser de till 

att kunden är väl informerad om produkterna, om aspekterna runt spelmissbruk och kundens 

                                                        
200 Ladbrokes Corporate Responsibility Report, Part B – Performance, version: mars 2012, s. 12 
201 Casinospelguiden.com, hämtad 2012-05-10 från http://www.casinospelguiden.com/ladbrokes/ 
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egen spelhistorik online. För att förhindra att konsumenten spelar för mycket ger Ladbrokes 

sina kunder ett val att begränsa sin spelbudget både på dag-, vecko- och månadsnivå.
205

 

Ladbrokes bidrar med miljontals pund i företagsskatt, arbetsgivaravgifter och andra skatter till 

Storbritanniens ekonomi. Vidare bidrar de med ytterligare skatter och avgifter för att stödja 

sportindustrin samt häst- och hundsport. Genom deras nätverk av vadslagningsbutiker och 

kontor bidrar de med anställningar i både det lokala och globala samhället, men även i 

försörjningskedjan som servar deras verksamhet.
206

 

 

Ladbrokes är medvetna om hur deras beteende och verksamhet påverkar miljön och engagerar 

sig starkt för att minimera detta genom att förbättra effektiviteten. Deras miljömål är att 

regelbundet se över deras miljöpåverkan, övervaka resursåtgången och avfallsproduktionen, 

sätta förbättringsmål utöver de lagstadgade och uppmuntra ett bra miljöbeteende till våra 

delägare, konsumenter, anställda, leverantörer och partners. Vidare ska de inkludera miljökrav 

i deras upphandlingar av varor och tjänster samt minst en gång per år redovisa offentligt hur 

de miljömässigt presterar. Ladbrokes har även skapat en Green task force som ska minimera 

de miljömässiga kostnaderna för deras verksamhet. Deras främsta miljöfokus ligger på 

energieffektivitet, resursanvändning och avfallshantering.
207

 

 

Ladbrokes ser att vadslagning från mobiltelefonen har den starkaste tillväxtpotentialen och är 

deras viktigaste del att fortsätta utveckla, kunden ska få ett så komplett erbjudande som 

möjligt. Tillväxtpotentialen har sin grund i bekvämlighet och möjlighet att göra ett vad 

spontant, när som helst och var som helst. Ladbrokes anser vidare att deras bästa möjligheter 

att expandera verksamheten och ge deras aktieägare ett ökat värde är att försöka ta sig in på 

ytterligare reglerade marknader.
208

 Ladbrokes lockar till sig kunder genom olika bonus- och 

introduktionserbjudande till alla nya kunder. Detta visar sig genom deras Sportspel – Satsa 

minst 70 kronor så matchar Ladbrokes det spelet på upp till 1250 kronor, Casino – 200 

procent matchningsbonus, sätt in minst 70 kronor och max 2800 kronor och Poker – 250 

procent insättningsbonus, sätt in minst 60 kronor och max 2600 kronor.
209
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206 Ladbrokes Corporate Responsibility Report, Part A, s. 8 
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Via Unibets hemsida på Internet framgår det tydligt att bolaget arbetar med både Corporate 

Social Responsibility och spelaransvar inom organisationen.
210

 Unibet ser sig själva som en 

organisation som tar ansvar utöver det som lagen kräver. Unibet deklarerade att de tar ansvar 

genom att de är en av grundarna till EGBA och ESSA, de donerar årligen pengar till 

Gambling Therapy, de har varit en stor drivkraft för RGA, EU:s dag för ansvarsfullt spel i 

EU-parlamentet, och de har lokala samarbetsavtal med behandlingshem.
211

 Unibet är granskat 

och certifierat av eCOGRA gällande ansvarsfullt och rättvist spel.
212

 De sammabetar även 

med G4 RGA och LGA.
213

 

 

Unibet arbetar även med CSR inom miljöfrågor, mänskliga rättigheter och välgörenhet. Inom 

miljö och CSR beskriver Unibet hur de har för avsikt att minimera bolagets avfall, detta ska 

genomföras via noggranna inköp och effektiv användning av naturresurser och genom 

återvinning.
214

 De använder bland annat 100 procent återvunnet papper på alla deras 

kontor.
215

 Unibet arbetar även med att minska sitt koldioxidutsläpp, de ser även till att spara 

energi på alla sina kontor. Unibet uppmuntrar sin anställda att använda hållbara 

transportmedel, samt försöka minska resorna till avlägsna möten genom att ersätta dessa med 

videokonferenser om så är möjligt. Unibet arbetar även med att öka den anställdas 

medvetenhet om den individuella påverkan och Unibets allmänna påverkan på miljön, och på 

så sätt uppmuntra de anställda att delta i initiativ som medverkar till en eventuell minskad 

miljöpåverkan. Unibet belyser också vikten av ett bra miljöbeteende bland deras leverantörer 

och partners.
216

  

“We have also invested in video conferencing facilities for all our offices and participate in 

the UK government bike scheme to limit unnecessary travel and encourage the use of more 

environmentally friendly means of transportation.”
217

 

 

Inom mänskliga rättigheter och CSR antar Unibet strikta principer som ska motverka 

diskriminering och missbruk, detta bidrar bland annat till att ge alla på Unibet lika rättighet 

oberoende anställningsform. Välgörenhet och CSR utrycker sig genom donationer till 
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behövande personer. De välgörenhetsorganisationer som Unibet donerade till under 2011 var 

bland annat Cancer Research UK, UNICEF, Habitat for Humanity, CRIBS och svenska Hjärt-

Lungfonden.
218

 

“We are proud to support the wellbeing of our local communities in an essential area – 

saving lives through regular blood donation. Across all our offices, we have now started an 

ongoing Blood donation campaign in partnership with local health authorities.”
219

 

 

Unibet arbetar med 18-årsgräns och de accepterar endast spelkunder över 18 år. De har även 

infört ett spelaransvarskoncept där kunderna själva kan gå in och testa sina spelprofiler. På så 

sätt kan kunderna själva ta reda på sina spelarrisknivåer via ett utformat självutvärderingstest. 

Unibet samarbetar också med Gambling Therapy, en organisation som arbetar för att hjälpa 

personer som lider av tvångsmässigt spel eller en anhörigs tvångsmässiga spel. 
220

 Gambling 

Therapy är en gratis onlinetjänst som är till för människor som påverkas negativt av 

spelandet.
221

 Unibet utbildar även sin egen personal på deras kundtjänst, de har fått utbildning 

i ansvarsfullt spel och utbildningen är certifierad av Gambling Therapy. Unibet anser att 

spelkunden när som helst ska kunna ta en paus från sitt spelande och därför kan spelkunden 

helt själv besluta att när som helst göra ett speluppehåll på en vecka och/eller 6 månader. 

Spelkunden kan också välja att blockera Unibets hemsida och på så sätt blockeras 

spelwebbplatsen via kunden dator 
222

  

“Även om vi ägna mycket tid och resurser åt att säkerställa att inga minderåriga spelar på 

vår webbplats, bör det här förebyggande arbetet vara en ömsesidig process mellan Unibet 

och den minderåriges föräldrar och/eller målsmän. Därför accepteras minderåriga kunder 

under inga omständigheter, inte ens under förälders/målsmans övervakning.”
223

 

 

Unibet anser sig ha en ledande position inom Internetbaserad spelverksamhet i Europa, deras 

strategi är att expandera ännu mer.
224

 Unibet beskriver detta via dessa ord:  

“Unibet’s strategies to expand activities and achieve the business and financial aims are: 

Enter into more markets within Europe, historically characterised by monopolies and a 

strong gambling culture, where there is also high Internet penetration”.
225

 Unibet inledde 

2003 en rättsprocess mot Sverige, Unibet hävdade att Sverige bröt mot EU-rätten genom att 
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försöka sätta restriktioner för gränsöverskridande speltjänster. Unibet drog tillbaka överklagan 

2011 utan något resultat. AB Trav och Galopp (ATG) inledde istället en rättprocess mot 

Unibet och den 11 februari 2011 dömde Stockholms tingsrätt Unibet att betala en 

användningsavgift på fem miljoner SEK per år till ATG för utdrag ur och återanvändning av 

information om evenemang från ATG:s sportdatabas.
226

 

“Unibet och dess kunder inom EU gynnas i princip av att vissa grundläggande friheter som 

gäller för EU:s medborgare tillämpas. Dessa friheter inkluderar bland annat principen att 

det inte ska finnas några restriktioner inom EU som begränsar den fria rörligheten för varor 

och kapital, rätten att etablera sig samt rätten att konsumera, tillhandahålla och 

marknadsföra tjänster över landsgränserna.”
227

 

 

Unibet lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden till alla 

nya kunder. Detta visar sig bland annat genom deras Sportspel/Odds – 120 procent i 

insättningsbonus upp till 1200 kronor. Sätt in 1000 kronor och få 1200 kronor extra att spela 

för, Casino – 100 procent insättningsbonus upp till 1000 kronor. Sätt in 1000 kronor och få 

1000 kronor extra att spela för. Poker – Tre olika nivåer, €100, €200 och €500, i bonus, 

genom att bland annat samla VIP-poäng i pokerspelen och Bingo – 100 procent 

insättningsbonus upp till €150.  

Expekt definierar sitt sociala ansvar via sin hemsida under fliken regler och villkor,
228

 och väl 

där uttalar sig Expekt om följande:  

”Expekt.com stödjer aktivt initiativ för forskning om spelberoende, inklusive självständiga 

undersökare. Kontakta gärna oss om du börjar känna att du spelar för mycket. Vi kan även 

hjälpa dig att komma i kontakt med flera självständiga spelorganisationer. T.ex. GamCare 

(www.gamcare.co.uk) eller Gamblers Anonymous (www.gamblersanonymous.org).”
229

 

Den information som går att tillgodose sig som privatperson gällande Expekt och socialt 

ansvar är att Expekts sociala ansvar bygger på stödjande initiativ om forskning och 

självständiga undersökningar, samt att de hjälper spelkunder att komma i kontakt med 

självständiga organisationer vid problem.
230

 Expekt arbetar även med andra ansvarsområden, 

de antar strikt åldersrestriktion och benämner detta i samband med ansvarsfullt spelande, de 
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tillåter ingen under 18 år att registrera sig som kund. Skulle ändå någon under 18 år registrera 

sig och spela, stängs detta konto av och eventuella vinster konfiskeras. Expekt är också 

tydliga med vart kunden ska vända sig om det uppstår frågor gällande säkerhet och ansvar, 

frågor om detta skall enligt Expekt vidarebefordras till deras support.
231

  

"Expekt (Gibraltar) Limited ansvar gentemot en kund ska vara begränsad till beloppet för 

den aktuella insatsen eller det belopp på kundens spelkonto."
232

 

 

Expekt beskriver sig själva som ett internationellt företag som har rötter i det svenska 

samhällssystemet med en stark medvetenhet om ansvar och då speciellt ansvarsfullt spelande. 

