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Every day we can see extensive marketing for all types of gambling on the 
market. Different kinds of gambling games have now got their own shows 
on television, commercial for games and many TV shows are sponsored by 
the gambling companies. The gambling companies are trying to tempt 
players by having huge profit by giving customers hope of winning. They 
are trying to satisfy the customer’s needs by getting them to become loyal to 
the company. The gambling market has developed, which makes them more 
depended on the technology. This new technology has contributed a contact 
entity between companies and consumers and that gives the companies 
ability to find new ways to meet the customer’s needs. 

 
Our study is about finding factors that are significant in order to reduce the 
gap between expectations and experiences for game products and see the 
differences and similarities between Svenska spel and foreign operators. We 
are also going to see how the development of the technology has influenced 
the range of games. This report has been written with a qualitative method 
and the interviews have been made with Svenska spel, Betsson and Unibet 
 
The outcomes of our conclusions show that the messages from the 
commercials, which have to be trustworthy, are the main thing that can 
reduce the gap between expectations and experiences. This means that the 
commercials have to be reliable so the customers know how big the chances 
are of winning. The differences between Svenska spel and the foreign 
operators is that Svenska spel has a monopoly. The reason for that are social 
arguments – the money goes back to the society and we all profit from that. 
The foreign operators are privately owned and therefore the money goes 
back to the stock owners. The use of the Internet has become a part of the 



human everyday life. The gambling companies have made it more 
comfortable for the customers to sit at home and use their services on the 
net. This is a great opportunity for companies to find customers. 
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Varje dag ser vi en kraftig marknadsföring av olika spel på marknaden, där 
olika typer av spel har egna program, reklam som sänds på de bästa 
sändningstiderna och populära ungdomsprogram är sponsrade av olika 
spelbolag. Spelmarknaden försöker locka spelare med höga vinster, vilket 
leder till att kunderna återkommer i hopp om att vinna. Spelbolagen försöker 
tillfredställa kundernas behov genom att få kunderna att bli lojala till 
företaget. Dagens spelmarknad har utvecklats vilket har gjort att 
spelbranschen har blivit mer beroende av tekniken.  Den nya teknologin har 
bidragit till en stor kontaktenhet mellan företag och konsumenter som ger 
företagen en möjlighet att hitta nya sätt att möta kundbehoven på.  

 
Vår undersökning handlar om vilka faktorer som är betydelsefulla för att 
reducera gapet mellan förväntningar och upplevelser för spelprodukter samt 
en jämförelse mellan Svenska Spel och utländska aktörer. Vi har även 
undersökt hur utvecklingen av teknologin har påverkat utbudet av spel, där 
undersökningen har utförts genom en kvalitativ studie, där intervjuerna har 
gjorts med Svenska spel, Betsson och Unibet. 
 
De slutsatser vi har kommit fram till är att budskapet i reklamen är det som 
kan reducera gapet mellan upplevelse och förväntningarna genom att 
reklamen ska vara trovärdig på det sättet att kunderna vet att det finns en 
möjlighet att vinna. Skillnaden mellan Svenska spel och de utländska 
aktörerna är att Svenska spel är statligt reglerad, anledningen till monopolet 
är att det uppfyller sociala skäl då pengar går tillbaka till samhällsnytta.  De 
utländska aktörerna är privatägda och då går pengarna tillbaka till 
aktieägarna. Internetanvändandet har blivit en del av människans vardag och 
spelbolagen har gjort det bekvämt för kunderna då de kan sitta hemma och 



använda deras tjänster på nätet. Att de är tillgängliga för sina kunder dygnet 
runt bidrar till att de kan skaffa sig nya kunder. 
 
 
Nyckelord: Gap, Kvalitetsvariabel, Interaktion, Monopol, Upplevelse 
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1. Inledning 
 
I kapitlet kommer vi att presentera problembakgrund och problemdiskussion 
som resulterar i en problemformulering. Kapitlet avslutas med 
problemavgränsning, syfte, kapiteldisposition och nyckelbegrepp. 

1.1 Problembakgrund 
 
Det finns sedan länge en spelkultur både inom och utanför Sverige. Spel har 
alltid lockat och roat människor genom tiderna. Spelbranschen i Sverige 
började som i många andra länder i Europa, där kungen samlade in pengar 
till olika projekt genom lotterier (Spelnet 1 2002). 
 
Dagens spelmarknad utvecklas kontinuerligt i och med att spelbranschen har 
blivit allt mer beroende av teknik. Kotler et al (2001 s.21-22) menar att den 
nya teknologin har bidragit till en stor kontaktenhet mellan företag och 
konsument. Fördelen med dagens teknologi är att företag kan hitta nya sätt 
att spåra kunder på, skapa produkter och möta kundbehov. Genom den nya 
tekniken kan allt fler människor göra det mesta på Internet utan att lämna sitt 
hem och i Sverige använder sig de flesta människor av Internet. Det kan 
användas till att ge konsumenterna mer information om företagets produkter 
och på så sättet skapa långsiktiga kundrelationer. 
 
Enligt amerikanska undersökningar finns det idag ca nio miljoner människor 
som spelar aktivt på Internet.(Spelnet 3 2002) Spelberoendet har funnits 
länge i Sverige, där 98 procent inte har problem med sitt spelande. För dem 
som spelar är det ett trevligt sätt att fördriva tiden på, något som ger lite 
spänning i vardagen. Enligt statens Folkhälsoinstitut har ca två procent av 
befolkningen ett spelmissbruk och åtta procent av spelarna har dåliga 
spelvanor. (Spela lagom 2007)  
 
Kunderna har många valmöjligheter när de skall välja produkter och tjänster. 
Kundens tillfredställelse sker i samband med ett köp beroende på om 
produktens prestanda uppfyller de förväntningar kunden har på 
produkten/tjänsten. Förväntningarna formas utifrån tidigare erfarenheter, råd 
från vänner och löften som företaget har sänt ut via sin marknadsföring. Det 
är viktigt att marknadsförare sätter rätt nivå på förväntningarna eftersom om 
de är för höga så blir kunderna lätt besvikna. Tillfredsställda kunder är oftast 
lojalare och köper därför mer.(Kotler et al 2001, s.392)  
Marknadsföring förekommer när människor beslutar om att tillfredställa 
behov och önskemål vilket sker i form av ett utbyte som är det huvudsakliga 
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konceptet inom marknadsföring. För att kunna utföra ett utbyte krävs det två 
parter och båda måste kunna förkasta eller godta den andres bud. När ett 
utbyte utförs sker en transaktion mellan aktörerna, det vill säga en 
affärsuppgörelse mellan parterna där minst två saker av värde ingår. 
Transaktionen är dock en liten del av relationsmarknadsföringen, det är en 
långsiktig process som innebär att skapa, bibehålla och utbyta starka 
ekonomiska och sociala bindningar med kunder och andra intressenter. 
(Kotler et al, 2001 s.9-10) 
 
För att överleva på marknaden måste nya produkter och tjänster utvecklas 
kontinuerligt. Ett produktkoncept måste testas för att tilltala den avsedda 
målgruppen (Kotler et al 2001, s.499-500). Enligt Drummond, Ensor och 
Ashford (2001, s 122) finns det tre nivåer för en produkt. Det första handlar 
om att kärnprodukten skall kunna definiera behov, det kan vara exempelvis 
transport, datalagring och självkänsla. Det andra handlar om att den faktiska 
produkten skall specifikt kunna möta de behov som finns och det inkluderar 
även varumärket och dess aktuella utförande. Det tredje kännetecknas av att 
produkten förstärks genom att intensifiera den aktuella produkten, genom att 
erbjuda service och förmåner för att på så sätt blir mer attraktiv för 
kunderna. En tjänst är abstrakt eftersom den inte kan tillverkas och lagras 
eller skickas för hand. Därför är det viktigt att en tjänst kan skapa 
förväntningar och ha bra referenser eftersom kunden inte kan se eller ta på 
tjänsten innan den köps (Feurst 1999, s.40). 
 
För att förstå kunderna på dagens marknad måste företag hela tiden 
analysera sina konkurrenter och utveckla konkurrensstrategier för att ge 
företaget större och starkare konkurrensfördelar (Kotler et al 2001, s.417). 
Albo & Jäverberg (1990, s.142) förklarar även att bedöma konkurrenter är 
svårare än vad det verkar vara, dock är det värt att analysera konkurrenternas 
starka respektive svaga sidor, dels för att få en bättre överblick hur andra 
företag fungerar. Drummond (2000, s.27) understyrker även att det finns 
strategiska grupper som befinner sig i samma bransch, dels för att de har 
likvärdiga strategier och dels för att de har samma målgrupp som fokus läggs 
på. Företag som använder sig av samma strategier möter även samma 
strategiska frågor, vilket leder till att företag fokuserar sig på samma 
marknadssegment.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Varje dag ser vi kraftig marknadsföring av olika spel på marknaden. På TV 
förekommer det olika typer av spel, reklam för spel sänds på de bästa 
sändningstiderna och populära ungdomsprogram sponsras av olika 



 3

spelbolag. Spelmarknaden försöker locka spelare med höga vinster, vilket 
leder till att kunderna återkommer i hopp om att vinna. På så sätt skapas det 
en relation mellan företag och kund, där spelbolagen försöker tillfredställa 
kundernas behov genom att få kunderna att bli lojala till företaget. Kunder 
som kommer tillbaks är den största intäktskällan för de flesta företagen. 
Därför är det viktigt att marknadskommunikationen ska locka till så många 
kunder som möjligt (Dahlen & Lange, 2003 s.106).  
 
Den potentiella marknaden för internet är enorm, vilket har bidragit till en 
bättre relation mellan företagen och konsumenter. Teknologin har utvecklat 
en möjlighet för företagen att hitta nya sätt att bemöta kundernas behov på. 
(Kotler et al 2001, s.21-22). Den snabba utvecklingen har bidragit till att allt 
fler människor har lättare tillgång till att använda sig av Internet och satsa 
pengar på olika sorters spel exempelvis spela poker på nätet, som har blivit 
allt mer populärt.  På grund av det ökade spelintresset för onlinespel, har det 
blivit en stor verksamhet för många spelbolag att erbjuda sina produkter och 
tjänster över nätet.  
 
Utveckling av produkter sker ständigt för att konsumenterna ska ha stora 
valmöjligheter, därför erbjuder spelbolagen många olika former av spel. 
Spelen som anpassas för att tillfredställa kundens förväntningar som kunden 
har format utifrån sina tidigare erfarenheter, mun mot mun metoden eller via 
marknadsföring (Kotler et al 2001, s.392). 
 
Det finns en del människor som lever sig in i spelandet och glömmer bort tid 
och rum när de spelar på Internet. De ökar insatsen för att uppleva känslan 
av upphetsning och spänning och därför spelar de för mer pengar än vad de 
egentligen har råd med. (Spelnet 2 2002). De kan inte hantera sitt spelande, 
där spelberoendet kan blir en konsekvens av ekonomiska och sociala 
problem.  
 
Det finns många starka utländska aktörer som skapar konkurrens på den 
svenska spelmarknaden och det är bland annat de brittiska spelbolagen som 
har invaderat den svenska spelmarknaden de senaste åren. De olika 
spelbolagen är registrerade i Storbritannien eller på Malta och bland de 
större bolagen finns Ladbrokes, Unibet och Betsson. De företagen har dock 
inte tillstånd att anordna lotterier eller spel på den svenska marknaden då de 
är affärsdrivande och överskottet inte går till allmänna verksamheter 
(Svenska spel 2007). Eftersom de utländska spelbolagen är mycket större 
och starkare än vad Svenska Spel är, gäller det för företaget att hitta nya 
marknadsföringskanaler för att nå ut till mottagarna. Internationella 
spelbolag har en större avkastning på sin vinst vilket gör att de kan återbetala 
större del av spelarens insatser än vad Svenska spel har möjlighet till. Det 
beror på att det finns andra skatteregler, vilket gör att det är svårt för svenska 
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spelbolag att hålla sig på en hög internationell nivå. Det kan leda till att den 
svenska statens inkomst från spel kan då sjunka. Inom den statliga 
spelbranschen finns det ett antal regleringar som begränsar konkurrensen på 
marknaden. Svenska spel är ett monopol men bolaget är inte monopol i den 
meningen att de inte känner konkurrens. Det har blivit en mer intensiv 
konkurrens vilket leder till större möjligheter för konsumenterna och fler 
svårigheter för företagen.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående problembakgrund och problemdiskussion har vi kommit 
fram till följande problemformulering. 
 

1.3.1 Huvudproblem 
Vilka kvalitetsvariabler är betydelsefulla för att reducera gapet mellan 
förväntningar och upplevelser för spelprodukter? 

1.3.2 Delproblem 
 
– Vilka skillnader och likheter finns det mellan Svenska Spel och utländska 
spelbolag? 
 
– Hur har utvecklingen av teknologin påverkat utbudet av spel? 

1.4 Syfte 
 
Syfte med vår uppsats är att undersöka, beskriva och analysera vilka 
variabler som är betydelsefulla för att reducera gapet mellan förväntningar 
och upplevelser för spelprodukter. Vidare kommer vi att jämföra och 
analysera vilka skillnader och likheter det finns mellan Svenska Spel och 
utländska aktörer. Vi ska även undersöka och beskriva hur utvecklingen av 
teknologin har påverkat utbudet av spel. 

1.5 Problemavgränsning 
 
Vi avgränsar vår uppsats till den svenska spelmarknaden, Svenska spel samt 
utvalda konkurrenter, Betsson och Unibet. Vi avser att besvara vår 
problemformulering och har av den anledningen valt att avgränsa oss till ett 
företagsperspektiv och inte ett kundperspektiv. 
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Första kapitel består av bakgrund och diskussion som leder till en 
problemformulering. Problemavgränsning, syfte, kapitel disposition och 
nyckelbegrepp presenteras också. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Här beskriver vi de olika vetenskapliga metoderna samt vårt 
ställningstagande till de olika metoderna. 
 
Kapitel 3 - Teori 
I kapitlet presenteras de teorier som skall ligga till grund för uppsatsen.  
 
Kapitel 4 – Empiri och analys 
I kapitlet presenteras resultat från vår empiriska undersökning och avslutas 
med en analys av vårt resultat. 
 
Kapitel 5 – Slutsats  
I det här kapitlet kommer vi att redovisa det vi har kommit fram till i 
analysen och dra slutsatser till vår problemformulering. 
 
Kapitel 6 – Avslutande diskussion 
Kapitlet innehåller våra utvärderingar av källor som vi har använt oss utav i 
uppsatsen. Här finns även vår reflektion över uppsatsprocessen samt  förslag 
till vidare forskning inom ämnet. 
 
Kapitel 7 - Källförteckning 
Kapitlet innehåller all litteratur som vi har använt oss under uppsatsens gång, 
samt elektroniska källor och muntliga källor. 
 
Bilagor 
Här finns vår frågemall som vi har använt för insamlingen av det empiriska 
materialet. Här finns även en originalmodell för vår teori. 

 

1.7 Nyckelbegrepp  
 
Gap - Att kundens förväntningar ska överensstämma med upplevelsen.  
 
Interaktion  - Samspel mellan företag och kund.  
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Kvalitetsvariabel - Faktorer som egentligen spelar roll för att uppfylla 
kundernas förväntningar.  
 
Monopol -  En säljarens ensamrätt på marknadsföring av en vara eller tjänst. 
Företaget ägs av staten. (Wikipedia 1 2007) 
 
Nischa - Verksamhetsområde/ marknadssegment inom vilket företag kan 
specialisera sig inom. (Laurelli 2007) 
 
Spam - Skräppost, utskick av reklam till ett stort antal nyhetsgrupper.  
(Susning  2007) 
 
Upplevelse - Om företaget har lyckats att uppfylla eller överträffa kundens 
förväntningar.  
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2. Metoddiskussion 
 
I metoddiskussionen kommer vi att behandla de vanligaste 
forskningsmetoderna samt undersökningsansatser som är relaterade till vår 
problemformulering och motiveringar av våra val av olika metoder. För att 
läsarna skall få en uppfattning om uppsatsens problem kommer vi att 
beskriva de två vetenskapliga metoderna positivism och hermeneutik samt 
vilken metod vi kommer att använda oss av. Det gäller även 
forskningsansatsen, undersökningsmetoden, datakällor och urval.  En annan 
viktig del som vi kommer att ta upp är trovärdigheten på uppsatsen, där vi 
kommer att behandla två viktiga begrepp validitet och reliabilitet. 
 

