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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Spelet på spelmarknaden - En undersökning om 

marknadsföringskostnader och dess påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit 

svensk spellicens 

Presentationsdatum: 2019-06-03  

Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi  

Författare: Isabelle Dalhäll och Louise Johansson 

Handledare: Åsa Grek  

Examinator: Madelen Lagin 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka marknadsföringskostnadernas påverkan 

på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och korrelationen mellan 

europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT hos 

svenska spelföretag.  

 

Metod: Uppsatsen utgår ifrån en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Data har 

hämtats från databasen Retriever Business samt spelbolagens årsredovisningar. 

Resultatet fås fram genom en tidsserieanalys, kointegrationstest samt regression. 

 

Slutsats: Syftet med studien var att undersöka marknadsföringskostnader och dess 

påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och korrelationen 

mellan europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT 

hos svenska spelföretag. Det förväntade resultatet var att ökade 

marknadsföringskostnader påverkar omsättning samt EBIT positivt, vilket 

bekräftades av resultatet från tidsserieanalysen, kointegrationstestet samt 

regressionsanalysen. 

Nyckelord: spelmarknad, spelbolag, aggressiv marknadsföring, licensierade 

spelbolag, EBIT, omsättning, marknadsföringskostnad 

 

 

  



 

  

Abstract 

Title of the essay: The game in the gambling market - A survey of marketing 

costs and its impact on EBIT in gambling companies that have received Swedish 

gaming license 

Presentation date: 2019-06-03  

Subject, course: FÖ2023, Thesis for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Isabelle Dalhäll and Louise Johansson  

Supervisor: Åsa Grek  

Examiner: Madelen Lagin 

 

Purpose: The aim of the study is to investigate the impact of marketing costs on 

EBIT in gambling companies that have received Swedish gaming license, and the 

correlation between European gambling companies marketing costs against sales 

and EBIT in Swedish gambling companies. 

 

Method: The thesis is based on a quantitative method and a deductive approach. 

The data has been retrieved from the database Retriever Business and the gambling 

companies annual reports. The result is obtained through a time series analysis, 

cointegration test and regression. 

 

Conclusion: The aim of the study is to investigate the impact of marketing costs on 

EBIT in gambling companies that have received Swedish gaming license, and the 

correlation between European gambling companies marketing costs against sales 

and EBIT in Swedish gambling companies. The expected result was that increasing 

marketing costs affected sales and EBIT positively, which was confirmed by the 

results from the time series analysis, the cointegration test and the regression 

analysis. 

 

Keywords: Gaming market, gambling companies, aggressive marketing, licensed 

gaming companies, EBIT, revenue, marketing costs 

 

 



 

  

Begrepp   

Spelbolag: I den här studien definieras spelbolag som de bolag som verkar inom 

online spel och vadhållning. 

 

EBIT: Earnings Before Interest and Taxes; är ett mått på företagens vinst före räntor 

och skatt, även kallat rörelseresultat (Goldstein, Ju & Leland, 2001). 

 

Svensk spellicens: Sedan 1844 har den svenska spelmarknaden varit reglerad, vilket 

innebär att staten har haft monopol på spel om pengar. Det har resulterat i att de 

utländska aktörerna inte haft rättigheten att tillhandahålla spel till kunder i Sverige, 

det här gäller både online samt i fysisk butik. Problemet under åren har varit att 

spelbolagen ändå tillhandahållit spel till kunderna i Sverige genom licenser på 

Malta. Det svenska spelmonopolet slopades den 1 januari 2019, och det medförde 

att spelbolagen nu måste söka spellicens i Sverige. En svensk licens kommer 

innebära att spelbolagen måste betala 18 % i skatt till den svenska staten, samt rätta 

sig efter de svenska marknadsföringsreglerna (Bettingstugan, 2019; Regeringen, 

2019a). 

 

Tidsserie: En tidsserie är en sekvens av datapunkter, vilket är observerade inom en 

viss tidsram (Statistiska institutionen, 2018).  

 

Kointegrationstest: Ett kointegrationstest används för att se om variablerna som 

mäts är kointegrerade (Westerlund, 2007). 