Expekt samarbetar med EGBA och ESSA.
233

  Deras ansvar gentemot ansvarsfullt spelande 

antas dels genom att minderåriga inte får ingå medlemskap samt genom rekommendationer 

om ansvarsfullt spelande. Dessa rekommendationer uttrycker sig enligt följande: Spela 

måttfullt, det ska ses som ett nöje och inte en inkomst för försörjning. Spela endast då du har 

råd och låna aldrig pengar för att spela. Sätt upp en personlig spelbudget och håll koll på den 

summan och övertrassera inte den. Om en kund eller någon i omgivningen har spelproblem, 

finns det olika tillvägagångsätt som Expekt kan hjälpa till. Vid spelproblem uppmanar Expekt 

att ta del av den hjälp som finns att tillgå på Expekt hemsida, samt göra ett test om individens 

egna spelvanor, för att på så sätt mäta risknivån på spelarvanor. Den hjälp som finns att tillgå 

på Expekts hemsida är antingen att kontakta supporten med sina problem och frågor, eller 

uppmaningar om att ringa till en oberoende stödlinje, alternativt gå in och läsa på 

www.stodlinjen.se, www.slutaspela.nu, www.slutspelat.nu, www.spelberoende.se, eller 

www.nogame.se. 
234

 Expekt hänvisar även till ett PDF-dokument där kunden eller en orolig 

part kan gå in och läsa om rekommendationer om insättningsgränser, spelbeteende, 

verkligheten bakom vadslagning, varningstecken kring vadslagning, långtidsinaktivering av 

konto, spelpaus, inaktivering av specifika produkter, och ansvarsbegränsningar.
235

   

Samtidigt som Expekt beskriver hur de arbetar efter ansvarsfullt spelande är de noga med att 

in i minsta detalj beskriva vart deras ansvarstagande tar slut.
236

 Bland annat beskriver Expekt 

att de inte tar ansvar för, samt utesluter allt ansvar i alla former i de fall där kunden 

missbrukar eller kränker de regler och villkor som Expekt har, till exempel genom att en kund 

öppnar eller försöka öppna flera konton med Expekt och/eller genom att förse dem med falska 
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eller vilseledande uppgifter eller personliga detaljer och/eller genom att försöka ta sig förbi 

uppsatta gränser, och/eller andra verktyg för ansvarsfullt spelande som är uppsatta och/eller 

begärda av kunden.
237

 Expekt uttrycker sig även så här: 

("Vi tar inte på oss något ansvar för felskrivningar, felsändningar och/eller felaktiga 

värderingar")…( “Företaget tar heller inte på sig något ansvar för riktighet på live-resultat, 

statistik och mellanliggande resultat vid livebetting.")…( "Expekt.com tar inte ansvarat för 

icke-registrerade spel eller dubbla spel gjorda av kunden.")…( "Expekt Gaming (Gibraltar) 

Limited kan inte hållas ansvariga för fel på datorer, telekommunikation eller 

internetuppkoppling, ej heller för försök från dig att delta i spel med metoder eller sätt som 

inte varit vår intention.")…("Expekt Gaming (Gibraltar) Limited tar inget ansvar för material 

som är skapat eller publicerad av tredje part som EXPEKT.COM kan länka till.")…("Expekt 

Gaming (Gibraltar) Limited ansvarar inte på för material som framställts eller publiceras av 

tredje man på sajt som kan nås via länk från EXPEKT.COM webbsidor.")…("Expekt.com 

ansvarar ej för spel via internet som äger rum i jurisdiktioner där det är olagligt.”)
238

 

Expekt lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. Detta 

visar sig dels genom deras Sportspel – Riskfritt spel för nya kunder, 250 kr i spelvärde, 

Casino – 100 procent i bonus på första insättning upp till €100 och Poker – 200 procent i 

bonus på första insättning upp till $2000.
239

 

Betfair har utarbetat en Corporate Responsibility-strategi som de har implementerat i deras 

dagliga verksamhet och den består av följande punkter.
240

 

 En styrelsestruktur som säkrar att Corporate Responsibility är integrerat i 

verksamhetens processer. Detta ska säkerställas av en speciell styrkommitté bestående 

av chefstjänstemän och CR-team som ska driva utveckling och förbättring inom CR. 

 Hantering av ryktesspridningsrisk och tillfällen som kan ha en påverkan på företagets 

hållbarhet 

 Implementera CR i den verkställande driften genom bland annat nyckeltal i prestanda  

 Säkra att värden och beteenden som vi har gemensamt inte förbises i någon del av 

verksamhetens processer 

 Engagera våra anställda 

                                                        
237 Expekt, hämtad 2012-05-09 från http://www.expekt.com/pdf/responsible_gaming_swe.pdf  
238 Expekt, hämtad 2012-05-09 från http://www.expekt.com/se/pagecontent.do?pageid=23#social  
239 Källa A: Expekt, hämtad 2012-05-09 från http://www.expekt.com/se/pagecontent.do?pageid=2115; Källa B: Expekt, hämtad 2012-05-10 

från http://www.expekt.com/se/content/mg-casino-promosite; Källa C: Expekt, hämtad 2012-05-10 från 

http://www.expekt.com/se/pagecontent.do?section=poker&pageid=28145&submenu=subMenupoker1=eng   
240 Betfair, hämtad 2012-05-09 från http://corporate.betfair.com/corporate-responsibility/cr-governance.aspx  
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Betfair stödjer fullt ut alla intentioner mot en omreglering av Internetspelmarknaden som de 

respektive europeiska länderna gör, de samarbetar med relevanta myndigheter för att hjälpa 

till att skapa en miljö som uppmuntrar konkurrens mellan certifierade bolag och för att kunna 

erbjuda konsumenterna fria val att välja bolag som har samma legala förutsättningar. Betfair 

samarbetar bland annat med LGA.
241

  Betfair anser att en omreglering av spelmarknaden på 

kort sikt skulle innebära en negativ påverkan på avkastningen och lönsamheten, men på lång 

sikt, med en stabil och rätt reglerade marknader i Europa, kommer det innebära en möjlighet 

till geografisk expansion och ökade marknadsandelar.
242

 

Betfair uttrycker sin affärsetik och skriver bland annat följande: 

”Ensuring that our marketing is accurate, respectful and sensitive is central to our aim of 

achieving the highest ethical standards.”
243

 

 

De påpekar vidare att de engagerar deras leverantörer genom bolagets uppförandekod som för 

samman tre delar av affärsbeteende; affärsgenomförande, omgivning/miljö och arbetsvillkor 

samt mänskliga rättigheter.
244

 Betfairs huvudsakliga mål är att säkra rättvisa för spelaren, 

skydda de unga och sårbara och hålla kriminaliteten borta från bolaget.
245

 

Betfair har genom en specifik Internetsite, samlat all deras information om ansvarsfullt 

spelande där det bland annat går att läsa om spelandets påverkan på familj och vänner, 

förståelse för spelandet, gränssättning, självuteslutning, time-outs och diverse 

hjälporganisationer mot spelberoende.
246

 Betfair beskriver att deras spelaransvar täcks av 

budgetbegränsning av spel per dag, veckovis och månadsvis samt att de även har 

förlustbegränsningar på dessa parametrar. Vidare har de en så kallad sessiontimer där dem 

upplyser hur länge spelaren har varit aktivt spelande, det erbjuds en självuteslutning på sex 

månader samt olika åtkomstbegränsningar till enstaka spelprodukter. Betfair upprätthåller en 

åldersgräns på 18 år och tillämpar åldersverifikation.
247

 

 

Engagemang, entusiasm och hängivenhet är viktiga egenskaper för Betfair och de anställda. 

De genomgår två gånger per år en intern undersökning för att ta reda på den nuvarande nivån 

på dessa egenskaper. Interna team i samarbete med avdelningschefer har arbetat fram punkter 

                                                        
241 Betfair, hämtad 2012-05-10 från http://www.betfair.com/aboutUs/Terms.and.Conditions/  
242 Betfair, Årsredovisning, 2011, s. 23 
243 Ibid, s. 34 
244 Ibid. 
245 Betfair, hämtad 2012-05-14 från http://corporate.betfair.com/corporate-responsibility/integrity.aspx  
246 Betfair, hämtad 2012-05-10 från http://responsiblegambling.betfair.com/index.html  
247 Betfair, hämtad 2012-05-10 från 
http://content.betfair.com/misc/?product=portal&sWhichKey=ResponsibleGambling&brand=ALL_BRANDS&region=GBR&locale=sv  
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för uppmärksamhet och förbättring.
248

 Två universitet är involverade i två forskningsprojekt 

åt Betfair om konsumentbeteende, det ämnar generera en bättre förståelse för de anställda, hur 

det går att upptäcka en riskspelare och hur det går att ingripa om spelaren själv är 

oförmögen.
249

 Vidare har de utvecklat och förfinat ett program om social riskbedömning, det 

ska vara en del av Betfairs hela försörjningskedjan, en försäkran om att kundens säkerhet är 

ett nyckelmoment i verksamheten.
250

 Betfair är stolta att kunna verka i både det lokala 

samhället och det globala och är engagerade i flera välgörande projekt och sponsring. 2011 

donerades 560 000 pund till 110 olika projekt. Sponsring till olika sportprojekt ligger Betfair 

närmast om hjärtat. Genom deras innovativa sportprogram Cash 4 Clubs fick 60 klubbar på 

gräsrotsnivå en direkt sponsring av Betfair 2011. De är också involverade i projekt om 

motorracing och hästkapplöpning.
251

 Betfair beskriver sitt miljöansvar så här: 

“We are committed to reducing the environmental impact of our business and being 

recognized as a leading online business in the area of environmental responsibility”.
252

 

Betfair anser att en bra miljöhantering är en integrerad del av hela företagsstrategin och en 

affärspolicy i beslutsfattandet. Deras miljöprioriteringar för 2012 är energi och 

vattenbesparingar, minskade företagsresor samt avfallshantering och återvinning.
253

 Betfair 

lockar också till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. De visar 

sig bland annat genom deras Sportspel/Odds – 100 procent insättningsbonus upp till 200 

kronor plus upp till 10 000 kronor i cashback på erhållna Betfair-poäng under kundens första 

30 dagar, Casino – Insättningsbonus på upp till 5 000 kronor vid insättning på minst 10 000 

kronor och Poker – Bonusnivåer beroende på insatta pengar, mellan $5-$500, tidsbestämt 60-

90 dagar.
 254

 

Betsson definierar sitt arbete med frågor om CSR som en del av en hållbar utveckling.”…i 

första hand handlar om socialt ansvarstagande inom spelaransvarsfrågor. I andra hand 

handlar hållbar utveckling om olika arbetsetiska riktlinjer, samhällsengagemang samt 

miljöhänseenden.”
255

 

                                                        
248 Betfair, Årsredovisning 2011, s. 34 
249 Ibid. 
250 Ibid. 
251 Ibid. 
252 Betfair, hämtad 2012-05-11 från http://corporate.betfair.com/corporate-responsibility/environment.aspx  
253 Betfair, hämtad 2012-05-11 från http://corporate.betfair.com/corporate-responsibility/environment.aspx  
254 Källa A: Betfair, hämtad 2012-05-14 från http://beta.betfair.com/; Källa B: Betfair, hämtad 2012-05-14 från 

http://gamesportal.betfair.com/casino3/; Källa C: Betfair, hämtad 2012-05-14 från http://poker.betfair.com/sv/  
255 Betsson, Årsredovisning 2011, s. 9 
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Betsson har en specifik CSR-ansvarig som ansvarar för implementering av beslut och 

framlyftandet av problem och frågor till ledningsgruppen.
256

 Betsson samarbetar med G4 för 

att upprätthålla en certifiering som spelbolag med online-tjänster.
257

 Betsson samarbetar även 

med organisationer som LGA, EGBA, ESSA och RGA.258
 Betssons mål är att finnas med så 

högt upp som möjligt på de årliga rankingarna över spelbolag som är socialt ansvarstagande. 