2.1 Vetenskaplig förhållningssätt 
 
Inom vetenskapsteorin finns två huvudinriktningar som skiljs åt, positivism 
och hermeneutik. Den stora skillnaden mellan positivismen och 
hermeneutiken är att positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, 
medan hermeneutiken har en humanistisk inriktning och fokuserar på 
tolkningar snarare än vetenskapliga ”sanningar”. (Thurén 1991, s.14) 
 

2.1.1 Positivism 
 
Positivism har sitt ursprung från naturvetenskapen och innebär att något är 
tydligt, säkert och verkligt. Positivisterna stöder tanken att all vetenskap 
bygger på ett och samma sätt, som kallas för vetenskaplig monism. 
Positivisterna vill tro på en absolut och säker kunskap som kan uppnås 
samtidigt som de är medvetna om de existerande svårigheterna. Det 
positivistiska perspektivet utgår från forskarens personliga, politiska, 
religiösa och känslomässiga läggning inte skall kunna påverka 
forskningsresultatet. Om forskaren utgår ifrån en etablerad teori eller 
påstående ställs det krav att forskaren ifråga är oberoende av personen som 
har grundat teorin/påståendet och att forskaren utför undersökningen med en 
objektiv vetenskap. (Patel 1994, s.24-25) Forskaren ska med andra ord 
avbilda verkligheten utan att försköna eller förändra fakta för att på så sätt 
finna sanningen om verkligheten. Därför ska forskaren vara neutral, opartisk 
och fri från egna värderingar, då han ska fungera som observatör och inte 
deltagare. (Lundahl & Skärvad 1999, s.41) Enligt positivismen finns det två 
källor att generera kunskap på; den ena källan handlar om att vi kan iaktta 
med hjälp av våra sinnen och den andra innebär att vi kan räkna ut med vår 
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logik. Synsättet bygger på en säker kunskap som framkommer om vi rensar 
bort det vi tror men egentligen inte vet något om, vilket resulterar i säker 
kunskap. (Thurén 1991, s.14-15) 
 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutik är raka motsatsen till positivism. Hermeneutik innebär att 
uppnå förståelse av ett fenomen som kräver en tolkning. (Johansson 2003, 
s.96) I en hermeneutisk forskningstradition söks det dock inga sanningar i 
termer av ett ”orsak – verkan”-tänkande, utan det handlar om att förstå olika 
händelser i vardagen. Hermeneutiken handlar även om en filosofi om 
förståelsevillkor samt för en forskningsansats. Inom forskningsansatsen 
använder hermeneutikens tolkning som analysredskap. Hermeneutiken 
handlar också om mänskliga aktiviteter. (Infovoice – Hermeneutik 2007) 
Där mänskliga existensen kan tolkas och förstås genom språket (Patel & 
Davidson 2003, s.25). 

 
Inom hermeneutiken tillämpas flera kunskapsområden såsom human-, 
kultur- och samhällsvetenskap. Det humanistiska synsättet är en motverkan 
gentemot det positivistiska synsättet, vilket har varit dominerande på många 
sätt, medan hermeneutiken står för kvalitativ förståelse och tolkningssystem 
där forskaren har en roll som är subjektiv och engagerad. Hermeneutiken 
menar att det går att förstå sin egen och andras livssituation genom tolkning 
av handlingar och det skrivna språket. Forskarna utgår från sina egna 
förförståelser, tankar, känslor och tidigare kunskap som krävs för att tolka 
och förstå ett visst forskningsobjekt. Forskaren kan även vara subjektivt till 
forskningsobjektet och pendla mellan att visa en objektiv eller subjektiv 
synvinkel. (Patel & Davidson 2003, s.29-30) 

2.1.3 Val av förhållningssätt 
 
Vi väljer det humanistiska hermeneutiska synsättet eftersom den ligger 
närmst till vår problemformulering i uppsatsen. Vi ska försöka förstå 
helheten av problemet och tolka innebörden av det. Resultatet av vår 
forskning kommer att präglas av våra tolkningar. Därför kan vi inte tillämpa 
positivism för vår uppsats eftersom vi inte kan uppnå den absoluta 
sanningen. 
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2.2 Metodansats 
 
För att skapa kunskap om den sociala processen finns det två 
tillvägagångssätt. Den ena är induktion, som är upptäcktens väg, och den 
andra är deduktion, vilket innebär bevisföringens väg. (Andersen 1998, s.29-
30) 
 

2.2.1 Induktiv 
 
Den induktiva ansatsen är upptäcktens väg. Induktiv ansatsen utgår från en 
enskild händelse det vill säga från empirin, för att skapa kunskap och sedan 
komma fram till en slutsats om fenomenet. Tillvägagångssättet är tillämpbar 
vid explorativa undersökningar och fallstudier. (Andersen 1998, s.29-30) 
 

2.2.2 Deduktiv 
 
Den deduktiva metoden är bevisförings väg (Andersen 1998, s.29). Metoden 
bygger på att utgå från teori till empiri. Deduktivt arbetssätt kännetecknas av 
att befintlig teori prövas i empirin. Forskarens subjektiva tolkning påverkas 
av den befintliga teorin som forskaren har som utgångspunkt. (Patel & 
Davidson 2003, s.23-24) 

 

2.2.3 Val av metodansats 
 
Den metodansats vi kommer att använda oss av är den induktiva metoden. 
Uppsatsen kommer att utgå från verkligheten för att hitta lämpliga teorier 
som stämmer in i empirin. Vi kommer att följa arbetsgången via 
upptäckandets väg, där vi kommer att använda oss utav den empirin som 
finns för att få fram en slutlig teori.  
 

2.3 Undersökningsansats 
 
När kunskap produceras är det viktigt att vara medveten om hur kunskapen 
ska användas då syftet med kunskapen går ut på att undersökningen har ett 
inflytande på vad som undersöks och hur forskaren ska undersöka fenomenet 
(Andersen 1998, s.17-18). Vi kommer härmed att beskriva de olika syften 
som finns beskriven på nästa sida. 



 10

 

2.3.1 Deskriptivt syfte 
 
Deskriptivt, eller beskrivande syfte som det även kallas, handlar om att ha en 
god kännedom om ett visst marknadsproblem men det saknas en uppdaterad 
klar och tydlig bild. (Christensen et al 2001, s.56) Forskarna skapar 
beskrivningar om olika fenomen i tillvaron till exempel individer, situationer 
eller händelser. Beskrivning av händelserna kan både vara i det förflutna 
eller nutid. Beskrivningen av bakgrund, konsekvenser eller relationer mellan 
olika fenomen kan tillämpas. (Andersen 1998, s.18) 
 

2.3.2 Explorativt syfte 
 
I det explorativa syftet finns det oftast en liten kännedom om 
undersökningsproblemet, därför genomförs en explorativ undersökning för 
att skapa en övergripande bild av exempelvis organisationer. 
Undersökningen ger oftast inte några exakta svar utan avgränsar 
problemområdet. Därför syftar det explorativa arbetet till att identifiera vilka 
frågor som ska besvaras, en så kallad förstudie. (Christensen et al 2001, s.55) 
Det syftar till hypoteser/antagande som sedan kan leda till föremål för 
prövning/tester (Andersen 1998, s.19). 
 

2.3.3 Förklarande syfte 
 
Förklarande syfte är när forskaren är välbekant med det fenomen som skall 
undersökas och förklarar varför fenomenet fungerar som det gör.  
Undersökningarna bygger dock också på orsaken till varför något händer. 
(Christensen et al 2001, s.57) 
 

2.3.4 Val av undersökningsansats 
 
Vi anser att deskriptivt syfte kommer att spegla vår forskning bäst eftersom 
vi har kännedom om problemet, dock saknas en aktuell helhetsbild av 
verkligheten. 
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2.4 Forskningsmetod  
Forskningsmetoden handlar om utformandet av undersökningen och hur 
forskaren ska gå tillväga för att få fram ett resultat. Undersökningsansatsen 
kan i första hand påverkas av hur forskaren väljer att behandla 
undersökningens analytiska -, rumsliga och tidsdimension, dvs. om valet ska 
vara mellan en djup eller bred undersökning och en ad hoc eller 
återkommande undersökning. (Christensen et al 2001, s.70) 
 
Val av undersökningsmetod kan även påverka vilken studie som skall 
användas. Antingen på bredden eller på djupet av undersökningsområdet 
eller om studien har som mål att beskriva eller förklara fenomenet. (Jacobsen 
2002, s.91) 
 
De huvudsakliga undersökningsansatserna är tvärsnittsstudier, longitudinella 
studier, experimentella studier och fallstudier (Christensen et al 2001, s.75). 
 

2.4.1 Fallstudie 
 
I en fallstudieansats mäter forskaren kvantifierbara faktorer på ett stort antal 
personer, mätningarna kan göras över tiden eller vid ett tillfälle.  För att få en 
djupare förståelse på problemet görs en kvalitativ fallstudie, där undersöks 
en litet enhet vid ett specifikt tillfälle. Därför bör en fallstudie baseras på 
både kvalitativa och kvantitativa sekundär och primär data. Genom att 
använda fallstudie går det inte att genomföra statistiska generaliseringar 
eftersom statistisk representativitet inte är något som söks, utan information 
samt kunna skapa förståelse. Förståelsen kan dock finnas i de generella 
mönsterna genom att förklara de komplexa sambanden. Det är emellertid 
inte en absolut sanning utan snarare en arbetshypotes. (Christensen et al 
2001, s.79) 
 
Fallstudien kan även vara explorativt, beskrivande eller förklarande syfte 
samt att det används vid observation och djupintervjuer (Christens et al 
2001, s.80-81). 
 
Vid den explorativa studien handlar det om att använda ansatsens 
möjligheter till att upptäcka förhållanden som inte har tänkts tidigare 
eftersom möjligheten handlar om att bli överraskad.  Den deskriptiva eller 
förklarande studien bygger på att i början är frågeställningarna princip 
klara.( Lekvall & Wahlbin 1987, s 143-144) 
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2.4.2 Tvärsnittsansatsen 
 
Tvärsnittsansatsen är en studie som baseras på en bred och oftast ytlig ad hoc 
undersökning där ett representativt urval av individer vid en given tidpunkt 
studeras. Tvärsnittet lämpar sig bäst om forskaren har ett beskrivande syfte 
och vill kvantifiera sin beskrivning. Anledningen att metoden är vanligast 
beror på att den är mindre kostsam än de övriga fyra 
undersökningsansatserna. Insamlingstekniken på tvärsnittsansatsen är enkät 
med fasta svarsalternativ, telefonintervjuer eller personliga intervjuer. 
(Christensen et al 2001, s.78-79) 
 

2.4.3 Val av forskningsmetod 
 
Vårt val av forskningsmetod kommer att baseras på fallstudieansatsen 
eftersom vi skall använda oss av en kvalitativ karaktär i vår uppsats. För att 
gå in mer på djupet med vår undersökning anser vi att en fallstudie är 
lämplig för vår forskning. 
 

2.5 Undersökningsmetod 
 
Det finns två huvudsakliga former av metodansatser, kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Det finns inte något metodval som kan sägas vara det 
rätta, utan valet av metod beror på vad som skall undersökas, syftet med 
undersökningen och vilken typ av data som behövs för att besvara den 
aktuella frågeställningen. (Holme & Solvang 1997, s.76-78) 
 

2.5.1 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativa data består främst av ord, text, symboler och handlingar där 
fokuseringen ligger på mening och innebörd. Samt ligger fokuseringen på 
helhetsförståelsen och det undersökta sammanhanget istället för de delarna 
eller de specifika orden. Den kvalitativa marknadsundersökningen försöker 
beskriva verkligheten och de samband som växer fram. Den kvalitativa 
karaktären beskrivs som ostrukturerad med fokus på processernas innehåll. 
Den är begränsad på grund av att undersökarens subjektiva förmåga att tolka 
de kvalitativa data. Den kvantitativa metoden är subjektiv och kan vara 
förklarande, beskrivande och explorativ samtidigt som den syftar till att 
bygga teorier. (Christensen et al 2001, s.67-68) 
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Vid datainsamling skapas det en djupare förståelse av problemet, eftersom 
vikten av fenomenet är att förstå problemkomplexet i samband med helheten 
(Andersen 1998, s.31). 
 

2.5.2 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativa metoden är formaliserad och strukturerad och präglas av 
kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka förhållande som är 
intressanta utifrån frågeställningen samt vilka svar som är tänkbara.  Denna 
metod är särskild lämpad för aspekten av den sociala verkligheten. (Holme 
& Solvang, 1997, s.14) I den kvantitativa analysen studeras ett statistiskt 
urval av respondenter med hjälp av de kvantitativa data som samlas in med 
en strukturerad enkät (Christensen et al 2001, s.222). Analysen är särskilt 
inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler 
som sedan kan analyseras och bearbetas statistiskt. Den kvantitativa metoden 
lämpar sig bäst när det finns god kunskap om det som studeras och en eller 
flera teorier testas. Resultatet används till att förbättra och utveckla 
existerande teorier. (Christensen et al 2001, s.67) 
 

2.5.3 Val av undersökningsmetod 
 
Vi väljer att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom vi vill få en 
djupare förståelse av vårt undersökningsproblem. Valet av 
undersökningsmetod grundar sig även på vår problemformulering och syfte 
med uppsatsen.  
 

2.6 Datainsamlingsmetod 
 
Inom forskningsmetodiken delas datainsamling in i två grupper, primärdata 
och sekundärdata. Här handlar det om forskarens medverkan vid insamling 
av data. Primärdata innebär om forskaren själv samlat in data. Sekundärdata 
är om data samlas in av andra personer vid ett tidigare tillfälle. (Andersen 
1998, s.150) 

 

2.6.1 Primärdata 
 
Primärdata är när forskaren själv samlar in data för första gången för det 
specifika ändamålet. Det gör de genom att direkt gå till den primära 
informationskällan. Fördelen med den här typen utav data är att den kan 
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skräddarsys för en speciell problemställning och den samlas in i första hand 
genom intervjuer, observationer och enkäter.  (Jacobsen 2002, s.152) 
 
Att använda sig av primära datainsamlingstekniker finns det möjligheter att 
samla in olika typer bakgrundsvariabler av demografiska, sociala och 
ekonomiska karaktär. Men också information om respondentens 
personlighet, olika vardagsaktiviteter och intressen som kan göras genom 
enkät, intervju, observation och experiment. (Christensen et al 2001, s.102-
103) 
 
Fördelen med att använda sig av primärdata är tillgången till den aktuella 
informationen som är anpassad till undersökningens problem. Det är 
dessutom möjligt att strukturera insamlingen av primärdata. Nackdelen med 
primärdata är att det är tidskrävande och kostsam. (Christensen et al 2001, 
s.105) 
 

2.6.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är när forskaren själv inte har samlat in data direkt från 
informationskällan, utan den baseras på tidigare information som har samlats 
in av andra. Vilket betyder att informationen har samlats in för ett annat 
ändamål. (Jacobsen 2002, s.153) 
 
Sekundärdata kan både innehålla extern och intern information. Den externa 
finns i offentliga samt kommersiella databanker och inom den interna finns 
den i olika organisationer. Sekundärdata är tillämpbar när forskaren vill 
bygga upp en grundläggande kunskap och förståelse för det fenomen som 
skall undersökas för att fastställa tillförlitligheten i resultatet. (Christensen 
2001, s.88) 
 
Fördelen med sekundärdata är att den mycket billigare och mindre 
tidskrävande än primärdata. Nackdelen är att informationen inte alltid passar 
in i forskarens undersökningsproblem samt att den kan vara felaktig 
klassindelad eller inaktuell. (Christensen et al. 2001, s.101-102) 
 

2.6.3 Observation 
 
Observation är när undersökaren själv tar del av en undersökning och 
bestämmer vad han/hon vill studera. Fördelen med en sådan metod är att vid 
observationen kan undersökaren själv avgöra vad som är säkert utan att 
behöva vara beroende vad en person känner till, kommer ihåg eller vill svara 
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på. Risken med en sådan metod är att observatören genom sin närvaro kan 
påverkar vad som kan hända. Genom att veta vilka beteendemönster som 
kan förekomma kan undersökaren utnyttja situationen genom att i förväg 
göra upp scheman på vad som skall tas med och det kallas för strukturerad 
observationen. I vissa fall kan det vara svårt i förväg strukturera upp en 
observation. Därför kan det vara lämpligt göra en förundersökning i form av 
ostrukturerad observation (Lekvall & Wahlbin 1987, s 181). 
 