 

Regression: Syftet med en regression är att kunna utläsa kausala samband mellan 

två variabler. Regression är ett användbart verktyg för att kunna studera orsaksfrågor 

och analysera data från experiment (Angrist & Pischke, 2009).  

 

Datatriangulering: En datatriangulering görs genom att samla in data exempelvis 

observationer eller dokument, som sedan kombineras i en analysmodell. Syftet med 

att utföra en datatriangulering är att bidra till en ökad tydlighet till analysen (Patel 

& Davidson, 2011). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle har spel blivit lättillgängligt för konsumenter p.g.a. internet 

(Lüning, 2016). Mangold och Faulds (2009) nämner i sin studie att internet har gjort 

det möjligt att kommunicera ut produkter till tusentals individer. Mossberg och 

Sundström (2011) förklarar att en vanlig konsument utsätts för över 2000 olika 

sorters marknadsföring varje dag. Det huvudsakliga syftet med marknadsföringen 

är att övertyga nya och befintliga kunder att köpa den produkt som marknadsförs, 

men även att öka företagets omsättning (Foster & Gupta, 1994). Med 

marknadsföringskostnader menas de utgifter vars syftet är att främja kundens insikt 

om en produkt, men också skapa medvetenhet om företaget så kunden sedan väljer 

företaget vid framtida köp (Foster & Gupta, 1994). Strategierna och verktygen för 

att kommunicera med kunder har ändrats signifikant p.g.a. fenomenet sociala 

medier, som omfattar exempelvis sociala nätverk som Facebook och Instagram 

(Mangold & Faulds, 2009). Lüning (2016) beskriver att spelbolagen har utökat sina 

utbud av spel p.g.a. förbättrad teknik, vilket har resulterat i att spelbolagen kan nå 

ut till kunder via sin marknadsföring mycket snabbare än för några år sedan. Den 

förbättrade tekniken kan vara en bidragande faktor till den kraftiga ökningen av 

antalet onlinespelsanvändare (Lüning, 2016). 

 

Marknadsföringen av svenska spelbolag var låg under en lång period eftersom spel 

ansågs som samhällsskadligt och icke moraliskt (Binde, 2005). De statligt ägda 

spelbolagen marknadsförde knappt sina produkter, men vid vissa tillfällen kunde en 

eventuell affisch informera om en butik var ett spelombud, eftersom andra typer av 

spelaffischer inte var tillåtna. Under 1960-talet började reklammaterial som innehöll 

upplysningar om spel förekomma, och under 1970-talet spred sig spelreklamen till 

tidningar samt andra mediekanaler. Lotto lanserades i Sverige på 1980-talet med 

den största reklamkampanjen någonsin, och det var då det utvecklades en ny period 

för marknadsföring av spel. Spelreklamen blev allt mer frekvent i både 

dagstidningar och på reklampelare, även ombuden och butikerna började 

introducera spelhörnor. När reklamfinansierade Tv-kanaler lanserades i Sverige 

påbörjades ett effektivare sätt att marknadsföra spel. Tv-reklam gav “möjligheten 

att suggestivt spela an på människors känslor och fantasier genom att med ljud och 
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bild snabbt skapa en viss stämning eller berätta en historia med början, slut och 

sensmoral” (Binde, 2005, s.24).  

 

Marknadsföringslagen (MFL) definierar vad som är tillåtet inom marknadsföring, 

och i 7§ MFL fastställs att marknadsföring anses som aggressiv om den inkluderar 

tvång, hot, trakasserier eller annat aggressivt påtryckningsmedel. “Aggressiv 

marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut” (SFS, 

2008:486). I november år 2015 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen 

som innehöll ett förslag till en ändring i 7§ MFL, vilket innefattar regler om 

aggressiv marknadsföring (Prop. 2015/16:46). Förslaget till förändringen inträffade 

p.g.a. att regeringen hade observerat att förordningen om aggressiv marknadsföring 

inte utförts enligt Europaparlamentets och lagrådets direktiv. Ändringen resulterade 

i en ny paragraf, 7 a§ MFL, vars syfte var att tydliggöra definitionerna i 7§ MFL. 