Bolaget har blivit internationellt erkänt inom CSR, dels genom att då har erhållit finalplats till 

Mest Ansvarfulla Speloperatör tre år i rad på European Games Award i London, samt att de 

nyligen utsågs till Mest Ansvarsfulla Online Operatör på International Gaming Awards 

2012.
259

 Betssons hållbarhetsarbete är en integrerad del i hela försörjningskedjan och bygger 

på koncernens uppförandekod. Uppförandekoden omfattar hela Betssons försörjningskedja 

och den bygger på starka kulturella värdegrunder som formulerats i demokratisk anda inom 

bolaget. Betsson övervakar att uppförandekoden följs och att varje medarbetare har tillgång 

till att ta del av kodens relaterade principer. Vidare skriver Betsson: ”Varje anställd har 

möjlighet att anonymt uttrycka sina åsikter i de årligen återkommande 

personalundersökningarna”.
260

 

Betsson har en personalpolicy som bygger på koncernens värdegrunder, där det bland annat 

återfinns regler om lika behandling och förbud mot diskriminering. De tillämpar 

fackföreningsfrihet och applicerar kollektivavtal inom koncernen. Vidare följer de Svensk 

Kod för bolagsstyrning.
261

 

 

Spelaransvarsfrågor är den mest betydelsefulla delen i Betssons hållbara utvecklingsprogram. 

Betssons definition av ansvarsfullt spelande är i korthet utiftån deras årsredovisning 2011, 

”när en operatör erbjuder verktyg som kan hjälpa spelaren att behålla en av spelaren 

förutbestämd spelandenivå”.
262

 För att motverka att spelaren misslyckas med att hålla sin 

spelandenivå erbjuder Betsson kunden att sätta sin egen spelandegräns och i samband med det 

får kunden tillgång till att överblicka sin egen spelvolym, ett verktyg som sätter stopp för 

vidare spel om kunden överträder sin egen spelandegräns.
263

 På Betsson erbjuds också 

spelaren ett tillfälligt stopp på sju dagar och/eller en blockering av den berörda Internetsidan 

under sex månader, de upprätthåller även en 18-årsgräns för samtliga av Betssons produkter 

                                                        
256 Källa A: Betfair, hämtad 2012-05-14 från http://beta.betfair.com/; Källa B: Betfair, hämtad 2012-05-14 från 
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där kunden kontrolleras genom åldersverifiering.
264

 Samtliga anställda inom koncernen 

utbildas i grundläggande spelberoende frågor för att de anställda ska erhålla en god förståelse 

för vikten av att verka för ett hälsosamt och ansvarsfullt spelande.
265

 

 

Betsson stödjer även ett flertal samhällsprojekt, bland annat utvecklandet av positiva 

aktiviteter för utsatta ungdomar och barn. Betsson ger ekonomiska bidrag till bland annat 

verksamheter som främjar barns rättigheter till en drogfri miljö, samt bekämpandet av sexuell 

exploatering av barn. Betsson bidrar också i projekt för ett mer hållbart utnyttjande av 

världens resurser, ett av dessa projekt är Schools2Communities i Malta. Syfte med 

Schools2Communities är att utbilda personer i globalt miljöansvar genom att bland annat 

handla produkter som är närproducerat och utan onödiga förpackningar.
266

 Betsson välkomnar 

utvecklingen och förändringen inom EU där många länder har liberaliserat och omreglerat 

den inhemska spelmarknaden. Även om de tror att en omreglering skulle medverka till högre 

krav på skatter och avgifter, ser de möjliga positiva effekter av att vara licensierad, att en 

licens kommer att uppväga de negativa effekterna.
267

 Betsson bidrar starkt till konkurrensen i 

branschen och utmanar monopolet med bredare sortiment av produkter och tjänster till 

kunden och till ett billigare pris.
268

 

Betsson skriver om miljö; 

”som Internetbaserat företag är vår dagliga påverkan på miljön begränsad men viss 

påverkan är oundviklig”
269

  

Betsson försöker motverka denna påverkan genom att anordna video- och telefonkonferenser 

istället för att flyga till avlägsna möten, vid eventuella flygresor betalar bolaget för 

utsläppsrätter, de verkar för en avfallssortering och återvinning i olika former, de väljer 

energisnål utrustning och kommunikationen internt och externt sker huvudsakligen 

elektroniskt.
270

 

 

Betsson lägger just nu stort fokus på mobila lösningar och skapandet av en koncerngemensam 

teknisk plattform och det är just dessa lösningar som framtidens spelare kommer vilja ha, ett 

sätt att kunna köpa en tjänst/göra ett vad precis var och när som helst.
271

 I maj 2008 försökte 
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Betsson slå sig in på den svenska fysiska marknaden genom att öppna en spelbutik på 

Götgatan i Stockholm. I december 2009 fastslog Kammarrätten i en dom att spelbutiken 

skulle stängas. I januari 2010 öppnades butik igen då Regeringsrättens dom tillfälligt lade 

Kammarrättens beslut på is till det kunde fastställas ordentligt. I oktober 2010 fastslog 

Regeringsrätten att Betsson inte får något prövningstillstånd utan de måste stänga butiken 

annars skulle det utfalla dryga böter och viten.
272

 Även Betsson lockar till sig nya kunder 

genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. De syns via deras Sportspel/Odds – 100 

procent insättningsbonus upp till 1000 kronor, Casino – 100 kronor gratis vid nyregistrering 

och 100 procent insättningsbonus upp till 1000 kronor och Poker – 100 procent 

insättningsbonus på upp till $1600.
 273
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Analysen är baserad på de teorier som är utvalda och presenterade i teorikapitlet och som 

sedan gjordes mätbara i den teoretiska referensramen, dessa mätbara variabler står till 

grund för och kommer att appliceras på empirin. Empirin analyseras utifrån Lagar och 

frivilligt ansvar, Inträdesbarriärer och befintlig konkurrens, Etiskt ansvarstagande, Socialt 

ansvarstagande, Juridiskt ansvarstagande, Ekonomiskt ansvarstagande. Miljömässigt 

ansvarstagande, Inget ansvarstagande samt CSR och lönsamhet.  

 

 

Svenska Spel informerar om att deras vedertagna 18-års gräns på alla deras spel är ett ansvar 

som de har antagit helt frivilligt. Det finns inga lagar som säger att Svenska Spel måste ha 18-

års gräns på alla deras spel, utan detta har de själva bestämt. 

 

Svenska Spels VD menar att den befintliga konkurrensen är så pass påträngande att det 

troligen inte skulle bli någon skillnad om det blev en licensmarknad, det vill säga en 

omreglering. Konkurrensen har inneburit att Svenska Spel har tappat några marknadsandelar. 

En konkurrensnackdel för Svenska Spel är reglerna kring marknadsföringen, de får förvisso 

marknadsföra sig, dock inte hur som helst. De måste marknadsföra sina produkter med en 

ansvarsfull inriktning för att inte det inte ska uppfattas alltför påträngande. Poker får de endast 

marknadsföra sig om i tidningar och på Internet, men på webben får de inte ha en länk direkt 

in på spelet, vilket bidrar till att det blir svårare för spelaren att ta sig till spelsidan.  

Svenska Spel anser att de utlandsbaserade Internetbolagens ökande annonsinvesteringar är en 

utmaning. Svenska Spels andel av den svenska spelannonseringen har minskat radikalt sedan 

2004. Detta har skett trots främjandeförbudet i lotterilagen som innebär att utlandsaktörer inte 

tillåts annonsera i svenska medier. För att helt konkurrera med de utländska aktörerna anser 

Svenska Spel att de behöver nya tillstånd. Att öka återbetalningsgraden till kund på ett spel är 

en faktor som väcker lusten hos spelarna att börja spela. I Svenska Spels fall gäller det också 

att spelarna har fortsatt kontroll över sitt spelande och att de inte hetsas till att spela mer än 

vad de faktiskt hade tänkt sig. Det är därför Svenska Spel många gånger har lägre 

återbetalningsavtal än övriga spelbolag i sina tillstånd från staten. Svenska Spel får inte 
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bestämma sin återbetalning själva, de har tillstånd att upprätthålla en viss återbetalningsgrad 

till spelaren och produkter, medan konkurrenterna har vilken återbetalningsgrad som de vill 

och de kan dessutom locka spelarna med bättre odds. Den hårda konkurrensen riktar sig ofta 

mot ansvar och återbetalning. Svenska Spel påstår att de andra bolagen har börjat ta mer och 

mer ansvar, men att de också måste ta det till ett nästa steg, till exempel genom att förstå att 

de negativa konsekvenserna av de bonusar som förvisso lockar till sig nya kunder. 

 

Svenska Spel beskriver sin glesbygdspolicy, som innebär att vara tillgängliga överallt, som 

både en konkurrensfördel och en konkurrensnackdel. Fördelen ligger i att de når ut till hela 

Sveriges befolkning, medan nackdelen återfinns i beräkningar om utbud och efterfrågan. När 

det finns ett lagkrav om att finnas överallt, baseras tillgängligheten inte på utbudet och 

efterfrågan, vilket kan generera i att det kostar mer än vad som generera i intäkt av att finnas i 

vissa orter. Om Svenska Spel anser att de måste lägga en verksamhet i en viss ort måste de 

kontakta staten om tillstånd att göra detta. Svenska Spel måste hela tiden arbeta utefter risk- 

och möjlighetsbedömning, detta är förutsättningarna för att existera, konkurrera och verka 

långsiktigt på den svenska spelmarknaden. Samtidigt innebär detta en konkurrensnackdel för 

Svenska Spel till skillnad från de oreglerade spelbolagen på Internet, dels eftersom Svenska 

Spel alltid måste bedöma risk och möjlighet vid till exempel införandet av nya spel eller vid 

reklam. Något som de annars säkerligen skulle ha bedömt utifrån en kostnad- och 

intäktsbedömning. Svenska Spel har en obligatorisk spelbudget för sina kunder på Internet. 

Där fyller kunden i exakt hur mycket denne har råd att spela bort på en vecka, detta är 

obligatoriskt för att bli medlem och för att ens kunna spela, inget annat av de oreglerade 

spelbolagen har tagit efter detta, de har en budget, men den är inte obligatorisk, om de skulle 

införa en obligatorisk budget skulle de förlora mycket pengar och då gör spelbolagen inte det, 

vilket i ett längre perspektiv är en konkurrensnackdel för Svenska Spel och deras existens. 

 

Svenska Spel och spelbranschens etiska råd kom tillsammans fram till det tidigare 

diskuterade, 18-års gräns på alla spel, detta skapades för att det skulle vara moraliskt hållbart 

för en kund att förlora pengar. Svenska Spel samarbetar även med spelbranschens etiska råd 

vid marknadsföring för att den ska uppfattas etiskt korrekt. Svenska Spel måste marknadsföra 

sina produkter med en ansvarsfull inriktning för att inte det inte ska uppfattas alltför 

påträngande. Förutom Spelbranschens Etiska Råd följer både Svenska Spel sina egna samt 

European Lotteries riktlinjer för marknadsföring, 
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Ansvar går alltid före vinst, Svenska Spel är medvetna om att spelbranschen är en kostnad för 

samhället, de försöker därför hela tiden minimera eventuella kostnader som kan uppstå i 

samhället. De spel som Svenska Spel tillhandahåller ska generera i ett värde för kunden, detta 

värde måste vara större än dess kostnader och därför jobbar Svenska Spel med säkra och 

trygga spel till kunderna för att på så sätt kunna minimera en eventuell oro och kostnad. 