2.6.4 Intervjuteknik 
 
Intervjusituationer kan variera, när en intervjuare möter en respondent kallas 
det för personlig intervju där intervjuaren styr och leder samtalen men 
respondenten är ansvarig för att intervjun ska bli bra. En annan situation är 
panelintervju där det finns fler intervjuare men endast en respondent. 
Intervjuarna ska undersöka området utifrån flera infallsvinklar, intervjun leds 
av huvudintervjuaren medan de andra antecknar vad som sägs. Vilket kan 
genomföras via telefon eller vid besök. En intervju kan antingen vara 
formaliserad och strukturerad eller ostrukturerad i form av informell 
konversation. I en strukturerad intervju används en enkät med frågor som 
bestämms i förväg. Vid strukturerad intervju kan forskaren även använda sig 
av filterfrågor, frågor som beror på respondenternas svar. Vid 
semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide där det finns en lista 
på teman och frågor som kommer att tas upp under intervjun. En 
ostrukturerad intervju har inte ens en lista på teman istället är intervjun 
informell där respondenten får prata fritt och området undersökas på djupet 
(Christensen et al 2001, s 164-165). 
 

2.6.5 Val av datainsamlingsmetod 
 
Vi kommer i vår studie att använda både primär och sekundärdata. Där 
sekundärdata är skriftliga litteraturer och aktuella dokument som är relevant 
för vårt ämne. Primärdata kommer vi att ta fram med hjälp av intervjuer som 
vi kommer att genomföra med de olika spelbolagen. Frågorna som ställs 
under intervjun kommer att vara strukturerade. Vi kommer inte att använda 
oss utav en enkät men vi ska ha en frågemall som vi följer under intervjuns 
gång. 
 
Vår intervju kommer att vara strukturerad där vi kommer att använda oss av 
en frågemall. Vi kommer även att ställa filterfrågor beroende på 
respondenternas svar. För att på så sätt gå in mer på djupet kring vårt 
ämnesområde. 
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2.7 Urval 
 

Vid en primärdatainsamling måste ett ställningstagande tas om vilken 
målpopulation som skall vara med i undersökningen. Att utföra en 
totalundersökning är oftast tidskrävande och kostsamt därför bör ett urval 
göras i målpopulationen. För att få en uppfattning om det undersökta 
fenomenet eller företeelsen och sedan därefter kunna dra slutsatser om hela 
målpopulationen. Genom att göra ett urval finns det mer tid för varje 
respondent och det bidrar till mer detaljerad information. De urval som finns 
är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. (Christensen 2001, s.109) 
 

2.7.1 Sannolikhetsurval 
 
Sannolikhetsurval innebär att varje respondent har en känd chans att komma 
med i urvalet eftersom det sker slumpmässigt (Christensen et al 2001, s.109). 
För att det skall vara möjligt att göra ett sannolikhetsurval bör forskaren ha 
tillgång till ett register över dem som ingår i populationen som skall 
undersökas, en så kallad urvalsram. Vanliga typer av sannolikhetsurval är 
obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, klusterurval, stratifierat 
urval och flerstegsurval. (Christensen et al 2001, s.114) 
 

2.7.2 Icke-sannolikhetsurval  
 
Ett icke-sannolikhetsurval innebär att respondenten inte väljs slumpmässigt 
och att chansen att bli utvald inte kan förutses (Christensen et al 2001, 
s.109). Konsekvensen kan leda till ett snedvridet resultat då det kan finnas en 
hög andel över- och undertäckning från målpopulationen till urvalet. Vilket 
gör det svårt att statistiskt generalisera resultatet till målpopulationen. Den 
här typen av urval används främst vid kvalitativa undersökningar där den 
statistiska generaliserbarheten inte är det centrala, utan vikten ligger på att nå 
respondenter med kunskap om studieområdet. (Christensen et al 2001, s.129) 
 
Vanliga icke-sannolikhetsurval är strategiska urval, kvoturval, 
uppsökandeurval, självurval, påstana urval och bekvämlighetsurval 
(Christensen et al 2001, s.129- 133). 
 

2.7.3 Val av urval 
 
Vi har valt att använda icke-sannolikhetsurval i vår forskning eftersom vår 
studie avser att få en djupare förståelse av vårt forskningsproblem. Därför 
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kommer vi att välja ut respondenter beroende på deras erfarenheter och 
kunskap inom området.  

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Trovärdigheten på information som samlas in vid en undersökning är knutet 
till reducerad information. Vid liknande undersökningar är det svårt att 
återskapa den sociala processen. (Holme & Solvang, 1997, s.95) Validitet 
handlar om trovärdighet och hur resultatet av en undersökning stämmer 
överens med verkligheten. Medan reliabilitet handlar om att resultatet inte 
kan upprepas eftersom verkligheten förändras. (Christensen et al 2001, 
s.308-309) 

 

2.8.1 Validitet 

 
Validitet definieras som vilken grad det som studien avser mäta verkligen 
mäts (Holme & Solvang 1997, s.163-169). Validitet handlar främst om 
trovärdighet, att resultatet från undersökningen speglar den 
undersökningsenheten, det vill säga intern validitet. Extern validitet handlar 
även om generaliserbarhet vilket innebär att resultatet kan generaliseras till 
personer och företeelser även utanför undersökningen. Det är vanligt att 
respondenter försöker att anpassa sitt beteende efter det som de antar är 
korrekt. För att kunna utvärdera en kvalitativ analys är båda begreppen 
viktiga att uppmärksamma. Arbetet handlar i stort om att belysa de 
bakomliggande faktorerna som påverkar eller styr problemet. (Christensen et 
al 2001, s.217, 309) 
 

2.8.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om i vilken grad undersökningsresultatet från 
mätinstrumentet eller mätmetoden kan påverkas av tillfälligheter, samt hur 
säkert och exakt forskaren mäter faktiskt mäts. Därför bör inte mätningarna 
innehålla några otillförlitliga förhållanden vid kodning och registrering på 
några felaktiga sätt. (Andersen 1998, s.85) 
 
Problemet med begreppet är att den är sammankopplad till mätinstrumentet 
eller vid samma metod för datainsamling, eftersom det kan leda till samma 
resultat om undersökningen upprepas. Det gör att undersökningen har hög 
tillförlitlighet. (Jacobsen 2002, s.22) Eftersom verkligheten är i ständig 
förändring är det dock omöjligt att samla in likartade data som sedan kan 
mätas för samma resultat (Christensen et al 2001, s.308). 
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2.8.3 Vårt ställningstagande till validitet och rel iabilitet 
 
I en studie med kvalitativ ansats arbetas det kontinuerligt med validitet och 
reliabilitet under forskningsprocessen. I kvalitativa undersökningar går det 
inte uppnå med siffror istället handlar det om att beskriva det vi samlar in 
och bearbeta det på ett systematiskt sätt. I vår uppsats kommer vi att ha en 
god validitet där vi i vår undersökning kommer att använda oss av frågor 
som är relevanta till vår problemformulering. Vi kommer att utforma vår 
frågemall efter vår anpassbara teori. För att undvika misstolkningar kommer 
vi att i förväg maila våra frågor till våra respondenter så att de kan förbereda 
sina svar.  
 
För att inte misstolka företagets syn och dess uppfattning kommer vi att 
spela in samtalen samt föra anteckningar under intervjuns gång. För att få en 
större validitet på vår undersökning kommer vi även att gå igenom 
intervjumaterialet flera gånger.  

 



 19

3. Teoretisk referensram 
 
I kapitlet beskriver vi vår teoretiska referensram som kommer att utgöra ett 
underlag för vår empiri och analys. Vi redogör för viktiga begrepp som 
tjänst, tjänstemarknadsföring, värdeskapande, konsumentbeteende, 
kundnärhet, kommunikation och ”sanningens ögonblick”. Teorierna ligger 
till grund för att vi ska kunna analysera våra forskningsfrågor. Strukturen 
på den teoretiska referensramen är att läsarna ska få en förförståelse om 
vårt problemområde.  
 

3.1 Inledning 
 
I vår problembakgrund tar vi upp att spelmarknaden har utvecklats genom att 
branschen baseras allt mer på tekniken. Kotler et al (2001 s.21-22) menar att 
fördelen med teknologi är att företag kan hitta nya sätt att möta kundernas 
behov och utveckla passande produkter. Därför väljer vi att använda oss av 
figuren kundnärhet som är anpassad efter (Blomqvist et al. 1999, s 13). För 
att visa hur företag kan skapa en kundrelation. Vi kommer även att använda 
Schramms kommunikationsmodell för att illustrera hur köpar- 
säljarinteraktionen går till mellan de båda parterna.  
 
Vår huvudmodell i uppsatsen är den värdeskapande modellen (Kotler et al 
2001, s 551). Där vi väljer att omarbeta den för att den ska anpassas till vår 
empiri. Vi väljer att börja kapitlet med vad en tjänst innebär för att läsaren 
ska få en förförståelse om begreppet. 
 

3.2 Vad är en tjänst? 
 
Hos en tjänst finns det fyra grundläggande egenskaper. Det första som 
kännetecknar en tjänst är att den är immateriell, vilket innebär att den 
abstrakt och kan inte vara påtaglig. Här kan inte kunden eller säljaren se 
tjänsten, ta eller smaka på den, vilket skapar en situation där köparen har 
svårt att bedöma tjänsten, innan han/hon kan fatta ett beslut. (Grönroos 1996, 
s 48) Därför är det viktigt att tjänsten har förväntningar och bra referenser, 
eftersom kunden inte kan se eller känna på den då kvaliteten på en tjänst kan 
variera (Feurst 1999, s 40). 
 
Den andra egenskapen är att en tjänst inte är ett objekt utan snarare en 
aktivitet eller en process. När en process slutar att fungera så existerar inte 
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tjänsten. Till exempel en sällskapsresa är tillgänglig så länge kunden är 
bortrest, då kunden kommer hem från resan så existerar inte tjänsten. Sådana 
situationer gör att det inte går att lagra några tjänster, istället finns det 
möjlighet att gå in och ”lagra konsumenterna”. Exempelvis en resebyrå som 
inte har någon ledig plats på en efterfrågad resa kan istället erbjuda en annan 
tidpunkt för resan eller annat resmål som också kan tillfredsställa kunden. 
(Grönroos 1996, s 48) 
 
För det tredje kännetecknas tjänster av att produktionen och konsumtionen 
sammanfaller, vilket innebär att aktiviteterna sker på en och samma gång. 
Exempelvis en hotelltjänst skapas för en given kund som i sin tur konsumera 
själva tjänsten. När kunden och olika representanter från tjänsteföretaget 
möts uppstår det en köpar- säljarinteraktion vilket bidrar till att konsumenten 
kommer i kontakt med olika delar av det säljande företaget. Det kan till 
exempel vara personal, maskiner, transportmedel och olika slag av 
dokument. Det gör att konsumenten har en inverkan på faktorerna och blir 
påverkad. Vid köpar-säljarinteraktionen förväntas kunden att utföra en del av 
aktiviteten för att tjänsten skall bli till. Det är bland annat 
självbetjäningsbegreppet som förutsätter att konsumenten tar del av 
produktionsprocessen. (Grönroos 1996, s 49) 
 
Den sista egenskapen hos en tjänst är att kunden oftast är delaktig i själva 
tjänsteproduktionen. Där kunden har två roller istället för en, som fungerar 
både som en konsument och produktionsresurs på en och samma gång. 
(Grönroos 1996, s 49) 
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3.3 Tjänstemarknadsföring 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Tjänstemarknadsföringen, anpassad efter Grönroos (1996 s.51) 
 
Den traditionella marknadsföringen i den fristående rutan överst till vänster i 
figuren har en stor betydelse i ett tjänsteföretag. Marknadsföringsfunktionen 
tenderar till en relativ begränsad betydelse i ett tjänstesammanhang. Priset är 
oftast bundet till de samhälleliga regleringar som existerar eller genom 
branschöverenskommelser. (Grönroos 1996, s. 51) 
 
Den traditionella marknadsföringsfunktionen kan ibland nämnas som 
massmarknadsföringsfunktion där konsumentmarknaden går ut med 
masskommunikation som riktar sig till stora kundgrupper på en och samma 
gång. Det som kan åstadkommas är intresse hos de potentiella kunderna för 
företaget och tjänsteutbudet.  (Grönroos 1996, s. 52) 
 
För att skapa återförsäljning och stabila kundrelationer måste tjänsteföretaget 
kunna hantera sina köpar- säljarinteraktioner på ett tillfredställande sätt. Det 
är här som marknadens långsiktiga preferenser gentemot företaget, och 
därmed långsiktiga verksamhetsbetingelser till övervägande, bestäms. 
Köpar- säljarinteraktionerna innebär olika slag av kontakter mellan kund och 
tjänsteföretaget. Det finns tre typer av interaktioner: 
 

• Mellan kund och företagets personella resurser 
• Mellan kund och företagets system och fysisk-tekniska resurser 
• Mellan kunder. (Grönroos 1996, s. 52-53) 
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Tjänsteföretagen har i dag tre marknadsföringsuppgifter för att kunna lyckas. 
Företagen vill öka differentieringen av tjänster, service kvalitén och 
produktiviteten. Framgångskrika tjänsteföretag lägger stor fokus både på de 
anställda och på sina kunder. De är medvetna om att de endast kan 
tillfredställa sina kunder genom bra service. Det krävs mer än extern 
marknadsföring. (Kotler et al 2001, s.624) 
 

3.3.1 Strategisk marknadsföring 
 
Strategisk marknadsföring har ett långtidsperspektiv och definierar 
organisationers marknadsföringsaktiviteter. Processen går ut på att få en 
föränderlig affärsmiljö genom att analysera marknaden, segmenteringen och 
utvärdera konkurrenternas erbjudande. Strategin är att fokusera på 
marknadssegmentet och positionera produkter för att utveckla en 
konkurrensmässig ställning. (Drummond et al 2001, s.140) 
 
Att kunna positionera sig på marknaden handlar främst om att hitta luckor 
där konkurrenterna inte har etablerat sig. Företag måste positionera sitt 
varumärke för att kunna förstå kundernas behov, hänsyn till konkurrenternas 
styrkor och svaghet. (Dahlén & Lange 2003 s.222) 
 
Företag måste ge varumärken en absolut position, som bestämmer i vilken 
kategori varumärket ska marknadsföras. Därför är det viktigt att uppnå en 
dominerande varumärkeskännedom hos konsumenterna. Här måste 
varumärket säkerställa att det delar många egenskaper och associationer med 
övriga varumärken i kategorin. Den relativa positionen bör ge målgruppen 
anledningar som behövs för att de ska föredra företagets varumärken framför 
konkurrenterna. (Dahlén & Lange 2003 s.225) 
 

3.3.2 Taktisk marknadsföring 
 
Det är viktigt att förstå samspelet mellan marknads- och företagsstrategi. 
Taktisk marknadsföring rör kortare tidsperspektiv och berör de dagliga 
marknadsföringsaktiviteterna. Den överför den strategiska marknadsföringen 
till specifika händelser.(Drummond et al, 2001 s, 140) 
 
Vid taktisk positionering handlar det om hur företaget ska kunna 
kommunicera med konsumenterna med den typ av positioneringsstrategi 
som företaget har byggt upp. Verktygen som används vid taktisk 
positionering är obegränsade och innehåller såsom varumärkesnamn, 
logotyper, förpackning, val av attribut att trycka på reklam, reklamslogans, 
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val av distributionskanaler och återförsäljare, butiksplacering samt 
samarbete med andra varumärken. (Dahlén & Lange 2003 s.253) 
 
Det centrala med positioneringen är att den skall underlätta konsumenternas 
minnesfunktion. Konsumenterna bör lätt kunna känna igen eller påminnas av 
varumärkesnamn, förpackning, inköpsställe, reklam och slogan. De olika 
taktiska verktygen kan användas för att stödja varandra. För att bygga 
flexibilitet i positioneringstaktiken är det vikigt att kunna anpassa och 
uppdatera varumärkesassociationerna över tiden så att de känns aktuella och 
samtida. (Dahlén & Lange 2003, s 254) 
 

3.4 Egen omarbetad värdeskapande modell 
 
Vi har skapat en modell av Kotlers ”Key determinants of perceived service 
quality” där vi har lagt till de faktorer som vi anser vara relevanta för vårt 
forskningsområde. Likheter med Kotlers modell är word-of mouth, tidigare 
erfarenheter, kundbehov och marknadsföring som vi kallar för psykologiska 
faktorer som har lika stor påverkan på kundens förväntningar av tjänsten. 
Det som skiljer sig från Kotlers modell är att vi har tagit bort vissa faktorer i 
den värdeskapande rutan och lagt till risker, etik och moral eftersom de har 
mer betydelse för vår empiri.  
 