Paragraf 7 a§ MFL fastställdes 1 mars 2016 (Prop. 2015/16:46).  

 

En ny spellag stadgades den 1 januari 2019, vilket innebar en omreglering av den 

svenska spelmarknaden (SFS, 2018:1138). Den nya lagen kräver att spelbolagen 

måste ha en godkänd svensk spellicens för att få bedriva sin verksamhet i Sverige, 

samt ha en måttfull marknadsföring som inte får riktas till barn under 18 år 

(Regeringen, 2019b). Om spelbolagen inte följer lagen kan spellicensen återkallas 

(Folkhälsomyndigheten, 2019b). Lagen innefattar tre betydelsefulla åtgärder för att 

förebygga ett överdrivet spelande; för det första ska alla spelbolag som bedriver 

online spel erbjuda sina kunder alternativet att kunna utesluta sig från alla spelbolag. 

För det andra måste spelbolagen kräva att deras kunder anger maxgränsen för pengar 

och tid, och för det tredje ska alla spelbolag erbjuda ett självtest där spelare kan 

bedöma sina spelbeteenden (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

 

I Sifos undersökning angående spelreklam framkom det att nio av tio svenskar vill 

förbjuda spelreklam helt (Wikén, 2019). Ardalan Shekarabi, civilminister, 

förklarade i artikeln att han förstår frustrationen angående spelreklamen, och nämner 

att den aggressiva marknadsföringen är oundviklig under ett Tv-tittande (Wikén, 

2019). Även Binde (2005) påstår att spelreklamen i Sverige är allt för aggressiv. 
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Prothero (1990) beskriver att företag som använder sig av säljfrämjande aktiviteter 

oftast är aggressiva i sin försäljning av deras produkter. Ardalan Shekarabi 

meddelade spelbranschen tidigt i våras att de antingen får självreglera den 

aggressiva spelreklamen drastiskt, eller så måste regeringen vidta egna åtgärder 

(Lindberg, 2019, 24 april). Trots att spellagen som trädde i kraft den 1 januari 2019, 

innefattar krav att spelreklam måste vara måttfull fortsatte den aggressiva 

spelreklamen (Regeringen, 2019c). Den 31 mars 2019 överlämnade spelbranschen 

en handlingsplan med förslag till åtgärder men Ardalan Shekarabi accepterade inte 

åtgärderna, och har nu presenterat regeringens planer för att få kontroll på 

spelreklamen (Lindberg, 2019, 24 april). Ardalan Shekarabi nämner att “De 

åtgärder branschen presenterade för mig innehöll bra delar, men var långt ifrån 

tillräckligt för att komma tillrätta med situationen. Nu vidtar regeringen ytterligare 

åtgärder för att få bort den aggressiva spelreklamen” (Regeringen, 2019c). 

Regeringen gav spelmarknadsutredningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att 

uppnå en begränsad spelmarknadsföring, uppdraget ska redovisas senast den 1 

oktober år 2020 (Regeringen, 2019c).  

 

1.2 Problematisering  
Den här uppsatsen ska undersöka marknadsföringskostnader och dess påverkan på 

EBIT samt omsättning hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och 

korrelationen mellan europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot 

omsättning och EBIT hos svenska spelföretag. Nio av tio svenskar svarade i en 

undersökning att de vill förbjuda spelreklamen helt (Wikén, 2019). Elisabeth 

Trotzig på reklamombudsmannen nämner att antalet anmälningar angående 

spelreklam har ökat (Sveriges Radio, 2019). Det konsumenterna reagerar till största 

del på är den ökade mängden spelreklam i media och tycker därmed att den bör 

förbjudas helt, samtidigt har Tv-kanalerna ökat sina spelreklamsandelar de senaste 

åren, exempelvis har Kanal 5 tredubblat sina spelreklamsandelar mellan åren 2014 

och 2018 (Sveriges Radio, 2019). 