Svenska Spel försöker även minimera de negativa sociala effekter som kan komma att uppstå 

i samband med bruk av bolagets produkter. I Svenska Spels uppdrag från staten ingår det att 

ständigt prioritera en social skyddshänsyn när spelformer och övrig verksamhet utvecklas 

inom branschen. Svenska Spel antar försiktighetsprinciper vid införandet av nya spel och nya 

marknader, det krävs till exempel alltid ett tillstånd från staten om de vill införa nya spel. En 

annan del i Svenska Spels sociala ansvarstagande är deras marknadsföring, de måste 

marknadsföra sig med en ansvarsfull inriktning, enligt lag får marknadsföringen inte uppfattas 

för påträngande. Svenska Spel antar även spelaransvar och det grundar sig i tankar om vad de 

kan göra för att undvika att någon kund blir spelberoende. Spelaransvaret ska vara en del av 

spelupplevelsen. Spelaransvarsstrategierna ska öka kunskapen om Svenska Spels uppdrag och 

ansvar, där personal, ombud och olika affärspartner ständigt utbildas, spelaransvarsfrågor och 

spelaransvaret ska synas i samtliga försäljningskanaler. Svenska Spel har en obligatorisk 

spelbudget för sina kunder på Internet. där kunden måste fylla i hur mycket denne har råd att 

spela bort på en vecka, detta är obligatoriskt för att ens kunna spela, där fyller kunden själv i 

om de har råd att förlora mycket eller lite pengar. Vidare satsar Svenska Spel på ansvarsfullt 

spelande genom forskning, spelaransvarsutbildning för affärspartners och ombud, 

spelutveckling, remote channels, reklam och marknadsföring, behandlingshänvisning, 

spelaransvarsåtgärder för spelare, intressedialog och rapportering samt genom mätning och 

kontroll. De som arbetar med marknadsföring får utbildning inom organisationen för att 

kunna veta hur de ska förhålla sig. Svenska Spel har också extra utbildningar i svåra samtal 

och extra chefsutbildningar där de diskuterar specifika uppdrag. De anordnar även olika 

seminarier i bolaget och en gång per år ordnar de alltid något för de anställda inom 

kundtjänst, de som har mycket kontakt med kunderna. De har även muntliga framställningar 

från personer som tidigare har varit spelmissbrukare, där även influenser från 

dataspelsberoende tas in, ett beroende som Svenska Spel anser går mycket ihop med 

spelberoende. Spelformen poker rapporteras det om en gång i kvartalet, och en gång om året 

ska de rapportera hela deras ansvarsarbete till staten. De arbetar också med social 

skyddstillsyn vid en högre riskprodukt som till exempel poker. Svenska Spel stänger även av 
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vissa av sina kunder, de tar över 4 000 samtal per år med kunder som kan vara i ett 

riskbeteende och bland annat har de haft fokus i år på killar 18-24 år. Svenska Spel 

tillhandahåller avstängningsavtal, där spelaren själv kan inse att han/hon har problem och kan 

då stänga av sig själv på sex månader. Kortsiktigt förlorar Svenska Spel intäkter på detta. 

Även om spelaren sluta spela hos Svenska Spel, kan de inte stoppa att han/hon börjar spela 

någon annanstans, i stort sett tackar de nej till en kortsiktig vinst. Svenska Spel ser risken i att 

den här personen hade blivit spelberoende och kanske aldrig kommer tillbaka och blir en stor 

kostnad för samhället, det handlar om att bygga ett varumärke också och det ser istället 

Svenska Spel som en långsiktig vinst.  

Svenska Spel bidrar ekonomiskt till olika typer av sponsring inom svensk idrott, genom 

sponsringen bidrar Svenska Spel till att fler barn och ungdomar kan prova på idrotten. De 

bidrar även ekonomiskt till hjärnfonden. Svenska Spel samarbetar med Folkhälsan och de är 

de som är ålagda att stödja kunder med problem, det är de som tillhandahåller stödlinjen. 

Svenska Spel hjälper till att marknadsföra stödlinjen genom att det syns på Internet, sedan tar 

Folkhälsan över alla samtal när folk ringer in. Svenska Spel står till tjänst med att de kan 

vidarekoppla samtal direkt till Folkhälsan eller logga kunden så att de blir uppringda av 

Folkhälsan senare. Svenska Spel försöker ständigt förnya sig och följa efterfrågan på 

marknaden, idag ser de trender på hur folk använder sina läsplattor och smartphones i väldigt 

stor utsträckning och att till och med hemdatorn börjar bli gammal. Svenska Spel tittar oerhört 

mycket på risk och möjlighetsbedömning, risken i att tjänsterna blir ännu mer tillgänglig, att 

det går att spela mer på Internet via sina elektroniska prylar, att det inte längre behövs att i sin 

hemmamiljö för att kunna spela. Här hoppas Svenska Spel på att det kommer mer forskning 

så att de kan se om det kommer några nya slags riskbeteenden. 

 

Svenska Spel ägas av staten och därigenom har de klara förhållningsätt och lagkrav på att ta 

ansvar i samhället. Utan ett deklarerat ansvar får Svenska Spel inte tillstånd att bedriva sin 

verksamhet. Lotteriinspektionen är Svenska Spels tillsynsmyndighet och de gör kontinuerliga 

kontroller på att allt går rätt till. Svenska Spel verkar bland annat efter regler om Social 

skyddshänsyn, Försiktighetsprinciper och Marknadsföring. Enligt lag om marknadsföring 

gäller det att marknadsföringen inte får uppfattas påträngande. Svenska Spel har, som tidigare 

beskrivits, enligt restriktionerna krav på kundens sättande av en spelbudget för sitt spelande 

på Internet, ett krav om kunden överhuvudtaget ska få spela. Svenska Spel får inte bestämma 

sin återbetalningsgrad själva, de har tillstånd att ha en viss återbetalningsgrad till spelaren på 
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en viss produkt. I Svenska Spels fall framgår det tydligt att alla deras ansvarstaganden är 

juridiskt ansvarstagande, förutom 18-års gräns på alla deras spel som är frivilligt antaget. 

 

När Svenska Spel hänvisar till det ekonomiska ansvaret så syftar de till hur de tjänar sina 

pengar, att ansvar går före vinst och att deras pengar går tillbaka till samhället. Eftersom 

Svenska Spel låter ansvar gå före vinst och eftersom staten är ensam aktieägare, går det 

genom denna analys säga att Svenska Spel inte tar något ekonomiskt ansvar utifrån begreppet 

CSR. Enligt CSR är ett ekonomiskt ansvar att ett företag ska fokusera på att gå med vinst och 

därigenom ta ansvar inför deras aktieägare.  

 

Svenska Spel vill bidra positivt till miljöfrämjande produkter. Miljöhänsynen är integrerad 

som en del i den dagliga verksamheten inklusive planering, investeringsbeslut, inköp och 

arbetsmetoder. Svenska Spels miljörelaterade fokusområden mellan 2012-2014 är att antalet 

tjänsteresor ska minska med 20 procent inrikes och 10 procent utrikes jämfört med 2010, 

elförbrukningen ska minska med sex procent (antal kWh) jämfört 2010, godstransporterna ska 

inte överskrida 2010 år siffror under perioden och Svenska Spel ska identifiera, mäta och se 

resultat av optimeringen av mängden reklammaterial. 

Svenska spel har legaliserade krav om socialt ansvarstagande. 

Svenska Spel tror att CSR är lönsamt på lång sikt, enligt dem skapar CSR ett hållbart företag 

som leder till en hållbar spelmarknad och som skapar mer spelglädje. 

 

Det framgår inte vad som är frivilligt ansvar från Ladbrokes sida men eftersom Ladbrokes 

inte har några statliga krav på sig som företag antas det att alla deras ansvarstaganden är 

frivilliga. 
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Ladbrokes anser att det svenska spelmonopolet är ett brott mot EU:s lagar och förordningar 

om fri rörlighet och konkurrens. De iakttar och bearbetar ständigt det svenska etablissemanget 

inom politiken för att få till en förändring i det svenska spelmonopolet. Förutom de lagar och 

regler som reglerar den svenska spelmarknaden finns det ytterligare inträdesbarriärer för 

Ladbrokes att ta sig in på marknaden. De anser att inkomsterna från spelmonopolet till 

svenska staten är enorma och dessa inkomster vill regeringen inte riskera att försämra genom 

en omreglering. Ladbrokes anser sig ha en stor kraft, en långvarig erfarenhet av spelbranschen 

och ett väl uppbyggt varumärke och de är säkra på att de definitivt skulle bli en stor 

konkurrent vid inträde av en eventuellt avreglerad marknad. Ladbrokes vill införa en högre 

återbetalningsgrad, ett bättre pris och en högre spelupplevelse för svenskarna och står redo att, 

vid en omreglering av spelmonopolet, erbjuda ett bättre och mer rättvist alternativ på den 

svenska spelmarknaden.  

 

Ladbrokes siktar alltid på att samarbeta med organisationer som delar synen på deras mål för 

företagsansvar. De strävar efter att ha den högsta affärsetiken i alla deras affärer med 

nuvarande eller potentiella leverantörer. De vill försäkra sig om att de själva och de som 

förser dem med varor och tjänster verkar i enlighet med stränga kriterier, anställningar och 

deras välbefinnande, mänskliga rättigheter och miljön, varhelst i världen de är baserade eller 

är verksamma. Enligt Ladbrokes är affärsetiken grunden till alla deras ansvarstaganden.  

 

Ladbrokes sociala ansvarstagande grundar sig i att se till att kunderna ska vara nöjda, väl 

informerade och intresserade av de produkter och tjänster som de erbjuder. De främjar 

ansvarsfullt spelbeteende över hela verksamheten och hela spelindustrin. De vill även 

minimera hälso-, trygghets- och säkerhetsrisker för anställda i verksamheten och till 

allmänheten som är i kontakt med deras produkter. De vill vara en god samhällsmedborgare. 

Ladbrokes poängterar att det är viktigt att förse deras kunder med njutbar, effektiv, säker, 

rättvist och socialt ansvarsfull service. För att följa upp att kvaliteten i servicen fungerar, 

kontrolleras verksamheten med jämna mellanrum av mystery shoppers, samt att de själva 

övervakar kundernas uppfattningar i sociala medier. Ladbrokes sociala ansvar liknar väldigt 

mycket Svenska Spels sociala ansvar. De arbetar efter samma mål. Ladbrokes har även en 

avdelning som arbetar mot penningtvätt och samarbetar med flera organisationer för att 
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förhindra kriminella aktiviteter. Ladbrokes är medlemmar och samarbetar med organisationer 

som LGA, EGBA, ESSA, RGA och G4. De vill försäkra sig om att de själva och de som 

förser dem med varor och tjänster verkar i enlighet med stränga kriterier på säkerhet varhelst i 

världen de är baserade eller är verksamma. Ladbrokes har en välgörenhetsfond, de donerar 

pengar till välgörenhet och samhällsprojekt, bland annat till cancerforskning. Spelaransvaret 

beskrivs genom att de till exempel skyddar barn och särskilt utsatta och sårbara människor 

från att skadas eller utnyttjas av spelandet. Detta görs genom att de följer standarder inom 

marknadsföring, strikta åldersgränser, åldersverifikation online och olika sätt att utesluta sig 

själv från spelandet. Vidare ser de till att kunden är väl informerade om produkterna, om 

aspekterna runt spelmissbruk samt genom en spelhistorik för kunderna som spelar online. För 

att förhindra att konsumenten spelar för mycket ger Ladbrokes sina kunder ett frivilligt val att 

begränsa sin spelbudget både på dag-, vecko- och månadsnivå.  

 

Ladbrokes deklarerar att de möter alla lagliga krav på de marknader där de är etablerade.  

 

Ladbrokes bidrar med miljontals pund i företagsskatt, arbetsgivaravgifter och andra skatter till 

Storbritanniens ekonomi. Ladbrokes anser vidare att deras bästa möjligheter att expandera 

verksamheten och ge deras aktieägare ett ökat värde är att försöka ta sig in på ytterligare 

reglerade marknader. Ladbrokes lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och 

introduktionserbjudande. Dessa erbjudanden är något som ökar antalet kunder/medlemmar 

och antalet spelande kunder/medlemmar och som på så sätt ökar vinsten till aktieägarna. 