I figuren på nästa sida beskriver vi vilka faktorer som påverkar kunden och 
som i slutändan skapar ett värde. Genom värdeskapande faktorer och 
psykologiska faktorer bildas det förväntningar på spel. Den erbjudna tjänsten 
måste överensstämma med förväntningarna för att gapet ska reduceras och 
en bra spelupplevelse skall kunna uppstå. Tillfredställelse är en skillnad 
mellan det förväntade och det upplevda värdet. För att det ska vara lönsamt 
för företaget och ett värde ska skapas måste gapet minimeras genom att 
kunden blir nöjd och vill komma tillbaka.  
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Figur. 3.2 Omarbetad värdeskapande modell, anpassad efter Kotler et al 
(2001, 532). 
 

3.4.1 Värdeskapande faktorer  
 
Tillgänglighet är en viktig faktor för att skapa värde och det handlar om att 
företaget ska vara lättillgängligt för sina kunder. Ett företag bör även vara 
trovärdigt då det kan påverka hur trovärdiga tjänsterna anses. Trovärdighet 
kan förbättras genom en effektiv kommunikation av tjänstekvaliteten genom 
reklam och nöjda kunder. Ett företag måste få kunden att lita på att deras 
erbjudande kommer att tillfredställa kundens behov. Pålitlighet är något som 
bero på den servicen som erbjuds till kunderna. Att en kund har kännedom 
om företaget är en stor fördel, kundens tidigare erfarenheter samt 
associationerna de har om företagets logotyp.  Det är även viktigt att 
personalen på företaget har rätt utbildning, erfarenhet och skicklighet inom 
sitt område. Att ett företag har kompetent personal kan vara en styrka 
jämfört med konkurrenterna. Säkerhet handlar om att vara fri från fara och 
risker. Företaget bör prioritera en hög säkerhet då den personliga 
informationen är säkrad och skyddad. Företaget skall ta ansvar för de 
konsekvenserna av en viss typ av handling. Det handlar även om att 
personalen på företaget är villiga och snabba med att leverera tjänsten på rätt 
sätt. (Kotler et al 2001, s.551-553) Etik och moral handlar om vilka 
värderingar och normer ett företag använder sig av.   
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3.4.2 Psykologiska faktorer 
 
De psykologiska faktorerna som påverkar kunden är vad de har hört om 
företaget och vilka förväntningar kunderna har. Förväntningarna baseras på 
vad kunden tidigare har hört om tjänsten vilket kan påverka kunden positivt 
eller negativt beroende på vad det är för rykten. Tidigare erfarenheter 
baseras på vilka kunskaper kunden har sedan tidigare om tjänsten. 
Kundbehov handlar om att företaget ska kunna uppfylla de behov som 
kunden har samt har möjlighet till att göra en produktutveckling för att på så 
sätt kunna tillfredställa kunden. Marknadsföring handlar om på vilket sätt 
företaget marknadsför sig, för att nå ut till sina kunder och utveckla sin 
kundrelation. Företaget bör vara tydligt med sitt budskap där reklamen inte 
får vara vilseledande. Förväntningar uppfylls om kunden upplever tjänsten 
som stämmer överens med förväntningar. Den förväntade tjänsten är nyckeln 
till att få trogna kunder. Misslyckas företaget med att uppfylla kundernas 
förväntningar riskerar de att förlora kunden. Vilka tjänster erbjuder företaget 
till sina kunder? Det visar även vad kunden verkligen ha fått för service och 
om den avspeglar den avsedda och lovade servicen. Om företaget överträffar 
kundens förväntningar kan det skapa en bra upplevelse vilket leder till att 
kunden kommer tillbaka (Omvandlad teori, anpassad efter Kotler et al, 2001 
s.551-553). 

 
För att företag ska kunna tillfredställa kunden och ge ett högt kundvärde 
måste de skapa en djupgående förståelse om hur konsumenternas köpprocess 
går till och vilka faktorer som påverkar kundernas beslut. Konsumenternas 
köpbeteende påverkas av fyra faktorer. Kulturella faktorer har den djupaste 
påverkan på köpbeteendet. Det är personernas grundvärderingar, 
uppfattningar, preferenser och beteende samt ekonomiska ställning. Sociala 
faktorer påverkar en persons beteende då kunden vill eller tillhör en 
referensgrupp som de jämför sig med. Det handlar mycket om att passa in 
och vilka personer som har förmågan att påverka köp beslutet. Personliga 
faktorer som påverkar köpbeteendet är personens ålder, yrke, livsstil. Även 
psykologiska faktorer påverkar köpbeteendet då viljan att tillfredställa 
behov. Det finns två teorier kring hur konsumentens motivation skapas, 
”Freuds motivationsteori” och ”Maslows motivationsteori”. Freud anser att 
människor är omedvetna om de psykologiska faktorerna som egentligen är 
det som styr deras beteende och motivation. Maslow anser att människans 
behov är uppdelad i en hierarkisk pyramid där det mest grundläggande 
behoven är på en lägre nivå och måste tillfredställas innan en högre nivå kan 
uppnås  (Kotler et al 2001, s191- 207). 
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3.5 Köpbeslutsprocessen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Buyer decision process, anpassad efter Kotler et al (2001, s.215). 
 
Köpbeslutsprocessen består av fem steg. Det första steget är 
behovsidentifikation där behov aktiveras när konsumenter upplever 
tillräckligt stora skillnader mellan nuvarande och önskat tillstånd. Behov kan 
vara fysiologiska eller psykologiska. Informationssökning är när 
konsumenterna har identifierat och aktiverat ett behov som gör att de börjar 
söka efter information för att kunna identifiera potentiella 
”behovsuppfyllare”. Informationssökningen kan delas upp i minnesbaserad 
som innebär att konsumenterna ”scannar” i sitt långtidsminne efter produkter 
och varumärken som kan uppfylla konsumtionsbehovet. Den andra delen är 
handlingsbaserad om minnet ger otillräcklig information för att fatta ett 
beslut. Tredje steget är alternativutvärdering som handlar om att 
konsumenter överväger olika alternativ för att uppfylla de behov som redan 
har identifierats. Fjärde steget är köp, vart köpet görs någonstans, hur 
planeringen har skett innan köpet och vilken inställning konsumenter har till 
att ”shoppa”. Femte steget är utvärdering efter köpet, här görs en utvärdering 
eftersom konsumenterna kommer att fundera på om han/hon är nöjd eller 
inte med köpet. (Dahlén & Lange 2003, s.28-52) 
 

3.6 Kundnärhet 
 
Det finns många olika sätt att skapa kundnärhet, relationen kan inte 
standardiseras eftersom en del kunder vill ha en nära relation medan andra 
bara vill träffas om det är absolut nödvändigt. Därför gäller det att hitta en 
balans där både kunden och företaget kan bli tillfredställda. (Blomqvist, et al 
1999, s. 13-14) 
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Figur 3.4 Kundnärhet, anpassad efter Blomqvist (1999 s.13). 
 
Tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande är tre nycklar som skapar 
kundnärhet.  
 
Tillgänglighet innebär att företag alltid ska finnas till hands och vara 
lättillgängliga. Tillgänglighet börjar med en stark närvaro på marknaden och 
finns inte företagen tillgängligt för kunden existerar inte företaget.  Därför 
måste företagen finnas tillgängliga för att kunden ska kunna skapa en 
relation. Ett kundnära företag gör det enklare för kunden att både fysiskt och 
mentalt närma sig företaget. Det handlar dock inte om öppettider eller en 
stark närvaro på marknaden utan det är kampen om tillgång till kundens 
hjärna och hjärta samt att ligga fysiskt nära kunden. I dagsläget är det många 
företag som har otillräcklig tillgänglighet där de ofta är dåligt anpassade till 
kundens behov. Det finns stor möjlighet att skapa konkurrensfördelar för de 
företag som snabbt förbättrar tillgängligheterna. (Blomqvist et al 1999, s.14-
16) 
 
Interaktivitet är förmågan att utveckla sitt erbjudande utifrån kundens 
specifika situation och behov. Företaget och kunden möts för att utbyta 
information och varor vilket kan ske på olika sätt, antingen genom Internet 
och via olika medier. Kundmöten är viktiga för en god kundrelation, därför 
gäller det för företag att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser för 
utbytet av information och varor. Interaktiviteten blir en förutsättning för att 
kunna bygga goda kundrelationer. (Blomqvist et al 1999, s.16-17) 
 
”Värdeskapande innebär att i samverkan med kunden (och utifrån en 
process och system syn) optimera det direkta och indirekta värde som skapas 
i relationen. ” (Blomqvist et al 1999, s.18) 
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Värdeskapande kan skapa värde tillsammans med kunden i de relationer och 
processer som direkt berör parterna. Det finns två typer av värden som 
skapas, ett direkt värde och ett indirekt värde. Värdena skapas när det finns 
en samstämmighet mellan kund och leverantörs utbytesprocesser.(Blomqvist 
et al 1999, s.18) 
 

3.6.1 Utveckling av värdeskapande 
 
De kundnära företaget har en välfungerande värdeskapande process, där 
värdet inte uppstår när kunden köper produkten utan snarare när den 
används. Konkurrenskraftiga leverantörer är duktiga på att samverka med 
kunden och har förmåga att hjälpa henne/honom. Konkurrenskraft handlar 
om att förstå kundens värdeskapande process och företagets roll i den 
processen. (Blomqvist et al 1999, s.19-20) 
 
För att utveckla sin kundrelation måste företaget ta ett aktivt ansvar att leda 
sina kunder. Företaget måste ställa krav på kunden, såsom att kunden satsar 
en mängd resurser i relationen och gör allt för att båda parterna skall kunna 
dra nytta av samarbetet. (Blomqvist et al 1999, s.23-24) 
 
Arbetet med att utveckla kundnärhet kan göras på olika nivåer. Det handlar 
om att utveckla, etablera och avveckla kundrelationer som skapar värde för 
det egna företaget och kunden. Företaget bör med andra ord bedriva 
utvecklingsarbetet på tre olika nivåer. Först och främst handlar det om att 
göra en utveckling på kundmötesnivå, där företaget skapar kundmöten som 
bidrar till utbyte av resurser och samverkan som tillmötesgår kundens 
värdeskapande. Den andra nivån handlar om att utvecklingen koncentreras 
på kundrelationsnivå. Företaget skapar en bra relation med kunden om de 
uppfyller kundens målsättningar men även tillför företaget någon form av 
värde tillbaka. Relationen bör ses som helhet och därmed försöka utveckla 
passande verktyg för att öka interaktiviteten mellan kunden och företaget. På 
den sista nivån handlar det om strategiska frågor på kundbasnivå där 
företaget grupperar olika kunder i segment för att utveckla olika strategier 
för de olika kunderna. Det är viktigt för företaget eftersom differentieringar 
har en avgörande betydelse för konkurrenskraften. (Blomqvist et al 1999, 
s.25-26) 
 
Kundnärhet har tre dimensioner och tre nivåer: 
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Figur 3.5  Arbetsmodell för det kundnära företaget, anpassad efter 
Blomqvist et al (1999, 26).  
 

3.6.2 Tillgänglighet 
 
Det handlar om att tillmötesgå kunden på olika nivåer. Det gäller att skapa 
kundmöten vilket gör det enkelt för kunden att veta vad företaget har att 
erbjuda. Tillgänglighet består av två delar; fysisk tillgänglighet, vilket 
handlar om att skapa fysiska omgivningar som gör det lättare för kunden att 
integrera med företaget via broschyrer eller hemsidor. Den andra delen är en 
social och personlig tillgänglighet. Här måste företagen känna sig bekväm 
och ha kontroll över situationen under kundmötet. (Blomqvist et al 1999, 
s.27) 

 
På kundrelationsnivån behöver företagen skapa tillgänglighetssystem för 
utvalda kunder. Det räcker inte med att ha bra kundmöten utan företagen 
måste ha något mer att erbjuda så att kunden ska kunna uppleva relationen 
som värdefull. (Blomqvist et al 1999, s.27) 
 
På kundbas nivån handlar det om vad företaget kan göra på den strategiska 
nivån för att öka sin tillgänglighet för olika kundgrupper. För att lyckas med 
det här krävs det ett starkt varumärke som syns. Företaget måste planera hur 
den önskade positionen och tillgängligheten ska uppnås. Kundbas nivån 
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behandlar även frågor som rör distributions – och kommunikationskanaler 
(Blomqvist et al 1999, s.28).    
 

3.6.3 Interaktivitet 
 
I dagsläget har utbytet mellan kund och leverantör blivit allt mer 
komplicerat. Tidigare har utbytet mellan leverantören och kunden varit 
enkelt, där leverantören producerade och levererade och kunden köpte. Men 
det här utbytet har utvidgats, där kunden har en stor påverkan på relationen. 
(Blomqvist et al 1999, s.28) 
 
På kundmötesnivån måste leverantören ha en förmåga att anpassa sin 
produktion till kundens behov och önskemål under kundmötet, vilket skapar 
en så kallad divergens. Företaget måste ta hänsyn till att det finns skillnader 
från kund till kund när det gäller kundrelationer. Divergens kan vara 
katastrofalt för företaget där effektiviteten kan ta skada men anpassningen 
har ett stort värde för kunden. Därför bör det finnas en bra balans mellan 
kundens önskemål och företagens situation. Det finns två sorters 
anpassningar, produktanpassning och situationsanpassning. I 
produktanpassningen har företaget från början ett system som är anpassat att 
kunna massproducera och anpassa sig efter kundens önskemål. I 
situationsanpassning är det personalen som ska anpassa sig till kundens 
önskemål under kundmöten. (Blomqvist et al 1999, s.28-29) 
 
På relationsnivån handlar interaktiviteten om relationsutvecklade program 
för lojalitetsskapande men även kommunikation med ständig respons. 
Företaget strävar efter att anpassa kommunikationen med kunden vilket leder 
till en förbättrad relation. Företaget måste ta hänsyn till de olika 
kommunikationskanalerna som kunden vill använda sig av såsom Internet, 
telefon, post och personlig försäljning som kan vara en viktig integration. 
Det är även viktigt att ha ett kunduppföljningssystem, där det ska vara lätt 
för kunden att ge feedback till företaget om kundrelationen samt vad som 
kan förbättras.  Målsättningen med systemet är mätningar av 
kundtillfredsställelse och kundupplevt värde. (Blomqvist et al 1999, s.29-30) 
 
 
På kundbas nivån skall leverantören skapa olika system för att kunna hantera 
alla uppgifter som företaget får in. Systemet ska kunna hantera 
kundinformation. Företaget ska även göra kundbasanalyser för att värdera de 
existerande kundrelationerna. Syftet med det är att kunna gruppera kunderna 
för att sedan utveckla olika kundstrategier (Blomqvist et al 1999, s.30).    
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3.6.4 Värdeskapande 
 
Värdeskapande handlar om att bli bättre på att stödja de processer som för 
kunderna skapar värde. Företag som ständigt utvecklar sina processer är 
konkurrenskraftiga och framgångsrika. (Blomqvist et al 1999, s.31)   
 
På kundmötesnivån skapas det ett interaktionsvärde för kunden under 
kundmötet genom olika erbjudanden. Kunden värderar värden gentemot sina 
förväntningar som bygger på tidigare erfarenheter med företaget eller andra 
erfarenheter med konkurrenterna. (Blomqvist et al 1999, s.31)   
 
Relationsvärdet skapas i själva relationen och genom olika erbjudanden. 
Värdet skapas av möjligheter som relation till leverantörer vilket får kunden 
att uppnå sina målsättningar. Kunden kopplar relationsvärdet till upplevda 
satsningar som har gjorts för att skapa relationen. (Blomqvist et al 1999, 
s.31)   
 
På kundbasnivån skapas det konfigurationsvärde som uppstår när samarbetet 
mellan olika aktörer i värdeskapande förbättras (Blomqvist et al 1999, s.31).   
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3.7 Schramms kommunikationsmodell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 3.6 Schramms kommunikationsmodell, anpassad efter Heinich, 
Molenda, Russell (1982, s 16). 
 