 

Binde (2005) förklarar att det skett en ökning av spel om pengar i Sverige, vilket har 

förtydligats genom bl.a. mycket mer aktiva reklamer i Tv och radio. Antalet 

personer i Sverige med spelproblem har ökat drastiskt mellan åren 2005 och 2019, 
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från ca 100 000 till 450 000 st. människor (Binde, 2005; Kilveus, 2019). Binde 

(2005) menar att “En bidragande orsak både till spelandets omfattning och till 

spelproblem är troligen den totala exponeringen av spel, dvs. den sammanlagda 

effekten av spelutbud, marknadsföring och reklam” (s.5). 

 

Enligt ett statistikdokument från Lotteriinspektionen framkom det att aktörer på den 

svenska spelmarknaden år 2015 hade en bruttoomsättning på 45 384 miljoner kronor 

(mnkr) som ökade till 47 023 mnkr år 2016, vilket resulterade i en ökning på ca 1,6 

miljarder (mdkr) (Lotteriinspektionen, 2016). Under år 2017 ökade spelbolagens 

bruttoomsättning till 48 066 mnkr, vilket utgör en ökning med ca 2,7 mdkr under tre 

års tid (Lotteriinspektionen, 2017). Datamaterial som mottagits från Sifo visar att 

spelreklamskostnaderna har ökat i samband med spelbolagens ökade 

bruttoomsättning. Enligt Sifo (personlig kommunikation, 21 mars 2019) investerade 

spelbolagen år 2015 ca 3,4 mdkr kronor på marknadsföring, och året efter ökade 

spelbolagen sina marknadsföringskostnader till ca 3,8 mdkr kronor. Under år 2017 

ökade marknadsföringskostnaderna till 5,6 mdkr, vilket motsvarar en ökning på ca 

47 procent mellan år 2016 och 2017. Folkhälsomyndigheten (2019a) redogör att 

under 2018 spenderade spelbolagen 7,4 mdkr på marknadsföringskostnader. 

Studiens ämne är aktuellt då det diskuteras av exempelvis regeringen, dagstidningar 

samt allmänheten, vilket bidrar att studien är intressant för många olika aktörer. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka marknadsföringskostnadernas påverkan på 

EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och korrelationen mellan 

europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT hos 

svenska spelföretag.  

 

1.4 Frågeställning 
Hur har spelbolagens, med svensk spellicens, marknadsföringskostnader i Europa 

utvecklats över tid? Finns det ett samband mellan ökade marknadsföringskostnader 

i Europa och en ökad omsättning samt EBIT hos svensklicensierade spelbolag?  
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1.5 Hypotes  
Nollhypotes: Det finns inget samband mellan ökade marknadsföringskostnader, 

ökad omsättning samt ökad EBIT hos spelbolag.  

Alternativhypotes: Det finns ett samband mellan ökade marknadsföringskostnader, 

ökad omsättning samt ökad EBIT hos spelbolag. 

 

1.6 Bidrag 
Studien vill bidra med resultatet från det prövade sambandet mellan 

marknadsföringskostnader och dess påverkan på EBIT för fem skilda spelbolag som 

erhållit svensk spellicens. Det har även undersökts hur spelmarknadens 

marknadsföringsutveckling har sett ut hos 35 svensklicensierade spelbolag som 

verkar inom Europa, vilket bidrar till en överblick av svensklicensierade spelbolags 

marknadsföringskostnader över tid. 

 

1.7 Avgränsning 
Den första avgränsningen som gjorts är att enbart spelbolag som erhållit svensk 

spellicens studerats. Enligt Spelinspektionen (2019) var det 64 st. spelbolag inom 

online spel och vadhållning som har erhållit svensk spellicens den 27 mars 2019. 

Data som erhållits från Sifo innefattar 280 st. spelbolag i Europas 

marknadsföringskostnader under år 2010 till 2017, och utifrån de 280 st. 

spelbolagen har 35 st. spelbolag svensk spellicens enligt Spelinspektionen, därför 

har studien gjort en avgränsning till de 35 spelbolagen. Studien ska studera 

spelbolagen mellan åren 2010 till 2017, vilket innebär att spelbolagen inte hade 

svensk spellicens under den tiden som studien undersöker. Det är endast 

avgränsningen som är gjord utifrån de spelbolag som erhållit svensk spellicens. 