 

Ladbrokes anser sig ha förståelse för det globala miljöarbetet och de är medvetna om hur 

deras beteende och verksamhet påverkar miljön och engagerar sig starkt för att minimera 

påverkan av de ökande miljörelaterade kostnaderna genom att förbättra effektiviteten. Deras 

miljömål är att regelbundet se över deras miljöpåverkan, övervaka resursåtgången och 

avfallsproduktionen, sätta förbättringsmål utöver de lagstadgade, uppmuntra ett bra 

miljöbeteende till våra delägare, konsumenter, anställda, leverantörer och partners. Vidare 

inkludera de miljökrav i deras upphandlingar av varor och tjänster samt att minst en gång per 

år redovisa offentligt hur de miljömässigt presterar. Ladbrokes har även skapat en Green task 
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force som ska minimera de miljömässiga kostnaderna för deras verksamhet. Deras främsta 

miljöfokus ligger på energieffektivitet, resursanvändning och avfallshantering.  

 

Det visade sig att Ladbrokes tog ansvar i många av de kategorier som vi undersöker, 

därigenom går det inte att påstå att Ladbrokes inte tar något ansvar. 

 

Ladbrokes gav inte ut någon information om vad de tycker om CSR och lönsamhet. Det går 

att tolka deras sätt att ta ansvar som något som görs om inte kostnaden för ansvaret blir för 

stort. Spelbudgeten, som ett exempel, är frivillig. En obligatorisk spelbudget skulle säkert 

vara allt för kostsam och inte generera lika mycket i vinst. 

 

Unibet ser sig själva som en organisation som tar ansvar utöver de lagkrav som krävs. Unibet 

samarbetar med olika organisationer som ger spelcertifikat till företag som tar socialt ansvar 

och är seriösa. Unibet deklarerade att de tar ansvar genom att dem är en av grundarna till 

EGBA och ESSA, de donerar årligen pengar till Gambling Therapy, de har varit en stor 

drivkraft för RGA, EU:s dag för ansvarsfullt spel i EU-parlamentet och de har lokala 

samarbetsavtal med behandlingshem.  

 

Unibet anser sig ha en ledande position inom Internetbaserad spelverksamhet i Europa, deras 

strategi är att expandera ännu mer. De vill göra inträde på marknader i Europa som är väl 

definierade som monopolistiska och där möjligheter för en Internetmarknad är stor. Sverige 

och den svenska spelmarknaden är ett bra exempel på detta. Unibet och dess kunder inom EU 

gynnas i princip av den fria rörligheten för varor och kapital, rätten att etablera sig samt rätten 

att konsumera, tillhandahålla och marknadsföra tjänster över landsgränserna. Unibet lockar 

till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. Unibet har haft tvister 

med den svenska spelmarknaden gällande restriktioner för gränsöverskridande speltjänster. År 

2011 dömde Stockholm tingsrätt Unibet att betala en användningsavgift på fem miljoner SEK 

per år till ATG för utdrag ur och återanvändning av information om evenemang från ATG:s 
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sportdatabas och detta domslut visar på att det är i princip omöjligt att försöka etablera sig på 

den svenska marknaden idag. 

Det framgår inte vilken syn Unibet har på etiskt ansvarstagande.  

 

Inom mänskliga rättigheter och CSR antar Unibet strikta principer om att alla på Unibet ska 

ha lika rättighet oberoende anställningsform. Unibet arbetar med välgörenhet, de donerar till 

behövande personer och 2011 donerade Unibet kapital till över 10 organisationer, bland annat 

svenska Hjärt-Lungfonden. Unibet är stolta över deras välgörenhet och stoltserar med vad de 

bidrar till via deras hemsida. Unibet arbetar med 18-årsgräns för att ingå spel och accepterar 

endast spelkunder över 18 år. De har även infört ett spelaransvarskoncept där kunderna själva 

kan gå in och testa sina spelprofiler. På så sätt kan kunderna själva ta reda på sina 

spelarrisknivåer via ett utformat själutvärderingstest. Unibet samarbetar också med Gambling 

Therapy, som verkar för att hjälpa personer som lider av tvångsmässigt spel eller en anhörigs 

tvångsmässiga spel. Unibet utbildar även sin egen personal på deras kundtjänst, de har fått 

utbildning i ansvarsfullt spel och utbildningen är certifierad av Gambling Therapy. Unibet 

anser att spelkunden när som helst ska kunna ta en paus från sitt spelande och därför kan 

spelkunden helt själv och när som helst göra ett speluppehåll på en vecka och/eller sex 

månader. Spelkunden kan också välja att blockera Unibets hemsida och på så sätt blockeras 

spelwebbplatsen via kunden dator. Unibet ägnar mycket tid och resurser åt att säkerställa att 

inga minderåriga spelar på deras webbplats, samtidigt anser de att ett sådant här förebyggande 

arbetet vara en ömsesidig process mellan Unibet och den minderåriges föräldrar och/eller 

målsmän. Därför accepterar inte Unibet minderåriga kunder under några omständigheter, inte 

ens under förälders/målsmans övervakning. Unibet framhäver att spelaransvaret ligger i 18-

årsgräns, Gambling Therapy och spelarrisknivåer.  

 

Det framgår inte hur långt Unibets juridiska ansvarstagande sträcker sig. Betala skatt ses mer 

som en självklarhet för ett seriöst och etablerat företag som Unibet. 
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Unibet lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. Detta 

genererar i sin tur till att fler personer blir kunder/medlemmar och i att fler av dessa spelar, 

vilket i sin tur genererar i vinst för Unibet och dess aktieägare.  

 

Unibet beskriver hur de har för avsikt att minimera bolagets avfall via noggranna inköp och 

effektiv användning av naturresurser och genom återvinning. De använder återvunnet papper 

på alla deras kontor. De arbetar även med att minska sitt utsläpp, de ser även till att spara 

energi på alla sina kontor. Unibet uppmuntrar sin anställda att använda hållbara 

transportmedel. De försöker också minska mötesresor genom att ersätta dessa resor med 

videokonferenser om så är möjligt. Unibet arbetar även med att öka den anställdas 

medvetenhet om den individuella påverkan och Unibets allmänna påverkan på miljön, att på 

så sätt uppmuntra de anställda att delta i initiativ som medverkar till en eventuell minskad 

miljöpåverkan. Unibet belyser också vikten av ett bra miljöbeteende bland deras leverantörer 

och partners.  

 

Eftersom Unibet tar ansvar kan vi utesluta att de inte tar något ansvar. 

 

Det framgår inte hur Unibet ser på CSR och lönsamhet. 

 

Det framgår inte exakt vad som är Expekts frivilliga ansvar eftersom de inte skriver om detta. 

Eftersom Expekt inte har några statliga krav på sig kan det antas att deras ansvarsantaganden 

är frivilliga.  

 

Expekt lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. Expekt 

har försökt etablera sig på den svenska spelmarknaden. I dagsläget kan inte Expekt bedriva 

sin verksamhet på den fysiska svenska spelmarknaden. 
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Det går inte att urskilja vad som är Expekt etiska ansvar eftersom den informationen inte finns 

att tillgå. 

 

Enligt Expekt stödjer de aktivt initiativ för forskning om spelberoende. Expekt hänvisar att 

kontakta dem om du som kund börjar känna att du spelar för mycket. Genom Expekt och 

deras hemsida finns det även möjlighet att få hjälp att komma i kontakt med flera 

självständiga spelorganisationer som GamCare eller Gamblers Anonymous. Expekt arbetar 

även inom andra ansvarsområden, i samband med ansvarsfullt spelande tillåter de ingen under 

18 år att registrera sig som kund. Skulle ändå någon under 18 registrera sig och spela, stängs 

detta konto av och eventuella vinster konfiskeras. Expekt är också tydliga med vart kunden 

ska kontakta sig om det uppstår frågor gällande säkerhet och ansvar. Expekt beskriver sig 

själva som ett företag som är väl medvetna om ansvar och då speciellt ansvarsfullt spelande. 

Expekt samarbetar med EGBA och ESSA. Deras ansvar gentemot ansvarsfullt spelande antas 

dels genom att minderåriga inte får ingå medlemskap, samt genom rekommendationer om 

ansvarsfullt spelande, det handlar om att spela måttfullt. Spel ska vara ett nöje, inte en 

inkomst, du ska endast spela om du har råd och du ska aldrig låna pengar för att spela.  

På Expekt kan du sätta upp en personlig spelbudget och hålla koll på den summan så att du 

inte övertrasserar den. Om en kund eller någon i omgivningen har spelproblem, finns det 

olika tillvägagångsätt som Expekt kan hjälpa till med. Vid spelproblem uppmanar Expekt att 

ta del av den hjälp som finns att tillgå på Expekt hemsida, du kan även göra ett test om dina 

egna spelvanor, för att på så sätt mäta risknivån på sina spelarvanor.  

Via Expekts hemsida finns kontaktuppgifter till supporten dit du kan vända dig med dina 

problem och frågor. Det finns också uppmaningar om att ringa till en oberoende stödlinje, 

alternativt gå in och läsa på flertalet länkar som de hänvisar till. Expekt hänvisar även till att 

kunden bör gå in och läsa om rekommendationer om insättningsgränser, spelbeteende, 

verkligheten bakom vadslagning, varningstecken kring vadslagning, långtidsinaktivering av 

konto, spelpaus, Inaktivering av specifika produkter, och ansvarsbegräsningar. Hela Expekts 

sociala ansvar syftar i stort till spelaransvar där 18-årsgräns och spelberoende är i fokus. I 

Expekts fall är den personliga spelbudgeten inte obligatorisk för spelkunden. 

 

Via Expekts hemsida framgår det inte vad de har för juridiskt ansvarstagande.  
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Expekt lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. Detta 

genererar i att fler blir medlemmar och i att fler spelar, vilket i sin tur genererar i vinst för 

Expekt och dess aktieägare. 

Det finns inga uppgifter om vad Expekt tar för ansvar inom miljöfrågor 

 

Expekt tar ansvar, däremot är informationen dålig inom vissa kategorier av ansvarstaganden, 

till exempel miljön. 

 

Det finns inga uppgifter om hur Expekt ser på CSR och lönsamhet. Spelbudgeten inte är 

obligatorisk, en analys kan påvisa att kostnaderna för avstängningar kan bli allt för höga om 

kunderna tvingas sätta en spelbudget.  

 

Det framgår inte vad som är Betfairs frivilliga ansvar men eftersom de inte heller har några 

statliga krav på sin verksamhet är det troligt att deras olika ansvarstaganden är 

implementerade på frivillig basis. 

 

Betfair stödjer en omreglering av spelmarknaden, de samarbetar med relevanta myndigheter 

för att hjälpa till att skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar konkurrens mellan certifierade 

bolag och för att kunna erbjuda konsumenterna fria val att välja bolag som har samma legala 

förutsättningar. Betfair arbetar med att bygga upp en stark organisation för att kunna 

konkurrera med Svenska Spel vid en eventuell omreglering av spelmarknaden. Betfair lockar 

också till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden.  
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Betfair strävar efter att nå den högsta etiska standarden på marknaden, där de har en 

medvetenhet om att spelmarknaden är känslig och de ser till att vara uppriktiga och 

respektfulla i sitt handlande.  

 

På Befairs hemsida finns all deras information om ansvarsfullt spelande, där går det att läsa 

information om hur spelandet påverkar familj och vänner, förståelse för spelandet, 

gränssättning, självuteslutning, time-outs och diverse hjälporganisationer mot spelberoende.  

Betfair spelaransvar innebär en budgetbegränsning av spel per dag-, vecko- och månadsvis 

och även en förlustbegränsning. De upplyser även hur länge spelaren har varit aktivt spelande, 

de erbjuder en självuteslutning på sex månader samt olika åtkomstbegränsningar till enstaka 

spelprodukter. Betfair upprätthåller en åldersgräns på 18 år och tillämpar åldersverifikation. 