Enligt Schramm måste varje kommunikator uppfylla tre funktioner. Det 
första är att kunna ta emot signaler, det vill säga att uppfatta och registrera 
signalerna samt översätta dem till meddelanden. För det andra tolka 
innebörden av meddelandena och slutligen utforma egna meddelanden och 
sedan sända det till den andra parten. (Hård af Segerstad 1983, s 188) 
 
Schramms modell uppfyller nästan samma funktion som Shannon- Weavers 
kommunikationsmodell. Det som skiljer Schramms modell från Shannon- 
Weaver är att han inte talar om sändare och mottagare, utan de som deltar i 
kommunikationen ses som mer eller mindre identiska eftersom de fyller i 
princip samma funktion; avkodning (decoding), tolkning och kodning 
(encoding). Kodningsfunktionen liknar i stort sett sändarfunktionen hos 
Shannon-Weaver och avkodningsfunktionen liknar mottagarfunktionen. 
(Windahl & McQuil, 1979. 20) 
 

3.7.1 Brus 
 
Bruset är det som finns mellan sändaren och mottagaren men bruset är det 
som inte avsett av källan. Olika typer av brus kan exempelvis vara knaster i 
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telefonledningen, fel på en TV-bild eller brus i en radiosändning (Fiske 
1990, s. 8). Andra faktorer som gör att mottagaren inte uppfattar på det sättet 
som sändaren har tänkt kan bland annat bero på att konkurrenternas 
kommunikation kan göra det svårare att på sändarsidan nå ut med sitt 
budskap. Det kan vara ointresse, brist på engagemang och slumpmässiga 
störningar som gör att bruset ökar på mottagarsidan. Därför måste 
kommunikatorn vara medveten om vad som stör mottagaren och utifrån det 
anpassa överföringen och budskapet. (Dahlén & Lange 2003, s 61) 
 

3.7.2 Feedback 
 
Feedback är en överföring av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. 
Genom feedbacken är det möjligt för kommunikatorn att anpassa sig till 
hans/hennes meddelande efter mottagarnas reaktioner och gensvar (Fiske, 
1990 s. 21- 22). Feedback är en viktig del av kommunikationsprocessen 
eftersom den här formen av feedback underlättar för oss människor att uppnå 
vår målsättning i förhållande till omgivningen. Men även förmågan att spela 
på både sändarens och mottagarens roll är en viktig del. (Hård af Segerstad 
1983, s 189) 
 
 

3.8 Kommunikationscirkel 
 
Kommunikationscirkeln består av förväntningar/inköp, interaktion, 
erfarenheter samt word-of-mouth/referenser. En kund har vissa 
förväntningar och kan bestämma sig för att göra ett inköp, när det här sker 
hamnar kunden i en kundrelationslivscykel. Här blir kunden inblandad i 
interaktioner med företaget och upplever de tekniska och funktionella 
kvalitetsdimensionerna hos de erhållna tjänsterna. Här uppstår den 
interaktiva kommunikationseffekten som är en del av kundernas upplevelse. 
När kunden är inblandad i en köpare-säljareinteraktion och upplever 
kvalitetsdimensionerna skapas erfarenheter som förstärks med word-of-
mouth. Sprids det ett positivt budskap genom word-of-mouth utvecklas 
kundens förväntningar i en positiv riktning vilket gör att kunden kommer 
tillbaka. Positiv word-of-mouth har effekt på förväntningarna och framtida 
inköp medan negativ word-of-mouth har motsatt effekt. Referenser är 
vittnesmål som visar att företaget använder sig av en positiv word-of-mouth i 
marknadsföringen. (Grönroos 1992, s 168-170) 
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Figur 3.7 Kommunikationscirkel anpassad efter Grönroos (1992, s 169). 
 

3.8.1 Word-of-mouth 
 
Word-of-mouth handlar om vilka budskap som finns hos olika 
organisationer samt hur trovärdiga och pålitliga de är. Men också hur de 
arbetar och vilka tjänster de har att erbjuda, där kommunikationen sker 
mellan en person, en kund eller vem som helst till någon annan. I den 
potentiella kundens ögon är det oftast han/hon som har en personlig 
erfarenhet av organisationen vilket gör att de inte blir beroende av den 
objektiva informationskällan. Om en konflikt förekommer mellan word-of-
mouth meddelandet och en reklamkampanj får reklambudskapet en mindre 
betydelse när budskapen blandas till en kommunikationseffekt. (Grönroos 
1992, s 168) 
 

3.8.2 Marknadskommunikation i kommunikationscirkel 
 
Det är oerhört viktigt att ha en viss kännedom om kommunikationscirkelns 
existens samt förstå vilka konsekvenser det finns för 
marknadskommunikationen. Ifall interaktionerna får alltför negativa 
erfarenheter, bidrar det till en negativ word-of- mouth. Följden av det är att 
det byggs upp ett motstånd mot ett aktivt användande av 
marknadskommunikationen. Ju negativare desto mindre effektiva blir 
exempelvis reklamkampanjer och direktkommunikationen. Därför gäller det 
att investera en hel del för att inte få en negativ word-of-mouth.  
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Positiv word-of-mouth kan minska behovet av stora budgetar för exempelvis 
annonsering och säljfrämjande åtgärder.  Teoretiskt sett klarar word-of- 
mouth av en utmärkt interaktion, god kvalitet och interaktiv kommunikation. 
På så sätt kan masskommunikationen bli mindre och företaget får större 
frihet med prissättningen. Det är endast vid nya tjänster som det kan krävs 
masskommunikation. (Grönroos 1992, s 170-172) 
 

3.9  ”Sanningens ögonblick” 
 
På grund av tjänsternas egenskaper finns det en följd av olika processer och 
delprocesser, där kunden upplever tjänstekonsumtionen som en process. På 
en tjänstekvalitet finns det en fördel att produktionen och konsumtionen är 
processer. Därför att processen kan uppleva viktiga funktionella kvalitet men 
också vid en hög teknisk kvalitet kan det förstöras men ändå samtidigt få ett 
intryck på en dålig funktionell kvalitet. Därför är det bra att företagen vet 
vilka tänkbara kunder det finns och på så sätt försöka förstå hur de formar 
sina beslut. Eftersom det inte räcker med att ha en uppfattning av en viss typ 
av kundsegment utan det gäller också att veta mer detaljerat om varje 
individuell kund. (Grönroos 1992, s.214) 
 
För att förstå kunden är det viktigt att inse att de kan antingen vara en 
självständig individ eller en grupp då det vid en konsumenttjänst handlar om 
att kunden oftast är ensam när han/hon köper och konsumerar tjänsten. Vid 
inköp av tjänster för organisationer kan kunden istället vara en grupp och 
tjänsten köps av en person, en inköpare, men används eller konsumeras av 
andra personer. (Grönroos 1992, s.214) 
 
De som använder en tjänst är dem som upplever själva tjänstekvaliteten. Om 
det skulle hända att de blir missnöjda med vad de får kan de tillsammans 
med inköparen bli missbelåtna med tjänsteleverantören. Skulle situationen 
äga rum kan det blir svårt för säljaren att bibehålla sin kundrelation och 
förlorar kunder. (Grönroos 1992, s.215) 
 

3.9.1 Behov, önskemål och förväntningar 
 
En kunds förväntning bygger på deras reaktioner som innehåller både interna 
och externa faktorer som kan påverka resultatet. Det är behoven som spelar 
roll hos en kund där basfaktorn riktar sig till de förväntningar som kunden 
har för en viss typ av lösning. När det gäller behoven inom olika 
organisationer kan det vara mer komplicerat men det baseras på samma sak.  
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Behov är dock heller inte det som är avgörande för vad för slags tjänst en 
person söker, men avgör vad en potential kund vill ha. På det sättet kan 
tjänsteleverantörer erbjuda en lösning som passar in i just den situationen. 
Kunder har ett visst önskemål gällande hur tjänsteleverantören ska bemöta 
dem vilket kan begränsa utbudet av tillgängliga möjligheter.  (Grönroos 
1992, s.216) 
 
Då kunder har olika slags behov och önskemål om hur de vill bli bemötta, 
kan det oftast vara svårt för organisationer att tillfredsställa kunders behov 
på ett och samma sätt. Där olika segment delas upp som är likartade, men 
ändå olika sinsemellan och därefter väljs målgrupper ut. Oftast är det svårt 
för tjänster att tillfredsställa målgrupper som har olika behov och önskemål 
då kunder träffas och interagerar med varandra, vilket i sin tur gör att de 
påverkar varandras upplevelse av tjänsten. Där ett tjänsteproduktionssystem 
klarar sällan själv att tillfredställa motsägelsefulla behov och önskemål.  
(Grönroos 1992, s.217) 
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4. Empiri och Analys 
 

I kapitlet kommer vi att presentera information som vi har samlat in genom 
våra intervjuer samt en kort beskrivning av respektive företag. Vi utförde tre 
telefonintervjuer med de tre spelbolagen eftersom vi inte hade någon 
möjlighet att göra personliga intervjuer. Vi valde även att intervjua två ATG 
ombud där syftet var att ta reda på kundernas förväntningar på spel. Istället 
för att skriva detaljerat om varje intervju fokuserade vi oss på att göra en 
sammanställning av våra intervjuer för respektive företag, där vi analyserar 
varje företag för sig och slutligen gör en jämförelse mellan de tre företagen. 
För att läsarna ska få en bättre överblick på kapitlet har vi valt att gruppera 
våra intervjufrågor och delat in resultatet i mindre stycken med passande 
rubriker. 
 

4.1 Företagsfakta om Svenska spel 
 
Svenska Spel är ett statligt spelbolag som etablerades 1997 genom att 
Penninglotteriet och AB Tipstjänst slogs samman. Det statliga spelbolaget 
består av fyra aktörer. Den största aktören är AB Svenska Spel där 
dotterbolaget Casino Cosmopol är inkluderad, ATG (AB Trav och Galopp), 
Folkspel (Bingolotto) och Spero som bedriver spel över Internet. (Svenska 
spel 2007). 
 
Svenska Spel har automatspel, lotterier, vadhållning på idrottstävlingar, 
ATG har vadhållning på hästkapplöpningar, folkrörelserna har hand om 
lotterier och bingospel. År 2002 fick även Svenska spel rätt till att bedriva 
sin verksamhet på Internet (Lotteriinspektionen 2007). 
 

4.2  Sammanställning av intervju med ATG ombud 
 
Vi genomförde två personliga intervjuer. Första intervjun ägde rum med 
Sune Mårtensson som är butiksägare för Miljooonbutiken i Borås. Han ville 
inte bli inspelad under intervjuns gång. Den andra intervjun gjorde vi med 
butiksägaren Christer Sabel som äger O. Lundgren lotteri tipp trav oddset i 
Borås. Frågorna som vi ställde under intervjun finns redovisade i bilaga 3. 
 
Sune berättar att kunderna generellt pratar positivt om spel. Det finns två 
kategorier; de som vinner och är positiva till spel samt de kunder som är 
negativa, till exempel de som inte vinner eller tycker att oddset är fel. 
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Kunderna har en ganska stor uppfattning när det gäller spel, eftersom många 
av kunderna har den lilla drömmen att vinna lite extra pengar. Förväntningar 
som spelarna har är framför allt att vinna och söker efter spänning. Sune 
anser att kunderna påverkas mycket av den marknadsföring som Svenska 
spel har, vilket gör att kunderna kommer in och gör impulsköp på spelen.  
 
Christer säger att människor inte pratar negativt om spel i en spelbutik, utan 
att det finns en positiv anda för att människor är positivt inställda på att 
vinna. Kundernas erfarenheter om spel kan variera, de som har vunnit är 
oftast positiva medan vissa tror på att chansen finns. ”Det är så människan 
fungerar, hoppet är det sista man ger upp”, säger Christer. När det gäller 
förväntningar är det vinstpotten som påverkar kunden. Han menar även att 
spel inte enbart handlar om att vinna utan att det fungera även som en social 
aktivitet.       
 

4.3 Sammanställning av intervju med Svenska spel 
 
Vår intervju är formaliserad där vi spelade in vår intervju med en diktafon. 
Vi genomförde en telefonintervju via en telefonkonferens med Jeanette Ström 
som arbetar som marknadschef för svenskaspel.se och Adam Jacobsson som 
är försäljningschef på svenskaspel.se. Frågorna som ställdes under 
telefonintervjun finns redovisade i bilaga 1. 
 

4.3.1 Marknadsföring 
 
Adam Jacobsson (A. J) säger att de marknadsför sig genom att de använder 
sig av direktkanaler det vill säga allt som säljs via mobiler och Internet.  
 
Om det händer att Svenska spel får negativa rykten om sina produkter är det 
deras PR avdelning som har hand om det. Jeanette Ström (J.S) menar att det 
är bra att negativ kritik framkommer till Svenska spel eftersom det gör att de 
kan bemöta det på bästa sätt.  
 

4.3.2 Utbud 
 
J. S berättar att Svenska Spel har ett stort utbud för att kunna mäta olika 
spelintressen. Genom olika marknadsundersökningar tar de reda på vad som 
passar kunderna. A.J  tycker att poker är ett tydligt exempel på det, när de 
inte kunde reglera pokermarknaden tappade de en stor marknadsandel. 
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Det gjorde att Svenska Spel inte kunde kontrolla över pokerspelandet. När 
de lanserade poker fick de tillbaka många spelare och kunde på så sätt 
reglera marknaden vilket var väldigt viktigt för dem.  
 

4.3.3 Kundrelation 
 
Svenska spel har en kundtjänst som är öppet dygnet runt och kan besvara 
alla typer av frågor. Jeanette berättar att de utvecklar sin kundrelation precis 
som alla andra företag där de har kundsansvarig som arbetar med det. Det 
gör de genom att skicka ut nyhetsbrev till spelintressenter för de olika 
spelen. De har även en ansvarig som ser till att det finns bra produkter och 
funktioner för kunderna.  
 
Svenska Spel har alltid något på gång för sina kunder för att skapa 
interaktivitet, till exempel pokerturneringar och extra vinstpengar i potten. 
Adam tillägger att de försöker tillhandahålla vad experterna tycker och ge 
tänkbar statistik för att underlätta för kunderna. De försöker bemöta utbudet 
på det som finns på marknaden men har många restriktioner från 
lotteriinspektionen som de inte kan påverka.  
 
Svenska spel har en ambition att överträffa kundernas förväntningar på bästa 
sätt vilket är deras uppdrag från staten att tillhandhålla spel på ett ansvarfullt 
och underhållande sätt. De vill få konkurrenternas spelare att spela hos dem  
 

4.3.4 Kunddatabas 
 
Svenska spel samlar in information om de kunder som är registrerade på 
sajten och försöker fånga upp vad kunderna är intresserad av. Adam menar 
att Svenska spel inte vill hålla på med spam och skicka ut onödiga 
information till kunderna. Svenska spel har heller ingen ambition att arbeta 
med kundinformation på individnivå utan de följer istället trender i stor 
datamängd 
 

4.3.5 Målgrupp 
 
Adam säger att Svenska Spel inte inriktar sig på någon speciell målgrupp 
utan det är egentligen alla svenskar som spelar. 
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4.3.6 Position 
 
Svenska Spel är marknadsledande i den position de har på nätet. De kan se 
att på Internet råder hård konkurrens medan spelandet i butikerna är mer 
statligt reglerat.  
 
Svenska spel har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda spel på ett 
underhållande och ansvarfullt sätt. De vill att spelarna ska spela under 
reglerade former där pengarna går tillbaka till samhällsnytta istället för att de 
går tillbaka till privata fickor eller ut ur landet. 
 

4.3.7 Konkurrensen 
 
Adam berättar att Svenska spels konkurrenter är utländska spelsajter därför 
att de tar fram nya spel, till exempel casinospel som Svenska spel inte får ha.  
De har en konstitution som de har fått från sitt regelverk vilket de utländska 
bolagen inte har. Därför råder stor konkurrens och Svenska spel kan inte 
konkurrera på samma villkor. 
 