Hos Betfair är det frivilligt för kunden att registrera en spelbudget. Betfair stödjer 

forskningsprojekt om konsumentbeteende som ska generera en bättre förståelse för de 

anställda hur en riskspelare kan upptäckas och hur det går att ingripa om spelaren själv är 

oförmögen. Vidare har de utvecklat och förfinat ett program om social riskbedömning. Detta 

infördes för att försäkra sig om att kundens säkerhet är ett nyckelmoment i försörjningskedjan 

i verksamheten. Betfair är engagerade i flera välgörande projekt och sponsring. Betfair 

sponsrar olika sportprojekt och är också involverade i motorracingprojekt och 

hästkapplöpningsrelaterade projekt.  

 

Det framgår inte till vilken utsträckning det juridiska ansvaret sträcker sig. Att betala skatt är 

ett krav på börsnoterade bolag världen över.  

 

Betssons lockar också till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden.
 

Dessa erbjudanden genererar i att fler kunder blir medlemmar och i att fler spelar, vilket i sin 

tur genererar i vinst för Betfair och dess aktieägare.  

Betfair anser sig vara erkända som det ledande Internetbaserade företaget i att anta 

miljömässigt ansvar. Betfair anser att en bra miljöhantering är en integrerad del av deras 
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företagsstrategi, affärspolicy och i deras beslutsfattanden. Deras miljöprioriteringar för 2012 

är energi och vattenbesparingar, minskade företagsresor samt avfallshantering och 

återvinning. 

 

Betfair anser att CSR, på kort sikt, skulle innebära en negativ påverkan på avkastningen och 

lönsamheten, men på lång sikt, med stabila och rätt reglerade marknader i Europa, kommer 

CSR innebära en möjlighet till geografisk expansion och ökade marknadsandelar.  

 

Det framgår inte vad Betsson anses ta för frivilligt ansvar men eftersom de inte heller har 

några statliga krav på sin verksamhet är det troligt att deras olika ansvarstaganden är 

implementerade på frivillig basis. 

 

Betsson välkomnar utvecklingen och förändringen inom EU och omregleringar av reglerade 

inhemska spelmarknader. Betsson tror att omregleringar skulle medverka till högre krav på 

skatter och avgifter. De ser möjliga positiva effekter av att marknaden styrs av licenser, att 

licenser kan kommer att uppväga de negativa effekterna. Betsson ser sig själva som 

konkurrenskraftiga med konkurrensfördelar och de anser sig kunna bidra till konkurrensen 

inom branschen, genom att de har ett bredare sortiment av produkter och tjänster till kunden 

och till ett billigare pris. I maj 2008 försökte Betsson slå sig in på den svenska (fysiska) 

spelmarknaden genom att öppna en spelbutik på Götgatan i Stockholm. Efter domar både i 

Kammarrätten och Förvaltningsrätten var Betsson till slut tvunget att stänga butiken i oktober 

2010, annars skulle det utfalla dryga böter och viten. 

 

Det framgår inte hur Betsson ser på etiskt ansvarstagande. 

 

Betsson samarbetar med G4, LGA, EGBA, ESSA och RGA. Betssons mål är att finnas med 

så högt upp som möjligt på de årliga rankingarna över spelbolag som är socialt 
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ansvarstagande. Bolaget har blivit internationellt erkänt inom CSR, dels på grund av att de har 

erhållit finalplats till Mest Ansvarfulla Speloperatör tre år i rad på EGR i London, samt att de 

nyligen utsågs till Mest Ansvarsfulla Online Operatör på International Gaming Awards 2012. 

Dessa pris säger mycket om hur bra Betssons ansvarstagande är och det visar sig att bolag 

som är oreglerade kan ta mycket ansvar de med. Spelaransvarsfrågor är den mest 

betydelsefulla delen i Betssons hållbara utvecklingsprogram. Betssons ser sitt spelaransvar 

som när en operatör erbjuder verktyg som kan hjälpa spelaren att behålla en av spelaren 

förutbestämd spelandenivå. För att förhindra att en spelare misslyckas med att hålla sin 

spelandenivå erbjuder Betsson kunden att sätta sin egen spelandegräns och i samband med det 

får kunden tillgång till att överblicka sin egen spelvolym och verktyg som sätter stopp för 

vidare spel om kunden överträder sin egen spelandegräns. På Betssons erbjuds också spelaren 

ett tillfälligt stopp på sju dagar och/eller en blockering av den berörda Internetsidan under sex 

månader, de upprätthåller även en 18-årsgräns för samtliga av Betssons produkter där kunden 

kontrolleras genom åldersverifiering. Samtliga anställda inom koncernen utbildas i 

grundläggande spelberoende frågor för att de anställda ska erhålla en grundläggande 

förståelse för vikten av att verka för ett hälsosamt och ansvarsfullt spelande. Spelandenivån är 

något som är frivilligt för kunden hos Betsson. De stödjer även ett flertal samhällsprojekt, 

bland annat utvecklandet av positiva aktiviteter för utsatta ungdomar och barn. Betsson ger 

ekonomiska bidrag till bland annat verksamheter som främjar barns rättigheter till en drogfri 

miljö och de bidrar till bekämpning mot sexuell exploatering av barn.  

 

Det framgår inte vad som är juridiskt ansvar hos Betsson. Vad som kan sägas är att ansvar om 

betala skatt och liknade legala krav, som krävs för att få bedriva ett företag, är de juridiska 

ansvar som Betsson tar. 

Även Betssons lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. 

Som tidigare poängterat genererar dessa erbjudanden i att fler kunder blir medlemmar och i 

att fler kunder ingår spel, vilket i sin tur genererar i vinst för Betsson och deras aktieägare . 

 

Betsson bidrar också i projekt för ett mer hållbart utnyttjande av världens resurser, ett av 

dessa projekt är Schools2Communities i Malta vars syfte är att utbilda i globalt miljöansvar 
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genom. Det handlar bland annat om inhandla produkter som är närproducerat och utan 

onödiga förpackningar. Betsson anser att deras dagliga påverkan på miljön begränsad 

eftersom de är ett Internetbaserat företa. Samtidigt påstår de att en viss påverkan på miljön är 

oundviklig. Betsson försöker motverka denna påverkan genom att anordna video- och 

telefonkonferenser istället för att flyga, vid eventuella flygresor betalas det för utsläppsrätter, 

de verkar för en avfallssortering och återvinning i olika former, de väljer energisnål utrustning 

och kommunikationen internt och externt sker huvudsakligen elektroniskt.  

 

Betsson som företag tar ansvar, inget annat kan sägas.  

 

Det finns ingen information om hur Betsson ser på CSR och lönsamhet. 
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I slutsatsen ämnar författarna sammanställa vad som har undersökts och redovisa ett resultat 

där analysen ligger till grund för att besvara studiens frågeställning, ”Vilken syn har de 

oreglerade spelbolagen på CSR jämfört med Svenska Spel och deras samhällsansvar på 

spelmarknaden?” I detta kapitel tar författarna dessutom upp en diskussion kring studien och 

ämnet CSR där tankarna får flöda fritt utan restriktioner. 

 

Ladbrokes vill införa en högre återbetalningsgrad, ett bättre pris och en högre spelupplevelse 

för svenskarna och står redo att, vid en omreglering av spelmonopolet, erbjuda ett bättre och 

mer rättvist alternativ på den svenska spelmarknaden. Detta är en stor konkurrensfördel som 

de har gentemot mot Svenska Spel och de avtalen som de har. 

Ladbrokes arbetar med mänskliga rättigheter och miljön, varhelst i världen de är baserade 

eller är verksamma. Ladbrokes har, liksom Svenska Spel, fokus på affärsetik. Affärsetiken är 

grunden till både Ladbrokes och Svenska Spels ansvar.  

Ladbrokes samarbetar med fler partners än Svenska Spel gällande socialt ansvar och kan 

uppvisa detta genom att namnge de organisationerna som de samarbetar med. Ladbrokes 

spelaransvar, som det beskrivs, liknar oerhört mycket Svenska Spels spelaransvar. 

Spelbudgeten är dock frivillig, jämfört med Svenska Spel där spelbudgeten är obligatorisk. 

Ladbrokes tar ekonomiskt ansvar när de lockar till sig sina kunder genom olika erbjudande, 

något som är förbjudet för Svenska Spel. Dessa erbjudanden är något som ökar antalet 

kunder/medlemmar som spelar och satsar kapital i verksamhetens produkter och som på så 

sätt ökar vinsten till aktieägarna. Ladbrokes miljömässiga ansvar beskrivs som mer 

omfattande än Svenska Spel och deras miljöansvar. 

 

Unibet deklarerar en större omfattning av ett frivilligt ansvarstagande jämfört med Svenska 

spel, Unibet är bland annat grundarna till EGBA och ESSA. Unibet och dess kunder inom EU 

gynnas i princip av den fria rörligheten för varor och kapital och den fria konkurrensen och 

marknadsföringen över landsgränserna. Detta är en stor konkurrensfördel gentemot den hårt 

reglerade spelmarknaden i Sverige i dagsläget. Unibet lockar till sig nya kunder genom olika 

bonus- och introduktionserbjudanden. Detta är något som är förbjudet för Svenska Spel, 

vilket med andra ord är en stor konkurrensfördel för Unibet gentemot Svenska Spel. Unibet 
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har haft tvister med den svenska spelmarknaden gällande restriktioner för gränsöverskridande 

speltjänster. Unibet betalar för närvarande, efter domstolsbeslut, en stor avgift per år till det 

reglerade svenska bolaget ATG för utnyttjande av deras sportdatabas. Att försöka etablera sig 

på den svenska marknaden är svårt och närmst omöjligt idag, detta är en stor inträdesbarriär 

för Unibet och övriga oreglerade spelbolag. Unibets spelbudgeten för deras kunder är inte 

obligatorisk jämfört med Svenska Spel där spelbudgeten för kunderna är obligatorisk. Detta 

bidrar till att konkurrensfördelar då det inte är ett måste för kunderna att begränsa sitt spel hos 

Unibet.  

 

Unibets sociala ansvarstagande och deras tillvägagångsätt är väldigt likt Svenska Spels sätt att 

bedriva spelaransvar. Det skiljer sig dock i spelbudgeten. Unibets spelbudget är frivillig 

jämfört med Svenska Spel, som har obligatoriska spelbudgetar. Det finns heller inga uppgifter 

om avstängningar av spelkund. Unibet tar ekonomiskt ansvar genom att de lockar till sig nya 

kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. Detta genererar som författarna 

påpekat tidigare i fler kunder och ökade vinster för Unibet och dess aktieägare. Detta ses 

också som en konkurrensfördel. I Svenska Spels fall går ansvar alltid före vinst, och liknande 

erbjudanden är förbjudet och Svenska Spel tar inte den delen av det ekonomiska ansvaret. 

Unibets miljömässiga ansvar presenteras genom att de försöker minska deras möteresor 

genom att ersätta dessa med videokonferenser om så är möjligt. Unibets miljötänk liknar 

mycket Svenska Spels. 

 

Expekt lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden. Detta är 

något som är förbjudet för Svenska Spel, vilket med andra ord är en stor konkurrensfördel för 

Expekt gentemot Svenska Spel. I dagsläget kan inte heller Expekt bedriva sin verksamhet på 

den fysiska svenska spelmarknaden vilket är en stor inträdesbarriär. I Expekts fall om socialt 

ansvar är den personliga spelbudgeten för deras kunder inte obligatorisk jämfört med Svenska 

Spel där spelbudgeten är obligatorisk. Däremot lägger Expekt mycket vikt på spelaransvar 

och tillhandahåller mycket information om hur du kan gå tillväga vid frågor och oro. Detta 

liknar mycket Svenska Spels sätt att hantera problem kring spelberoende kunder. 

Expekt tar också ekonomiskt ansvar då att de lockar till sig nya kunder genom olika bonus- 

och introduktionserbjudanden. Detta genererar, som det tidigare har poängterats i ökade 

vinster för Expekt och dess aktieägare. I Svenska Spels fall går ansvar alltid före vinst, hos 

Expekt går det tydligt se att så inte är fallet. 
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Betfair arbetar med att bygga upp en stark organisation för att kunna konkurrera med Svenska 

Spel vid en eventuell omreglering av spelmarknaden. I dagsläget är detta en stor 

inträdesbarriär för Betfair och övriga oreglerade spelbolag. Betfair lockar också till sig nya 

kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden och det ger dem en stor 

konkurrensfördel jämfört med Svenska Spel. Betfairs etiska ansvar presenteras genom att de 

strävar efter att nå den högsta etiska standarden på marknaden, där de har en medvetenhet om 

att spelmarknaden är känslig och de ser till att vara uppriktiga och respektfulla i sitt 

handlande. Detta liknar Svenska Spels sätt att presentera sin affärsetik. 

 

Jämförs Betfairs koncept om spelaransvar med Svenska Spels framgår det att deras syn på 

socialt ansvar är väldigt lika. Det skiljer sig dock åt i punkten om spelbudget. Hos Betfair är 

detta frivilligt att ingå, medan det är obligatoriskt hos Svenska Spel. Vidare har Betfair 

utvecklat och förfinat ett program om social riskbedömning. Detta infördes för att försäkra sig 

om att kundens säkerhet är ett nyckelmoment i försörjningskedjan i verksamheten. Även 

denna del av det sociala ansvaret är väldigt likt Svenska Spels synsätt om säkerhet, forskning 

och riskbedömning. Betfair är engagerade i flera välgörande projekt och sponsring. Betfair 

sponsrar olika sportprojekt och är också involverade i motorracingprojekt och 

hästkapplöpningsrelaterade projekt. Den här delen av Betfairs sociala ansvar är större än 

Svenska Spels. Betfair tar även de ett ekonomiskt ansvar gentemot sina aktieägare genom att 

de lockar till sig nya kunder genom olika bonus- och introduktionserbjudanden, vilket 

genererar i ökade vinster för bolaget. I Svenska Spels fall går ansvar alltid före vinst och 

Svenska Spel är förbjudna enligt statens restriktioner att locka till sig kunder genom liknande 

erbjudanden, hos Expekt går det tydligt se att så inte är fallet. Betfairs satsning om 

miljömässigt ansvar 2012 är energi och vattenbesparingar, minskade företagsresor samt 

avfallshantering och återvinning. Detta är något som liknar Svenska Spels miljömässiga 

ansvar. Betfair anser att CSR har en negativ påverkan på avkastningen och lönsamheten på 

kort sikt. Samtidigt anser de att CSR och stabila och rätt reglerade marknader i Europa 

kommer att innebära en möjlighet till geografisk expansion och ökade marknadsandelar på 

lång sikt. De har samma uppfattning på CSR och lönsamhet som Svenska Spel. 

 

Betsson ser sig själva som konkurrenskraftiga med konkurrensfördelar och de anser sig kunna 

bidra till konkurrensen inom branschen, detta resulterar i att de anser sig utmana den svenska 
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monopolmarknaden genom att de har ett bredare sortiment av produkter och tjänster till 

kunden, till ett billigare pris. Betsson var tvungen att stänga sin butik på den svenska 

marknaden, annars skulle det utfalla dryga böter och viten. Detta tyder på att Betsson vill in 

på den svenska spelmarknaden, och utmana Svenska Spel men tydliga inträdebarriärer sätter 

stopp för deras verksamhet. Betssons sociala ansvar presenteras dels genom att de har fått fina 

utmärkelser för deras arbete med socialt ansvar. Dessa utmärkelser säger mycket om hur bra 

Betssons ansvarstagande är och det visar sig att spelbolag som är oreglerade kan ta mycket 

ansvar också. Detta kan lysa upp starkare än vad Svenska Spels ansvarstagande gör i och med 

att Betsson inte har statliga krav över sina axlar. 

Både Betssons spelabudget och ansvarsutbildning liknar Svenska Spels sätt att bedriva 

spelaransvar. Det som skiljer åt i spelaransvaret är att spelbudgeten är något frivilligt för 

kunden hos Betsson, medan det är obligatoriskt med spelbudget hos Svenska Spel. Annars ser 

uppbyggnaden näst intill identiskt lik Svenska Spels spelaransvar. Betsson stödjer även ett 

flertal samhällsprojekt, bland annat utvecklande och positiva aktiviteter för utsatta ungdomar 

och barn. Betsson ger ekonomiska bidrag till bland annat verksamheter som främjar barns 

rättigheter till en drogfri miljö och bekämpandet av sexuell exploatering av barn. Betssons 

bidrag till välgörenhet är bredare än den som Svenska spel åstadkommer. Betsson tar 

ekonomiskt ansvar genom deras olika bonus- och introduktionserbjudanden. Dessa 

erbjudanden genererar i att fler kunder blir medlemmar, insatserna ökar, vilket i sin tur 

genererar i vinst för Betsson och dess aktieägare. Svenska Spel är förbjudna enligt statens 

restriktioner att använda sig av sådana erbjudanden och där går ansvar alltid före vinst. 

Betsson försöker motverka miljöpåverkan genom att anordna video- och telefonkonferenser 

istället för att flyga, vid eventuella flygresor betalas det för utsläppsrätter, de verkar för en 

avfallssortering och återvinning i olika former, de väljer energisnål utrustning och 

kommunikationen internt och externt sker huvudsakligen elektroniskt. Denna miljöfokus 

liknar till största del Svenska Spels miljöansvar och även de flesta övriga oreglerade 

spelbolagens miljöansvar. Dock poängterar Betsson att miljöpåverkan hos Internetbolag är 

begränsad vilket är en fråga som går att diskutera vidare om. 

 

Efter att ha jämfört de oreglerade spelbolagens syn på CSR jämfört med Svenska Spel och 

deras samhällsansvar på spelmarknaden har författarna kommit fram till ett antal 

grundläggande slutsatser. Svenska Spel ser CSR som obligatoriskt för att få sin 

kärnverksamhet att fungera. De har en strikt syn på ansvarstagande eftersom de inte anses 
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som ett vinstdrivande företag i den meningen som ett privatägt aktiebolag är. Svenska Spels 

CSR-ideologi bygger på att ansvar går före vinst och CSR är djupt implementerat i all deras 

verksamhet och påverkar alla marknadsstrategier hos Svenska Spel. Spelaransvar är Svenska 

spels största ansvarsområde och det är en stor del av det sociala ansvaret. Spelaransvaret 

ämnar förhindra att kunder/medlemmar blir spelberoende och detta görs genom strikta 

åtgärder som till exempel 18-årsgräns och den obligatoriska spelbudgeten. 

 

De oreglerade spelbolagen använda sitt CSR som en bisyssla, ändå påvisar samtliga 

oreglerade bolag att de tar ganska mycket ansvar. Det har visat sig att den största ansvarsdelen 

hos samtliga oreglerade bolag återfinns i spelaransvar. Spelaransvaren mellan de oreglerade 

bolagen är nästintill identiska. Samtidigt skiljer sig de oreglerade bolagens syn på 

spelaransvar jämfört med Svenska Spel. 18-årsgräns på spel är densamma mellan de 

oreglerade bolagen och Svenska Spel. Däremot skiljer sig spelbudgeterna åt mellan de 

oreglerade bolagen och Svenska Spel. De oreglerade bolagen har sin spelbudget som ett 

frivilligt alternativ för deras medlemmar/kunder att sätta upp, medan det är strikt obligatoriskt 

för att få ingå medlemskap och få spela hos Svenska Spel. De som visar upp mest 

ansvarstagande av de oreglerade är Ladbrokes, Unibet och Betsson. De bolag som uppvisar 

minst ansvar är Betfair och Expekt. Expekt var inte ens villiga att bidra med någon som helst 

information, de ville inte ens ge ut information om hur vi kunde hitta deras årsredovisning. 

Författarna kunde tyda att de oreglerade bolagen som visade upp mest ansvarstagande, 

Ladbrokes, Unibet och Betsson, också var de bolag som samarbetade mest med 

organisationer som till exempel EGBA, ESSA, Gambling Therapy, RGA, EU:s dag för 

ansvarsfullt spel, eCOGRA G4 och LGA. 

Redan från första stund stötte författarna på skillnader mellan hur Svenska Spel och de 

oreglerade spelbolagen valde att presentera sin syn på CSR. Det var väldigt lätt att komma i 

kontakt med Svenska Spel angående frågor om CSR, medan det var högst omöjligt att få 

någon som helst kontakt med de oreglerade spelbolagen. Oviljan att ställa upp på intervju och 

att de oreglerade spelbolagen på så sätt inte kunde berätta hur det ser på CSR, talar på ett sätt 

om hur oviktigt bolagen tycker det är att nå ut med sitt CSR budskap.  Det enda oreglerade 

bolaget som författarna kom i kontakt med längre än kundtjänst/support var Betsson, dock 

satte uppsatsförfarandets tidpunkt stopp för en möjlig intervju som också förhindrade att 

erhålla primärdata från Betsson.  
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Kommer det bli en omreglering av den svenska spelmarknaden eller inte? Det verkar vara en 

tidsfråga innan det kommer ett verkligt förslag och beslut om detta. Diskussionen om 

omreglering har ända sedan dagen då Internetbolagen startade sin verksamhet varit ett hett 

ämne. Att det svenska spelmonopolet faktiskt strider mot EU:s regler om fri rörlighet och 

konkurrens går inte att komma ifrån och Svenska Spels och svenska statens dispens hänger på 

en alltmer skörare tråd. Både Svenska Spel och de övriga spelbolagen är positiva till en 

licensmarknad. Svenska Spel tror att det kommer bli enklare att hantera konkurrens vid en 

omreglering av den svenska spelmarknaden. En marknad med licenser skulle innebära att 

bolagen arbetar efter lika förutsättningar och har samma chans till marknadsandelar. Idag ägs 

Svenska Spel av den svenska staten, och har därigenom skyldighet att redovisa de lagar och 

restriktioner deras verksamhet är byggd på. Svenska Spels budskap till konsumenten är att de 

följer restriktioner av starka etiska och moraliska skäl. Det skulle vara intressant att se vad 

organisationen Svenska Spel skulle kunna åstadkomma vid en eventuell licensiering av den 

svenska spelmarknaden. Hur skulle Svenska Spel arbeta utan statens lagar och restriktioner? 

Det är svårt att tro att ansvar alltid kommer gå före vinst vid ett sådant fall. Aktieägare har 

väldigt mycket att säga till om i dagens moderna bolag och ingen vill satsa sitt kapital på ett 

företag som lägger allt för mycket pengar på ideella aktiviteter såsom CSR.  

 

Det kan hända mycket vid en eventuell omreglering av spelmarknaden, det finns risk att 

Svenska Spel delas upp i mindre bolag och säljs ut och då går det att fråga hur mycket 

frivilligt ansvar de olika nybildade konstellationerna är beredda att anta i sin verksamhet. 