De utländska spelbolagen har inga regler eller gränser därför kan de skapa 
nya spel när som helst. De har samma utbud som Svenska spel men de har 
mycket mer och ännu högre återbetalning till kunderna vilket har gjort att de 
nya aktörerna har påverkat marknaden enormt. De har gett Svenska spel 
hårdare konkurrens och större utbud för spelarna där exempelvis nätpoker 
inte hade kommit till om de inte hade funnits på den svenska marknaden, 
vilket har förändrat spelbranschen.  
 
Jeanette berättar att konkurrenternas marknadsföring är aggressiv där den 
totala marknadsföringsbudgeten på nätbolagen i Sverige är över en miljard 
något som Svenska spel slåss mot. Deras marknadsbudget är dock mycket 
lägre.  
 
Deras främsta fördel gentemot konkurrenterna anser Jeanette vara 
framförallt att de har underhållande och roliga spel samt ett välkänt 
varumärke som svenska folket känner till. De ska erbjuda spelupplevelse och 
spelansvar. Svenska spel är inget företag som ska maximera vinst utifrån 
aktieägarnas krav. 
 
För att försvara sig mot Internetföretagen säger J.S att Svenska spel erbjuder 
bättre alternativ än konkurrenterna. En kund hos Svenska spel vet att de får 
sina pengar ifall de vinner men det finns inte lika stor säkerhet hos 
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konkurrenterna även om det är en överhängande risk. Eftersom de inte har 
staten som ägare då Svenska spel är statligt reglerad. På så sätt ge Svenska 
spel kunden en trygghet att de vet att det finns en kassa för vinster. Något 
som konkurrenter inte har möjlighet eftersom de är privatägda. 

 

4.3.8 Spelberoende 
 
Jeanette Ström säger att spelberoendet har funnits konstant i 30 år, något 
som inte har ökat eller minskat under de senaste åren. Svenska spel har en 
sajt som heter ”spela lagom”, där de har en aktiv ambition att informera, 
förklara och tillhandahålla verktyg för spelare med osunt spelbeteende. 
Svenska Spel har inte ansvar för hälsosynpunkten utan det finns institut som 
tar hand om folk som har hamnat i missbruk.   
 
Svenska Spel har i uppdrag från staten att sälja spel till svenska folket på ett 
ansvarsfullt och reglerat sätt. Det gör de genom att märka deras reklam med 
symbolen ”Spela lagom”. De anser att symbolen ”Spela lagom” påverkar 
folk att spela mindre precis som att märka andra produkter med olika typer 
av ansvarsmärkningar. Bolaget tar frågan på stort allvar och bedriver en 
avdelning för forskning att spela ansvarsfullt.    
 

4.3.9 Analys av Svenska spel 
 
Enligt Grönroos (1996) består en tjänst av fyra grundläggande egenskaper, 
immateriell, en aktivitet eller en process, att produktionen och konsumtionen 
sammanfaller och kunden är delaktig i själva tjänsteproduktionen. Genom att 
Svenska spel bedriver en verksamhet på Internet är tjänsten immateriell där 
kunden eller säljaren inte kan känna på tjänsten då kvaliteten kan variera. 
Enligt Feurst (1999) är det viktigt att tjänsten har bra referenser och 
förväntningar vilket Svenska spel tycks ha därför att deras spelprodukter är 
väldigt starka i sig. Grönroos (1996) menar när en process slutar att fungera 
så existerar inte tjänsten. Vi menar att spel fungerar på det viset att de 
existerar endast så länge ett spel pågår. Ett exempel är skraplott där tjänsten 
är giltig tills den skrapas, därefter slutar tjänsten att existera med undantag 
om det finns vinst. Att antigen ta ut sin vinst eller byta ut det mot en ny lott.  
 
Kunden och företaget integrera med varandra genom att kunden förväntas att 
utföra en del av aktiviteterna för att tjänsten skall bli till. Med det menar vi 
att kunden självmant måste ta initiativ för att köpar- och säljinteraktion ska 
uppstå. Blomqvist et al (1999) förklarar att kundrelationen utvecklas genom 
att företag måste ställa krav på kunden, såsom att kunden satsar en mängd 
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resurser i relationen och gör allt för att båda parter skall kunna dra nytta av 
samarbetet. Här kan vi se att teorin stämmer överens med empirin då kunden 
satsar pengar för att sedan kunna ta ut en vinst. Båda parterna har nytta av 
samarbetet då företagets nytta är så länge kunden förlorar och kundens nytta 
är då de vinner. Det är bra att företagen alltid finns tillgängliga på nätet. Ett 
kundnära företag måste i första hand skapa kundmöten som bidrar till utbyte 
av resurser och samverkan som tillmötesgå kundens värdeskapande 
(Blomqvist et al 1999). Det är viktigt att kunden känner säkerhet för att 
integrera med företaget. Vi anser att Svenska spel erbjuder stor säkerhet på 
sin sajt och att spel är som en tjänst eftersom alla fyra egenskaperna stämmer 
överens med spelutbudet.  

 
På Svenska spel har de alltid något på gång för sina kunder för att skapa 
interaktivitet, det kan till exempel var i form av pokerturneringar eller extra 
vinstpengar i potten. Företaget försöker även tillhandahålla vad experterna 
har för åsikter och kan ge tänkbar statistik för att underlätta för kunderna. 
Blomqvist et al (1999) säger att interaktivitet handlar om att ha en förmåga 
att utveckla sitt erbjudande utifrån kundens specifika situation och behov. 
Därför är interaktiviteten en bra förutsättning för att bygga goda 
kundrelationer. Svenska spel försöker bemöta det utbudet som finns på 
marknaden men de kan tyvärr inte påverka det alltför mycket, eftersom de 
har restriktioner som de måste följa från Lotteriinspektionen. Vi anser att 
Svenska spel har lyckats bra med att integrera med sina kunder. Att arbeta 
under reglerade former samtidigt som de konkurrerar med starka företag som 
inte har samma restriktioner är naturligtvist svårt men vi anser att Svenska 
spel bemöter utbudet på ett ganska bra sätt.  
 
Tillgänglighet handlar om att företaget skall vara tillgängliga för sina 
kunder, vilket Svenska spel är genom att de har en kundtjänst som är öppet 
dygnet runt med  kompetent personal som kan besvara på alla typer av 
frågor. Det tycker vi är en fördel eftersom en del människor känner sig 
tryggare genom att få en möjlighet att få social kontakt med ett företag. 
Blomqvist et al (1999) menar att den strategiska nivån kan öka 
tillgängligheten för de olika kundgrupperna. För att lyckas med det krävs det 
ett starkt varumärke, företaget måste planera hur den önskade positionen och 
tillgänglighet skall uppnås. Vi kan även se en koppling med tillgängligheten 
i den värdeskapande modellen. Där tillgängligheten är en viktig faktor som 
har en stor betydelse för att förklara kundernas upplevelse. Företaget är 
trovärdiga och pålitliga eftersom de är statligt ägda. Kännedom handlar om 
att människor känner till företaget sedan tidigare och har associationer till 
företaget vilket kunderna har om Svenska spel, dels för att de har ett starkt 
varumärke och är marknadsledande på den svenska marknaden. 
Marknadsföringen handlar om att nå ut till sina kunder och utveckla sin 
kundrelation, vilket Svenska spel gör genom att de använder sig av 
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direktkanaler och skickar ut nyhetsbrev till sina kunder. När det gäller 
säkerheten kan kunderna lita på Svenska spel eftersom de har en statskassa 
som garanterar att spelarnas vinster kan betalas ut. Det tycker vi är en stark 
sida som Svenska spel har gentemot sina konkurrenter, där statskassan 
fungerar som ett skyddsnät för företaget.  Kundinformationen som lagras på 
företagets kunddatabas ska vara säker, därför är det viktigt att företag har ett 
säkert system.   
 
Produktanpassning är då företag har ett system som är anpassat för att kunna 
massproducera och anpassa sig efter kundens önskemål (Blomqvist et al 
1999). Här kan vi göra en koppling till att Svenska spel har 
produktanpassning då de inte arbetar med kundinformation på individnivå 
utan de följer istället trender i stor datamängd. 
 
Om etik och moral så erbjuder Svenska spel hjälp för dem som har ett osunt 
spelbeteende. De informerar och förklarar vilka konsekvenser det kan bli om 
spelarna missbrukar sitt spelande. Som vi tidigare har nämnt i empirin så 
märker Svenska spel alla sina produkter med symbolen ”Spela lagom” de har 
även en sajt som heter spelalagom.se där de vill ta spelansvar för sin 
marknadsföring. Vi anser att Svenska spel tar sitt ansvar för att motverka 
spelberoendet även om de inte har ansvar för hälsosynpunkten. Eftersom de 
lägger en stor vikt på att hjälpa de spelare som har hamnat i farozonen så ser 
vi tecken på att de visar att de bryr sig om kunderna. En annan värdering 
som Svenska spel har är att pengarna ska gå tillbaka till samhällsnytta istället 
för privata fickor eller ut genom landet.  

 
Enligt Dahlén & Lange (2003) är modellen för köpprocessen tillräcklig för 
att vi skall kunna förstå konsumenternas beteende på marknaden. Modellen 
visar vilka steg vi går igenom när vi gör ett köp och beskriver det första 
steget, där behov aktiveras när konsumenterna upplever tillräckligt stora 
skillnader mellan det nuvarande och den önskade tillståndet. Att det uppstår 
ett behov hos människor för att spela beror främst på att folk söker efter 
spänning och ser spel som ett nöje. Det sista steget i köpprocessen är 
utvärdering efter köpet, då kunden är nöjd med sitt köp kommer de oftast 
tillbaka för ett återköp. (Dahlén & Lange 2003). Vi kan anta att varje person 
som vinner på spel förmodligen kommer att spela någon gång igen. Vi 
menar inte att det framkallar ett spelberoende, för det är trots allt endast två 
procent som inte kan hantera sitt spelande.  
 
Word-of-mouth är vad kunderna har hört tidigare om företaget. I empirin 
talar butiksägarna om att folk är positivt inställda till spel för att det finns en 
chans till att vinna. Men det finns även människor med negativ inställning 
till spel, det är viktigt att den negativa kritiken framgår så att Svenska spel 
kan hantera synpunkterna på bästa sätt. Grönroos (1992) menar att positiv 
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word-of-mouth är en utmärkt interaktion att kommunicera med kunderna på. 
Här kan vi se att teorin stämmer överens med empirin genom att människor 
pratar positivt om spel och på så sätt skapas det en social acceptans och allt 
fler människor börjar med att prova på olika spel. Enligt figur 3.2  är 
kundens tidigare erfarenheter baserad på att spelarna har en ganska stor 
uppfattning av spel för att de är inställda på att vinna vilket är ett behov hos 
kunden. Enligt Grönroos (1992) är behov något som spelar roll hos en kund 
där basfaktorn riktar sig till de förväntningar som kunden har för en viss typ 
av lösning. I den värdeskapande modellen 3.2 kan vi se att kundernas 
förväntningar av tjänsten i jämförelse med den erbjudna tjänsten. Tjänsten 
ska uppfylla kundernas förväntningar som i empirin handlar om att vinna 
pengar. Marknadsföringen på vinstpotten är den främsta orsaken som 
påverkar kunden, men kunderna söker också efter spänning.  Det är viktigt 
att tjänsten avser den lovade servicen, för att skapa en spelupplevelse. Vi kan 
se att alla faktorerna i figuren 3.2 har en stor betydelse för att påverka 
kundernas förväntningar, därför gäller det för företaget att överträffa det på 
bästa sätt. Att vinstpotten lockar spelare är en självklarhet eftersom 
förväntningar på spel handlar trots allt om att vinna.  
 
Schramms kommunikationsmodell beskriver att feedback är en viktig del av 
kommunikationsprocessen Här kan vi se att feedbacken kan kopplas till 
Svenska spel då de har en PR avdelning och en kundtjänst som sköter 
kundernas feedback. Feedback har en stor betydelse för företagen, då de kan 
få både negativ och positiv respons. 
 

4.4 Företagsfakta om Betsson 
 
Betsson AB är moderbolag i Betsson-koncernen. Koncernens verksamhet 
handlar främst om att utveckla och bedriva spel på Internet vilket sköts i 
dotterbolaget inom koncernen. Huvudkontoret ligger på Malta och företaget 
är listat på Stockholmsbörsen som "Bets-B". Betssons affärsidé är att erbjuda 
slutkunder spel över Internet i en säker miljö (Betsson 2007). 

 
Bolaget är även certifierat av "The Global Gambling and Gaming Group". 
Certifieringen innebär att Betsson aktivt förhindrar och motverkar 
spelberoende (Wikipedia 1 2007). 
 
Betsson erbjuder ett brett sortiment av säkert och användarvänligt nätspel. 
Företagets produktportfolio innehåller, Betsson Sport, Spelbörs, Casino, 
Poker, Lotter och Bingo. Betsson bedriver Internetspel på saiterna 
Betsson.com, CasinoEuro.com och CherryCasino.com (Betsson 2007). 
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4.5 Sammanställning av intervju med Betsson 
 
Vår intervju är formaliserad där vi spelade in vår telefonintervju med Anna 
Bergius som är country manager för Sverige. Frågorna som ställdes under 
telefonintervjun finns redovisade i bilaga 2. 
 

4.5.1 Marknadsföring 
 
Betssons marknadsföring är allt från strategisk marknadsföring, där de 
bygger upp varumärket. Till en taktisk marknadsföring där de marknadsför 
de produkter de har på nätet, samt att de använder sig av PR. Bolagets 
marknadsföring har i stort sett inflytande på folk, beroende på dess budskap 
och olika kampanjer där de anser att marknadsföringen är en viktig 
framgång. Betsson har inga negativa rykten som de känner till.  
 

4.5.2 Kundrelation 
 
Betsson är tillgängliga dygnet runt för sina kunder genom att de har 
kundservice, live chatt och mail. Anna Bergius (A.B) berättar att de jobbar 
kontinuerligt med lojalitet och använder sig av ett lojalitetsprogram. De 
använder spam för att marknadsföra alla sina produkter, vilket andra bolag 
inte gör.  
 
Enligt A.B  försöker bolaget att bemöta sina kunder på bästa sätt genom att 
skapa en bra spelupplevelse  redan vid första intrycket till att kunden vinner 
och kommer tillbaka. Kommunikationsflödet sker via e-mail för att hålla hög 
kvalitetssäkring, det är något som Betsson anser kommer att löna sig i 
längden. Att utveckla kundrelationer har blivit en stor fråga internt, istället 
för att jaga nya kunder vill Betsson ta hand om de kunder som de redan har. 
Företaget tar hänsyn till de kunder som inte vill ha någon relation med dem, 
samtidigt har de en bra relation med de kunder som är öppna för ett gott 
samarbete med företaget. Förra året vann Betsson ”Sveriges bästa sport- och 
spelsajt”, det tror A.B måste betyda att de kan uppfylla kundernas 
förväntningar på spel.   

 

4.5.3 Målgrupp 
 
Målgruppen varierar beroende på produkterna. När det gäller pokerspel så är 
det yngre män, medan på bingospel är det medelålders kvinnor. ”Vi har en 
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bred och en djup målgrupp”, säger Anna.  Men deras främsta målgrupp är 
mellan 18-35 år.  
 

4.5.4 Position 
 
Betsson är en av de tre största aktörerna, men dock inte marknadsledande. 
A.B säger att det handlar om att kunna positionera sig gentemot sina 
konkurrenter och få en starkare ställning. Målet är att hela tiden ge en god 
avkastning till sina aktieägare.  
 

4.5.5 Konkurrens 
 
På frågan om vem som är deras största konkurrent svarade A.B att Svenska 
Spel är den största konkurrenten på den svenska marknaden därför att de har 
monopol, men även de andra spelbolagen såsom Unibet, Expect och 
Ladbrokes.  Samt alla nishade företag som endast har en produkt som till 
exempel PartyPoker och Maria Bingo. Konkurrensen anses vara extremt 
hård men Betssons främsta fördel gentemot konkurrenterna är enligt Anna 
att de är bäst på att paketera spelupplevelsen på sajten och marknadsföra 
spel. Anna menar även att allt handlar i grund och botten om att ha en bra 
produkt och en bra spelupplevelse, det är vad Betsson utgår ifrån för att 
vinna slaget mot sina konkurrenter.   
 

4.5.6 Spelberoende 
 
A.B menar att spel har en konsekvens där två procent av svenska folket inte 
kan hantera sitt spelande. Bolaget har dock inte något institut för 
spelberoende, men arbetar med att hjälpa dem vidare till 
spelberoendeföreningar. På deras sajt finns det även möjlighet till att 
begränsa sina maximala insättningar per månad. Om kunden känner sig i 
farozonen till ett spelberoende finns det tester som de kan utföra. Betsson 
tillhandahåller produkter till dem som kan ta hand om sitt spelande vilket 98 
procent av spelarna kan. 
 

4.5.7 Analys av Betsson 
 
En tjänst består av fyra grundläggande egenskaper som Grönroos (1996) tar 
upp. Även Betssons utbud har de egenskaperna för att kunna betraktas som 
en tjänst. Eftersom företaget enbart finns på nätet är dem tillgängliga dygnet 
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runt för sina kunder genom kundservice, livechatt och mail. I den 
värdeskapande modellen menar Kotler et al (2001) att företaget ska vara 
lättillgänglig för sina kunder. Enligt Blomqvist et al (1999) kan tillgänglighet 
öka genom den strategiska nivån. Här ser vi att Betssons tillgänglighet 
stämmer in på både den värdeskapande modellen och i kundbasnivån på 
figur 3.5 genom sin kundmötesplats som är webbplatsen.  

 
För Betsson handlar det om att kunna positionera sig gentemot sina 
konkurrenter och få en starkare ställning. Anna Bergius berättade att Betsson 
vann ”Sveriges bästa sport- och spelsajt” förra året. Feurst (1999) nämner att 
det är vikigt att tjänsten har bra referenser och förväntningar vilket Betsson 
har uppfyllt genom att vara den bästa spel- och sportsajten. Vi tror att den 
här typen av utmärkelse har gjort att människor har fått en ganska god 
kännedom om bolaget och kunderna känner att webbplatsen har blivit mer 
trovärdig och pålitlig. När det gäller etik och moral är bolaget certifierat av 
”The Global Gambling and Gaming Group” som aktivt förhindrar och 
motverkar spelberoendet. Men företaget har själva inget institut för 
spelberoendet, ansvaret som Betsson tar är att de hjälper kunder som är i 
farozonen vidare till spelberoendeföreningar. Företaget har som mål att hela 
tiden ge en god avkastning till sina aktieägare. Även om företaget är 
privatägt och folk kanske tror att de endast vill ge överskott till aktieägarna, 
anser vi att Betsson ändå tar ett ansvar för att motverka spelberoendet.  
 
När det gäller word-of-mouth känner företaget inte till några negativa rykten. 
Grönroos (1992) menar att negativ erfarenhet kan leda till negativ word-of-
mouth, följden av det är att marknadsföringen kan ha en mindre effekt på 
kunderna. Betsson tror att deras marknadsföring har ett stort inflytande på 
folk på grund av deras budskap och kampanjer. Företaget marknadsför sig 
genom att de bygger upp sitt varumärke och har en föredrivande 
marknadsföring. De använder sig utav strategisk marknadsföring där 
Drummond (2001) menar att strategin är att fokusera sig på 
marknadssegmentet och positionera produkter för att utveckla en 
konkurrensmässig ställning. Här kan vi se att teorin stämmer överens med 
empirin då Betsson använder sig av strategisk marknadsföring för att bygga 
upp sitt varumärke. Drummond (2001) beskriver även taktisk 
marknadsföring som berör de dagliga marknadsföringsaktiviteterna, denna 
strategi använder sig Betsson av för de produkter de har på nätet.  
 
Som vi tidigare har nämnt ska en tjänst uppfylla kunders förväntningar (figur 
3.2). Betsson anser att de gör det genom att skapa en bra spelupplevelse för 
kunden genom att paketera spelupplevelsen. Här kan vi se ett samband med 
den värdeskapande modellen där Betsson satsar på att skapa en bra 
spelupplevelse för kunderna. Upplevelsen grundar sig på förväntningarna 
hos kunden, som byggs upp på det budskap företagen skickar ut. Vilket visar 
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att den erbjudna tjänsten stämmer överens med kundens förväntningar på 
tjänsten för att skapa en så bra spelupplevelse som möjligt. Schramms 
kommunikationsmodell kan även kopplas till det här, då företaget har lyckats 
med att skicka ut rätt budskap till kunden.  
 
På relationsnivån så handlar interaktivitet om relationsutvecklande program 
för lojalitetsskapande och kommunikation med ständig respons (Blomqvist 
et al 1999). Betsson jobbar kontinuerligt med lojalitet och använder sig av ett 
lojalitetsprogram. De använder spam för att marknadsföra alla sina 
produkter, något som andra bolag inte gör. Blomqvist et al (1999) menar 
även att företag måste ta hänsyn till de kommunikationskanaler som kunden 
vill använda sig av. Där Betssons kommunikationsflöde sker via e-mail för 
att hålla hög kvalitetssäkring, vilket de tror kommer att löna sig. För att 
kunna skapa kundnärhet måste de anpassa sig efter vilken typ av relation 
kunden vill ha något som vi tycker att Betsson tar hänsyn till. De är 
medvetna om att det finns kunder som inte vill ha någon närmre relation med 
dem, samtidigt som de hanterar de relationer med de kunder som är öppna 
för ett gott samarbete med företaget på ett bra sätt. Det är en fördel för 
Betsson att ta hänsyn även till de kunder som är på sajten enbart för att 
vinna. Samtidigt som de ger en möjlighet för de kunder som vill ha en 
relation med företaget.  
 

4.6 Företagsfakta om Unibet 
 
Det första bolaget i Unibet-koncernen bildas 1997, året efter erhöll Unibet 
licens att bedriva spelverksamhet i London. År 2000 bildades Unibet Group 
Plc där Unibet International fick licens och öppnade kontor på Malta. Unibet 
är en av Europas största arrangörer av onlinespel med över 1 340 000 
registrerade kunder och företaget har en kundbas som täcker över 150 
länder. De är även medlem i European Betting Association. 
 
”Unibets affärsidé är att vara en pålitlig arrangör av online-spel som skapar 
mervärde genom att erbjuda underhållande spelprodukter och förstklassig 
service.” 
 
Unibet erbjuder ett stort utbud av spelprodukter för online-spel, t.ex. 
vadhållning på sport, live-spel, bingo, poker och kasinoprodukter samt 
lotterier och soft games, via koncernens sajt (Unibet – Om Unibet 2007). 
 

4.7 Sammanställning av intervju med Unibet 
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Vår intervju är formaliserad där vi spelade in vår telefonintervju med 
Christian Bönnlyche som är landschef för Sverige. Frågorna som ställdes 
under intervjun finns redovisade i bilaga 2.   
 

4.7.1 Marknadsföring 
 
Unibet marknadsför sig främst via TV, Internet och kvällspress. På TV 
marknadsför de sig genom olika TV program såsom Parlamentet, Time Out, 
Pokermiljonen och sporten på söndagar. På Internet använder de olika 
banners och samarbetar med till exempel ”Let’s Dance” som både är ett TV-
program och har en sajt. I kvällspressen syns de i samband med produkter 
som fokuserar mycket kring sport. Bolaget hoppas på att deras 
marknadsföring associeras till de budskap de har kring sitt varumärke.  
 
Att mäta vilket inflytande marknadsföringen har på folk är en oerhört viktig 
del för Unibet som är ett virtuellt bolag. Virtuellt i den bemärkelsen att de 
inte finns fysiskt utan existerar endast i människans medvetande.  
 
Christian Bönnlyche (C.B) menar att det inte går att marknadsföra upp 
spelprodukter, utan produkterna är väldigt starka i sig. Människor har satsat 
pengar på spel i tusentals år för att göra saker lite roligare, det ligger i 
människans natur. Att poker har blivit så stort beror på att det finns ett 
väldigt stort underhållningsmoment och att det är intressant att spela. För att 
nå ut till en ny målgrupp använder Unibet sig av kvinnliga kändisar i sitt 
pokerprogram, såsom Lill-Babs. 
 
Produktutvecklingen på Unibet fungerar som på alla företag, genom att 
lansera nya produkter ska omsättningen höjas. Exempelvis när Unibet 
skaffade en skraplott som var dubbelt så bra än Svenska Spels skraplotter 
insåg de att den var betydelsefull för bolaget omsättning.    
 

4.7.2 Kundrelation 
 
Fördelen med att Unibet finns på nätet gör att de alltid blir tillgängliga för 
sina kunder. Förutom nätet har de en kundtjänst som är öppet dygnet runt 
som finns beläget på Malta med svensktalande medarbetare. För att Unibet 
ska utveckla sina kundrelationer tror Christian att ju roligare produkten är i 
sig desto oftare kommer kunderna tillbaka. Han menar även att Unibet 
jobbar som alla andra företag med att bibehålla sina kunder. Det kan vara 
svårt att veta vart efterfrågan finns men de jobbar konstant med 
produktutvecklingsfördelningar för att se vad konsumenterna vill ha.  
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4.7.3 Kunddatabas 
 
Unibet hanterar sin kundinformation genom en kunddatabas där de har 
tillgång till all kundinformation. Fördelen är att kunderna har en 
förskottsbetalning vilket gör att Unibet kan se vilka transaktioner som har 
gjorts.  
 

4.7.4 Målgrupp 
 
Unibets huvudsakliga målgrupp är främst vana Internetanvändare eftersom 
de bara finns online. En annan förutsättning är att målgruppen är relativt 
sportintresserad eftersom sportbetings är ett stort utbud som finns på sajten. 
Företaget har med tiden utvecklat sitt produktunderhåll som till exempel 
”vem som blir utslagen i ’Let’s Dance’ på fredag?”. Vilket har gjort att 
kunderna inte behöver vara sportintresserade för att göra en vadslagning.   
 
Christian säger att ”hittills har målgruppen varit yngre och mer manlig, men 
i takt med att marknaden mognar så ser vi att kvinnor blir viktigare och 
viktigare målgrupp, även de äldre, 40 plus”. Unibets kärnmålgrupp är 
huvudsakligen 18-35 år.  
 

4.7.5 Position 
 
”Vi är marknadsledande bland dem privata spelbolagen”, säger Christian.  
 
Målet med deras verksamhet är att ha en bra produkt som kunderna tycker 
om för att sedan kunna ge ett överskott till aktieägarna.  
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4.7.6 Konkurrens 
 
Unibets främsta konkurrent är det statliga monopolet, det vill säga Svenska 
Spel, då de är det största bolaget på marknaden.  När det gäller konkurrensen 
från andra spelbolag så hävdar Christian att det finns många duktiga 
konkurrenter på hela spelmarknaden. Konkurrensen har blivit intensiv vilket 
Unibet anser vara positivt därför gäller det att skärpa sig.  
 
Den främsta fördelen gentemot deras konkurrenter är att Unibet är 
börsnoterade i Sverige och att kunderna ska kunna känna en säkerhet och 
förtroende för företaget när de spelar på sajten.  
 

4.7.7 Spelberoende 
 
”Du kan klippa ett får flera gånger men du kan bara flå det en gång.”  
C.B hävdar att Unibet är helt ointresserade av att få folk att spela för mer 
pengar än vad de har råd att spela bort, precis som spritproducenterna inte 
vill ha alkoholister. Han fortsätter med att det tyvärr finns vissa 
njutningsmedel som till exempel sprit och spel där det finns en liten del som 
inte kan hantera det. Christian jämför spelandet på nätet med tv-spel där det 
finns ungdomar som tycker att det är roligt och spelar alldeles för mycket. 
Vissa produkter är roliga i sig och det blir lika tråkigt för utgivarna som för 
kunderna som missbrukar det.    
 

4.7.8 Analys av Unibet 
 
Som de båda tidigare nämnda företagen har även Unibet alla fyra egenskaper 
hos en tjänst. Unibet är tillgängliga för sina kunder dygnet runt genom att de 
är ett virtuellt bolag. Förutom att de finns på nätet erbjuder företaget en 
social tillgänglighet då de har en kundtjänst med kompetent svensktalande 
personal. Tillgängligheten är en viktig faktor både i den värdeskapande 
modellen och för att skapa kundnärhet. Även i Schramms 
kommunikationsmodell är feedback en viktig del för kunderna i 
kommunikationsprocessen. 
 
Enligt Blomqvist et al (1999) måste företaget planera den önskade 
positionen och hur tillgängligheten ska uppnås. Att kunna positionera sig på 
marknaden handlar främst om att hitta luckor där konkurrenterna inte har 
etablerat sig (Dahlén & Lange 2003 ). Unibet är marknadsledande bland de 
privata spelbolagen genom att företaget har en stor trovärdighet. Att 



 52

kunderna kan få göra förskottsbetalningar kan företaget ser varje transaktion 
som en spelare gör vilket gör att kunderna känner en säkerhet. Eftersom 
företaget är börsnoterat i Sverige får det kunderna att känna en säkerhet och 
förtroende när de spelar på sajten.  
 
Kännedom skapas genom att de sponsra olika underhållningsprogram. På det 
sättet tror vi att de kan nå ut till en bredare målgrupp som de själva har sagt 
under intervjun att programmen inte är slumpvis valda. Därför anser vi att 
Unibet har en bra marknadsföringstaktik för att medvetet fastna i folks 
medvetande. Förutom i Tv så marknadsför de sig genom Internet och i 
kvällspressen. Som vi tar upp i Shramms kommunikationsmodell så kan 
budskapet störas av brus som finns i omgivningen såsom konkurrenternas 
kommunikation (Dahlén & Lange 2003). Unibet når ut till sin målgrupp då 
de är medvetna om vilka kanaler de ska använda sig av såsom TV-program.  
 
Blomqvist et al (1999) tar upp att företaget måste anpassa produktionen till 
kunders behov och önskemål. Det kan vara svårt att veta vart efterfrågan 
finns, därför jobbar Unibet konstant med produktutveckling. Företaget 
utvecklar sin kundrelation genom att erbjuda roligare produkter så att 
kunden ska komma tillbaka. Blomqvist et al (1999) säger att interaktivitet 
handlar om att ha en förmåga att utveckla sitt erbjudande utifrån kundens 
specifika situation och behov. Med tanke på att Unibet har över 1 340 000 
registrerade kunder måste det innebära att de uppfyller kundernas 
förväntningar och önskemål på spel. Som hos alla andra spelbolag har 
spelarna förväntningar att vinna. I den värdeskapande modellen 3.2 kan vi 
även se att kundernas förväntningar av tjänsten kan jämföras med den 
erbjudna tjänsten. Tjänsten ska uppfylla kundernas förväntningar som i 
empirin handlar om att vinna pengar. Det är viktigt att tjänsten avser den 
lovade servicen, för att skapa en spelupplevelse.  

 
När vi i den värdeskapande modellen 3.2 talar om etik och moral så är inte 
Unibet intresserad av att få folk att spela för mycket. Vi tycker att Christian 
poängterar det på ett tydligt sätt.  
 
”Du kan klippa ett får flera gånger men du kan bara flå det en gång.”  
 

4.8 En jämförelse av de tre företagen 
Efter att vi har analyserat Svenska spel, Unibet och Betsson har vi kommit 
fram till följande likheter som finns mellan spelbolagen. Alla tre företagen 
erbjuder produkter i form av tjänster över nätet. När det gäller 
marknadsföringen använder företagen sig av samma kommunikationskanaler 
för att nå ut till målgruppen via Internet, Tv och allt som är sportrelaterat. 
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Unibet och Betsson har samma målgrupp som är 18-35 år, medan Svenska 
spels målgrupp är hela svenska folket. Skillnaden är att Unibet är de enda 
bolaget som pratar om att de vill utöka sin målgrupp genom att få fler 
kvinnor att börja spela.  Stor tillgänglighet finns hos alla företagen då de är 
tillgängliga för sina kunder främst genom sina webbplatser och att de har en 
kundtjänst som de kan erbjuda till sina kunder.  
 
Den största skillnaden som vi hittade mellan företagen är att Svenska spel 
har staten som ägare vilket innebär att de har många restriktioner från 
lotteriinspektionen som de måste följa, något Unibet och Betsson inte 
behöver eftersom de är bolag som är privatägda. Den andra stora skillnaden 
är att de privatägda bolagen vill ge högre avkastning till sina aktieägare 
medan Svenska spels pengar går tillbaka till samhällsnytta. De olika 
spelbolagen har i princip samma typ av spel men skillnaden är att de 
utländska bolagen har mycket större utbud. Det beror på att de kontinuerligt 
kan utveckla nya spel, vilket Svensk spel inte har möjlighet till eftersom de 
arbetar under reglerade former.  När vi jämför bolagens ekonomiska bit har 
Unibet och Betsson högre återbetalning till sina kunder än vad Svenska spel 
har.  Svenska spel har heller inte samma budget för marknadsföring eftersom 
de utländska spelbolagen lägger betydligt mer pengar på sin marknadsföring, 
något som Svenska spel inte har möjlighet till. 
 