Eftersom lagen styr det hela för tillfället är det endast möjligt att spekulera om hur det skulle 

se ut vid en omreglering. Det är mycket troligt att regeringen kommer titta på vad de övriga 

medlemsländerna inom EU, som har omreglerat den inhemska monopolspelmarknaden, har 

lagt upp riktlinjerna för licensiering. Det kan också diskuteras om Svenska Spel kommer att 

minska sitt ansvarstagande vid en omreglering och om de kommer bortse från att ansvar alltid 

ska gå före vinst. I ett sådant fall går det att fråga sig om CSR är förenligt fullt ut med 

vinstdrivande organisationer eller ej. Till dess att det är fullständigt bevisat att en viss 

implementering av CSR-konceptet genererar lönsamhet och vinst i ett bolag, kommer 

företagsvärlden fortsätta att vara uppdelade i två synsätt vad gäller CSR som en avgörande 

faktor till ett bolags eventuella framgångar och tillväxt. 
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Författarna har sett att det kan vara intressant att genomföra en liknande undersökning efter en 

eventuell omreglering av den svenska spelmarknaden. En jämförande studie med samma 

bolag som har använts i denna studie. Vid en omreglering kan förutsättningarna att ändras 

radikalt och med en licensiering av aktiva bolag på spelmarknaden kommer konkurrensen att 

öka. Frågan är om synen på CSR kommer att förändras av bolagen då licenser styr 

marknaden, kommer de berörda bolagen att ha en mer lika syn på CSR vid en sådan situation.  

En annan intressant studie skulle vara en fallstudie om Svenska Spel, där undersökningen 

syftar till att jämföra Svenska Spels syn på CSR med hur deras kunder uppfattar dem som 

bolag. Skiljer det sig i hur Svenska Spel presenterar och utför sin CSR jämfört med hur deras 

kunder uppfattar vad de gör och hur viktigt deras kunder anser att företagsansvar är på 

spelmarknaden. Drivs kunderna av potentiellt högre vinster eller anser de att ett socialt ansvar 

är viktigt i ett modernt företag, på bekostnad av lägre odds och i så fall, hur mycket ansvar bör 

ett företag på spelmarknaden anta. 
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I denna studie finns det en hög trovärdighet i empirin från Svenska Spel då författarna 

intervjuade deras CSR-chef. Författarna har varit objektiva och inte involverat sina egna 

personliga åsikter i undersökningen. Vidare så har författarna, via mailkorrespondens, fått 

godkännande för citatinlägg refererat till Svenska Spel i studiens empiri från deras CSR-chef 

Zenita Strandänger. På så sätt ska inga missförstånd ligga till grund i undersökningens empiri, 

Zenita ska även efter avslutat uppsatsarbete, få ta del av studien och får då möjlighet att 

kommentera uppsatsen. Att välja rättvisa informanter i spelbolagen på den oreglerade 

spelmarknaden visade sig inte vara möjlig. De oreglerade spelbolagen har som policy att inte 

publicera relevant personals kontaktuppgifter på de respektive bolagens hemsidor. Författarna 

kontaktade respektive spelbolags kundsupport, därigenom blev de ombedda att skicka 

frågeformuläret via kundsupport riktat till de respektive bolag. Författarna har alltså fått 

skicka frågeformulär till respektive bolags kundtjänst/support via e-mail. Personalen på 

kundsupport tog på sig ansvaret att vidarebefordrade frågeformuläret till personer som de 

ansåg relevanta att besvara på frågeformuläret. Efter många försök och efter flertalet 

kontakter med flertalet bolag valde ingen av de kontaktade oreglerade spelbolagen, med 

undantag för Betsson, att höra av sig till oss igen, eller överhuvudtaget ta sig tid att svara på 

frågeformuläret. Betsson hade inte tid att besvara frågeformuläret, dock såg de en möjlighet 

att ställa upp på en intervju, problematiskt nog var det enda datum som passade Betsson, för 

sent för författarna med tanke på uppsatsens tidsperspektiv och inlämningsdatum.  

 

Den pedagogiska autenticiteten har blivit lidande av det faktum med uteblivna intervjuer från 

respektive oreglerade spelbolag. Detta gäller mer specifikt för Svenska Spel som inte har 

kunnat ta del av någon pålitlig information från en primärkälla av de övriga oreglerade 

spelbolagen. Eftersom de oreglerade spelbolagens empiri endast bestod av sekundärdata 

medför det svårigheter för Svenska Spel att skapa en större förståelse för hur de oreglerade 

spelbolagen använder sig av och presenter sin CSR. Återkopplingen blir därför inte helt 

rättvis och det blir svårt att skapa en större förståelse. Informationen från framförallt Svenska 

Spels sida visar på ett mycket bra sätt hur det går att verka för ett starkt ansvarstagande i 

samhället. Därmed har informationen från Svenska Spel en hög nivå av överförbarhet till 

annan ansvarstagande verksamhet. De uteblivna intervjuerna med de oreglerade spelbolagen 

medför alltså till problem att skapa en rättvisande bild i jämförelsen mellan det reglerade 

bolaget Svenska Spel och de övriga oreglerade spelbolagen. 
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Lotteriinspektionen om lagar på den svenska spelmarknaden, Riksdag & departementet 

hämtad 2012-04-11 kl. 09:55 från http://lagligtspel.se/lotteriinspektionen/reglerad-

spelmarknad/  

Om Mystery Shoppers, Mystery Shoppers, hämtad 2012-05-08 kl. 11:15 från  

http://www.mystery-shoppers.co.uk/about_mystery_shopping.htm  

Om Gambling Therapy, Gambling Therapy, hämtad 2012-05-08 kl. 14:40 från 

http://www.gamblingtherapy.org/sv-SE/Default.aspx  

Om EGBA, European Gaming and Betting Association, hämtad 2012-05-19 kl. 9:17 från 

http://www.egba.eu/en/about/us    

 

Om ESSA,  European  Sports  Security  Association,   hämtad    2012-05-19   kl.  9:17      från

http://www.eu-ssa.org/ 
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Om G4, G4, hämtad 2012-05-10 kl. 9:53  från 

 http://www.gx4.com/  

Om eCOGRA, eCOGRA, hämtad 2012-05-10 kl. 10:55 från 

http://www.ecogra.org/About/Overview/OurMission.aspx  

Om RGD, Responsibility Gaming Day, hämtad 2012-05-10 kl. 11:24 från 

http://www.responsiblegamingday.eu/html/rgd-about.html  
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1. Vad är ert övergripande syfte med CSR? 

2. Vilka legala förpliktelser om samhällsansvar måste ni som ett statligt ägt bolag rätta er efter? 

3. Arbetar ni med CSR mer än vad som juridiskt krävs och hur yttrar sig det i så fall?      

4. Vilka av dessa delar i CSR-begreppet anser ni är viktigast för er verksamhet: Ekonomiskt, 

juridiskt, socialt, miljömässigt eller etiskt ansvarstagande? 

5. Hur ser ni på den globala utvecklingen av spelmarknaden på Internet och CSR? 

6. Ser ni något positivt för er som ett statligt ägt bolag med en ökad konkurrens på 

spelmarknaden? (Med tanke på att ert varumärke är väldigt starkt och eftersom ni är statligt 

ägda och har skapat ett genuint historiskt förtroende hos kunden.) 

7. Danmark har från den första januari i år klubbat igenom att tillåta utländska aktörer på den 

danska spelmarknaden genom licenser med avgifts- och skattekrav, hur ser ni på det? 

8. Hur skulle ett liknande förslag påverka er verksamhet? 

9. Vad ser ni som det största marknadshindret vid en eventuell omreglering? 

10. Hur tror ni att den svenska spelmarknaden kommer att påverkas av en eventuell omreglering 

på kort respektive lång sikt? 

11. Vilka är era främsta konkurrensfördelar vid en omreglering av spelmarknaden? 

12. Vilka är era konkurrensnackdelar vid en eventuell omreglering av spelmarknaden? 

13. Kommer er CSR-strategi att förändras vid en eventuell förändrad fysisk spelmarknad? 

14. Hur ser ni på konkurrenssituationen då endast vissa spelformer föreslås konkurrensutsättas 

(tips- och oddsspel), samt att redan etablerade aktörer har en hög marknadsandel och en 

omfattande och väl fungerande infrastruktur i form av ombud? 

15. Har ni fått ändra marknadsstrategi sedan den ökade konkurrensen på spelmarknaden? 

16. Vilken eller vilka spelformer på marknaden anser ni är mest konkurrensutsatt? 

17. Hur viktigt anser ni att CSR är när fler och fler aktörer träder in på spelmarknaden? 

18. Arbetar ni med välgörenhet, varför/varför inte? 

19. Hur uttrycker sig ert spelaransvar och hur länge har ni haft det i er verksamhet? 

20. Hur uttrycker sig ert etiska ansvar? 

21. Hur uttrycker sig ert sociala ansvar? 

22. Hur uttrycker sig ert ekonomiska ansvar? 

23. Hur utrycker sig ert miljömässiga ansvar? 

24. Hur uttrycker sig ert juridiska ansvar? 

25. Hur ser ni på lönsamhet vs CSR? 

26. Vad tror ni om framtiden, hur kommer spelmarknaden se ut om 10 år? 

1. Känner ni till begreppet CSR, där man jobbar med samhällsansvar, socialt ansvarstagande, 

juridiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvar, etiskt ansvar och ekonomiskt ansvarstagande? 

2. Är CSR något ni jobbar med i er verksamhet, varför/varför inte?? 

3. Vad är ert övergripande syfte med CSR? 

4. Vilka riktlinjer styr ert arbetssätt för CSR-tillämpning? 
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5. Vilka av dessa delar i CSR-begreppet anser ni är viktigast för er verksamhet: Ekonomiskt, 

juridiskt, socialt, miljömässigt eller etiskt ansvarstagande? 

6. Hur ser ni på den globala utvecklingen av spelmarknaden på Internet och CSR? 

7. Danmark har från den första januari i år klubbat igenom att tillåta utländska aktörer på den 

danska spelmarknaden genom licenser med avgifts- och skattekrav, hur ser ni på det? 

8. Hur skulle ett liknande förslag påverka er verksamhet? 

9. Vad ser ni som det största marknadshindret vid inträde på spelmarknaden? 

10. Hur tror ni att den svenska spelmarknaden kommer att påverkas av en eventuell omreglering 

på kort respektive lång sikt? 

11. Vilka är era främsta konkurrensfördelar vid en omreglering av spelmarknaden? 

12. Vilka är era konkurrensnackdelar vid en eventuell omreglering av spelmarknaden? 

13. Kommer er CSR-strategi att förändras vid en eventuell förändrad fysisk spelmarknad? 

14. Hur ser ni på konkurrenssituationen då endast vissa spelformer föreslås konkurrensutsättas 

(tips- och oddsspel), samt att redan etablerade aktörer har en hög marknadsandel och en 

omfattande och väl fungerande infrastruktur i form av ombud? 

15. Vilken eller vilka spelformer på marknaden anser ni är mest konkurrensutsatt? 

16. Vad är det största hindret vid inträde på spelmarknaden 

17. Hur viktigt anser ni att CSR är vid inträde på spelmarknaden? 

18. Har ni några legala förpliktelser om samhällsansvar? 

19. Arbetar ni frivilligt med CSR, hur uttrycker det sig i så fall? 

20. Hur viktigt var CSR för er när ni startade ert bolag? 

21. Arbetar ni med välgörenhet, varför/varför inte? 

22. Har ni spelaransvar, varför/varför inte? 

23. Hur uttrycker sig ert spelaransvar och hur länge har ni haft det i er verksamhet? 

24. Hur uttrycker sig ert etiska ansvar? 

25. Hur uttrycker sig ert sociala ansvar? 

26. Hur uttrycker sig ert ekonomiska ansvar? 

27. Hur uttrycker sig ert miljömässiga ansvar? 

28. Hur uttrycker sig ert juridiska ansvar? 

29. Hur ser ni på lönsamhet vs CSR? 

30. Vad tror ni om framtiden, hur kommer spelmarknaden se ut om 10 år? 