En annan skillnad är att Betsson betonar att de lägger en stor vikt på att 
utveckla en bra spelupplevelse för kunderna när de besöker webbplatsen. 
Unibet och Svenska spel lägger däremot inte vikten på själva 
spelupplevelsen utan mer på att skapa roligare produkter.  



 54

5. Slutsats 
 
I kapitlet redogör vi för våra slutsatser som vi har kommit fram till efter att 
ha undersökt och analyserat våra frågeställningar. 
 
Huvudproblem: 
 
Vilka kvalitetsvariabler är betydelsefulla för att reducera gapet mellan 
förväntningar och upplevelser för spelprodukter? 
 
De kvalitetsvariabler som är betydelsefulla för att gapet mellan förväntningar 
och upplevelse är: 
 

• Marknadsföringen 
• Vinstpotten  
• Upplevelse 

 
Budskapet i reklamen ska vara trovärdig så att kunderna vet att de finns en 
möjlightet att vinna. Därför tycker vi att alla spelbolag ska kunna 
marknadsföra sig men det ska finnas en kontroll över vad som sägs i 
reklamen för att inte få människor att bli besvikna på budskapet. 
 
Vår uppfattning om marknadsföringen är att alla tre spelbolagen använder 
sig av bra kommunikationskanaler för att nå ut till en bredare målgrupp. De 
lägger en hel del resurser på att föra fram sitt budskap vilket vi tycker 
framgår tydligt.  
 
Att ha en högre återbetalning tror vi skulle få människor att spela mera, 
därför anser vi även att vinstpotten är en viktig kvalitetsvariabel.  
 
Vi anser att en kombination på vinstpott och upplevelse är det bästa sättet att 
få människor att spela.   
 
 
Delproblem 1: 
 
Vilka skillnader och likheter finns det mellan Svenska Spel och 
utländska spelbolag? 
 
Vi har tidigare redovisat skillnader och likheter mellan företagen. Det som vi 
har kommit fram till är att bolagen har samma tjänster, 
kommunikationskanaler och en stor tillgänglighet finns hos alla tre 
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företagen. Vi anser att det tydligt framgår vilka samband det finns mellan 
företagen.  
 
Den största skillnaden är att Svenska spel är statligt reglerad vilket vi tror 
endast beror på att Svenska spel uppfyller sociala skäl då pengar går tillbaka 
till samhällsnytta. Eftersom de utländska aktörerna inte har några 
restriktioner gynnar det företagen då de kan utveckla nya produkter och på 
så sätt ta större marknadsandel. 
 
Det finns även en skillnad bland företagens målgrupper samt viljan att utöka 
dem. Egentligen anser vi att alla bolagen vänder sig till samma målgrupp, 
men våra respondenter har inte varit lika tydliga med att besvara frågan. I 
och med att det i dagens samhälle har blivit allt vanligare med spel bland 
människor gör det att bolagen vänder sig till alla målgrupper, både män och 
kvinnor.   
 
Delproblem 2: 
 
Hur har utvecklingen av teknologin påverkat utbudet av spel? 
 
Med dagens teknologi anser vi att företag har möjligheten till att anpassa 
sina produkter efter kundernas önskemål. Med det menar vi att 
Internetanvändandet har blivit en del av människans vardag där spelbolagen 
har lyckats att göra det bekvämt för kunderna då de kan sitta hemma och 
använda deras tjänster på nätet.  Det gynnar även för företagen då de är 
tillgängliga för sina kunder dygnet runt och kan på det sättet skaffa sig fler 
kunder.  
 
De utländska aktörerna är duktiga på att hela tiden utveckla nya spel och det 
gör att många av dagens kunder har många valmöjligheter när det gäller att 
spela spel på nätet. Här upptäckte vi ett problem för Svenska spel då det tar 
längre tid för dem att erbjuda samma utbud som konkurrenterna, vilket beror 
på att Svenska spel har restriktioner som de måste följa.  
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Reflektion över uppsatsprocessen 
 
För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi använt oss 
av sekundärkällor såväl som primärkällor i form av intervjuer. De källor som 
vi främst har använt oss av är böcker, hemsidor från Internet och muntliga 
källor.  
 
Då vi har använt oss av den hermeneutiska metoden i den här uppsatsen som 
i sin tur är kvalitativ anser vi inte att det går att få en fullständig bild av 
ämnet utan endast skapa en uppfattning kring ämnet ur vårt perspektiv.  
 
Vi kan inte påstå att metoden som vi har använt oss utav inte skulle vara 
relevant för att uppnå vårt syfte. Hade vi gjort fler intervjuer och haft längre 
tid på oss att förbereda intervjuerna och följt upp teknologiutvecklingen 
skulle vi förmodligen få en bättre uppfattning. Men det anser vi inte påverkar 
den informationen som vi har fått fram. Vi tycker att det finns hög grad på 
validitet och reliabilitet i vår studie. 
 
Vi har försökt att använda oss av böcker som har hög grad trovärdighet och 
tillförlitlighet i resonemanget då de har lång erfarenhet inom sitt område 
exempelvis Kotler.  

 
Folk är ofta skeptiska till Internet som källa då de kan vara felaktiga och 
falska. Den risken anser vi inte ha mött då vi har använt oss av tillförlitliga 
hemsidor som företagens egna hemsidor som vi anser har en stor 
trovärdighet. För ytterligare säkerhet har vi angett datum och fullständiga 
webbadresser ifall sidan skulle uppdateras. 

 
I vår fallstudie har vi intervjuat sex respondenter där vi kan ifrågasätta 
om resultatet kan ha generaliseras. Vi anser att våra respondenter har 
en god kännedom om ämnet och därmed kunna ge oss en helhetsbild. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Spelmarknaden är idag ett aktuellt ämne. Genom att Svenska spel har 
monopol i Sverige samtidigt som den tekniska utvecklingen sker oerhört 
snabbt bidrar det till att de flesta utländska spelbolagen finns virtuellt på 
marknaden. Som vi tidigare har nämnt i vår slutsats så ligger Svenska spel 
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ett steg efter när det gäller utbud av spel jämfört med de utländska aktörerna 
till exempel casino på nätet. För vidare studie anser vi att det skulle vara 
intresseant att studera vad Svenska spel kan göra för att ligga i framkanten 
gentemot deras konkurrenter.  
 
Eftersom vår uppsats bygger på ett företags perspektiv skulle det vara 
intressant att se hur vår problemformulering skulle vara ur ett kund 
perspektiv. Genom att göra en kvantitativ undersökning bland de som spelar.  
 



 58

 

7. Källförteckning 
 

7.1 Referenslitterur 
Albo, Gustav & Jäverberg, Kjell (1990). Marknadsföring Distribution. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten – Val av 
samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Blomqvist, Ralf, Dahl, Johan, Haeger, Tomas & Storbacka, Kaj (1999). Det 
kundnära företaget. Upplaga 1:1, Liber AB. 
 
Christensen, Lars, Engdahl, Nina, Grääs, Carin & Haglund, Lars (2001),. 
Marknadsundersökning - handbok, Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahlén, Micael & Lange, Fredrik, (2003). Optimal 
marknadskommunikation, Upplaga 1:1. Författarna och Liber AB. 
 
Drummond, Graeme, Ensor, John & Ashford, Ruth (2001). Strategic 
Marketing- planning and control, Second Edition. Printed and bound in 
Great Britain. 
 
Feurst, Ola (1999). One-to-one Marketing. Malmö: Liber ekonomi. 
 
Fiske, John (1990). Introduction to communication studies. New York: 
Routledge. 
 
Grönroos, Christian (1992). Service management: ledning, strategi och 
marknadsföring i servicekonkurrens. Göteborg: ISL förlag. 
 
Grönroos, Christian (1996).  Marknadsföring i tjänsteföretag, tredje 
upplagan. Liber-Hermods AB. 
 
Heinich, Robert, Molenda, Michael & Russel, James D (1982). Instructional 
Media and the new technologies of instruction.  John Wiley & Sons inc. 
 
Holme, Idar Magne, Solvang & Krohn, Bernt (1997). Forskningsmetodik- 
Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 



 59

Hård af Segerstad, Peder (1983). Information och kommunikation. 
Studieförlaget. 
 
Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför? – Om metodval i 
företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Johansson, Lars Göran (2003). Introduktion till vetenskapsteorin, Andra 
upplagan. Stockholm: Bokförlaget Thales. 
 
Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John & Wong, Veronica (2001). 
Principles of Marketing, Third European Edition. Printed and bound by 
Rotolito Lombarda, Italy. 
 
Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (1987). Information för marknadsföringsbeslut 
Andra upplagan. IHM Läromedel AB. 
 
Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för 
samhällsvetare och ekonomer, Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder - Att 
planera, genomgöra och rapportera en undersökning, Andra upplagan. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder - Att 
planera, genomgöra och rapportera en undersökning, Tredje upplagan. 
Lund: Studentlitteratur. 

 
Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare, Första upplagan. 
Stockholm: Runa. 
 
Windahl, Sven & McQuial, Denis (1979). Kommunikationsmodeller. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

7.2 Elektroniska referenser 
 
Betsson (2007-05-05) Om Betsson. [www] Tillgänglig på: 
<https://www.betsson.com/sv/about/company-information/index.asp> 
Hämtat den 5 maj 2007. 
 
Infovoice (2007-02-24) Hermeneutik. [www] Tillgänglig på: 
< http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm >. 



 60

Hämtat den 15 mars 2007. 
 
Laurelli (2007) Nisch [www] Tillgänglig på: 
<http://www.laurelli.com/ordbok/ord/nisch.asp> Hämtat den 18maj 2007.  
 
Lotteriinspektionen (2007-04-12) Om Svenska spel. [www] Tillgänglig på: 
<(http://www.lotteriinsp.se/lott_templates/Page____288.aspx)> 
Hämtat den 5 maj 2007. 
 
Spelnet 1(2002) Historia. [www], Tillgänglig på: 
<  http://www.spelnet.se/spelbranschen_historia_1700.asp?menu=0 >  
Hämtat den 9 mars 2007. 
 
Spelnet 2 (2002-07-09) Spelberoende [www], Tillgänglig på: 
< http://www.spelnet.se/spelbranschen_spelberoende.asp?menu=3 > 
Hämtat den 16 april 2007 
 
Spelnet 3 (2002) Spelberodende [www] Tillgänglig på: 
http://www.spelnet.se/spelbranschen_spelberoende.asp 
Hämtat den 17 maj 2007 
 
Susning (2007-03-06), Spam [www] Tillgänglig på: 
<http://susning.nu/Spam> Hämtat den: 18 maj 2007. 

 
Svenska spel 1 (2007) Om Svenska spel. [www] Tillgänglig på: 
<http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=421&menuid=8&parentid=452
0 > Hämtat den 9 mars 2007. 
 
Svenska spel 2 (2007) Konkurrens [www] Tillgänglig på: 
< http://www.svenskaspel.se/media/svspel_ar_2006.pdf>  
Hämtat den: 17 april 2007  
 
Unibet (2007) Om Unibet. [www] Tillgänglig på: 
<http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/InformationPage.aspx
?id=148 > Hämtat den 5 maj 2007. 
 
Wikipedia 1 (2007-03-03) Betsson. [www] Tillgänglig på: 
< http://sv.wikipedia.org/wiki/Betsson > Hämtat den 5 maj 2007. 
 
Wikipedia 2 (2007-05-15) Monopol. [www] Tillgänglig på: 
< http://sv.wikipedia.org/wiki/Monopol> Hämtat den 18 maj 2007. 
 
 



 61

7.3 Muntliga källor 
 
Jeanette Ström marknadschef på svenskaspel.se 2007-05-04 
 
Adam Jacobsson försäljningschef på svenskaspel.se 2007-05-04 
 
Christian Bönnlyche landschef för Sverige- Unibet 2007-05-03 
 
Anna Bergius country manager för Sverige- Betsson 2007-05-04 
 
Sune Mårtensson butiksägare för Miljoonbutiken i Borås 2007-05-07 
 
Christer Sabel butiksägare för O.Lundgren i Borås 2007-05-07 



 62

Bilaga 1. Intervjuguide - Svenska 

spel 
 

Intervjufrågor till Jeanette Ström marknadschef på Svenskaspel.se och Adam 
Jacobsson försäljningschef på svenskaspel.se 
 
Namn, och vilken befattning har du på företaget? 
 
På vilket sätt marknadsför ni er idag? 
– Vilket inflytande har er marknadsföring på folk? 
– Känner ni till några positiva/negativa rykten om era produkter? 
 
Hur ser ni själva på spelberoendet?  
 
Vilken är er huvudsakliga målgrupp? 
 
Vilken är er position på marknaden?  
– Vad har ni för framtida planer för att utöka er marknadsandel? 
 – Vad har ni för mål med er verksamhet? 
 
Hur ser ni på utbudet av era tjänster och vad deras betydelse? 
 
Hur utvecklar ni era kundrelationer? 
– Hur går ni tillväga för att bemöta kunder på bästa sätt? 
– Hur tillgängliga är ni för era kunder? 
– Vilken typ av interaktivitet använder ni för att kunna tillfredställa era 
kunders behov? 
– Tror ni att ni uppfyller kundernas spelupplevelse? I så fall hur? 
 
Vilka anser ni vara era största konkurrenter? Varför?  
– Upplever ni konkurrensen som hård? 
– Vad anser ni vara era främsta fördelar gentemot era konkurrenter? 
 
Hur har de nya aktörerna påverkat den Svenska marknaden? 
– Hur har ni tänkt besvara hoten från Internetföretagen? 
 
Har ni system som hanterar kundinformation? Hur fungerar den? 
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Bilaga 2. Intervjuguide – Betsson och 

Unibet 
 
Intervjufrågor till Anna Bergius country manager, Betsson 
Christian Bönnlyche landschef för Sverige, Unibet 
 
Namn, och vilken befattning har du på företaget? 
 
På vilket sätt marknadsför ni er idag? 
– Vilket inflytande har er marknadsföring på folk? 
– Känner ni till några positiva/negativa rykten om era produkter? 
 
Hur ser ni själva på spelberoendet? 
 
Vilken är er huvudsakliga målgrupp? 
– Vilka är de typiska kunder som spelar hos er? 
 
Vilken är er position på marknaden?  
– Vad har ni för framtida planer för att utöka er marknadsandel? 
– Vad har ni för mål med er verksamhet? 
 
Hur ser ni på utbudet av era tjänster och vad deras betydelse? 
 
Hur utvecklar ni era kundrelationer? 
– Hur går ni tillväga för att bemöta kunder på bästa sätt? 
– Hur tillgängliga är ni för era kunder? 
– Vilken typ av interaktivitet använder ni för att kunna tillfredställa era 
kunders behov? 
– Tror ni att ni uppfyller kundernas spelupplevelse?  
– I så fall hur? 
 
Vilka anser ni vara era största konkurrenter? Varför?  
– Upplever ni konkurrensen som hård? 
– Vad anser ni vara era främsta fördelar gentemot era konkurrenter? 
 
Har ni system som hanterar kundinformation? Hur fungerar den? 
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Bilaga 3. Intervjuguide – 

Miljooonbutiken och O.Lundgren 
 
Intervjufrågor till Sune Mårtensson butiksägare på Miljooonbutiken i Borås 
och Christer Sabel butiksägare på O.Lundgren i Borås 
 
Talar folk positivt eller negativ om spel? 
– I så fall vad?  
 
Vilka erfarenheter har folk om spelandet?  
 
Vilka förväntningar tror ni att folk har på spel?  
– Vad är det som påverkar dessa förväntningar till att det blir en så bra 
upplevelse att man fortsätter att spela? 
 – Tror ni att det är erfarenheter, marknadsföringen som gör att det är så 
populärt att spela eller är det behov att spela?  
 
Tror ni att Svenska spel hade varit så starka på den svenska marknaden om 
de inte hade staten som ägare? 
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Bilaga 4. Värdeskapande modell 
 
Key determinants of perceived service quality 
 

 
 
 
Figure 15:3 Key determinants of perceived service quality 
(Kotler Philip 2001, s 551) 

 
 