 

Den andra avgränsningen som gjorts är att fem spelbolag; Svenska Spel, Mr Green, 

Betsson, Leovegas och Kindred Group kommer att studeras mer djupgående. 

Avgränsningen till de fem ovanstående bolag är gjord eftersom spelbolagen hade 

sina marknadsföringskostnader samt EBIT utskrivet i deras årsredovisningar. De 

fem spelbolagen som valts ut har fått svensk spellicens år 2019, dock kommer det 

endast studeras mellan åren 2010 till 2017, vilket innebär att spelbolagen inte hade 

svensk spellicens under den tiden som studien ska undersöka.  
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Den sista avgränsningen som studien har gjort är att göra en branschsökning på spel- 

och vadhållningsverksamhet, samt att spelbolagen ska ha en omsättning på mer än 

en miljon kr under bokslutsåret 2017. Avgränsningen resulterade i 194 st. bolag som 

togs fram med hjälp av databasen Retriever Business. 
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2. Teori 

2.1 Public interest theory 
När regler införs finns det olika teorier för att beskriva vem som påverkas av 

regleringen (Deegan & Unerman, 2011). Public interest theory beskriver att regler 

ska införas för att skydda allmänheten, vilket kan behövas om marknaderna är 

ineffektiva. Public interest theory belyser att regeringen är en neutral domare som 

inte låter sitt egenintresse påverka fastställandet av regler (Deegan & Unerman, 

2011). Inom public interest theory gör regleraren sitt bästa för att maximera 

allmänhetens välfärd och gör det som blir mest fördelaktigt för samhället (Deegan 

& Unerman, 2011; Hartwig, 2018). Posner (1974) påpekar att regeringen inte alltid 

är neutral, vilket kan resultera i att samhällets bästa inte alltid prioriteras.  

 

Calcagno och Walker (2016) utförde en undersökning i USA där de studerade fem 

regleringsteorier; public interest theory, wagner’s law, fixed cost theory, capture 

theory och leviathan. Calcagno och Walker (2016) studerade vilken av de fem 

regleringsteorierna som var mest lämplig för reglering av kasinon, och för att göra 

det studerades trenden av utvalda nyckeltal. Nyckeltalen kategoriserades och sedan 

undersöktes trenden av nyckeltalen för att avgöra om någon av teorierna kunde 

förklara regleringen av kasinon. Calcagno och Walker (2016) kom fram att public 

interest theory var den mest lämpade teorin för reglering av kasinon, men menar att 

det fortfarande finns diskussioner om varför och hur spelindustrin ska regleras. Dock 

menar Loscalzo och Shapiro (2000) att en reglering av online spel kanske inte 

angriper spelproblemen helt, men det är ett bra sätt att förhindra bedrägerier samt 

minska antalet minderåriga spelare.  

2.2 Intressentteori 
Westermark (2013) beskriver att intressentteorin hjälper företag att urskilja vilka 

intressenter som har en påverkan på företaget, samt vilka intressenter som påverkas 

av företaget. Enligt Donaldson och Preston (1995) har intressentteorin tre 

perspektiv; instrumentellt-, normativt-, och deskriptivt perspektiv. Inom det 

instrumentella perspektivet används information för att hitta de existerande 

sambanden mellan intressenterna och ledningen inom företaget. Företagen som 

lägger fokus på dess intressenter och får dess anställda att se företagens lönsamhet- 
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samt effektivitetsmål som sitt eget mål, anses ha större chans att förvärva mer 

intressenter. Det normativa perspektivet analyserar företagets funktioner och 

urskiljer de moraliska och filosofiska riktlinjerna inom företaget. Det normativa 

perspektivet behandlar även hur företaget bör uppträda mot sina kunder och 

intressenter på ett rättfärdigt sätt (Donaldson & Preston, 1995). Det deskriptiva 

perspektivet är det mest förekommande inom forskningsvärlden. I det deskriptiva 

perspektivet anpassar företagen sig efter hur viktiga intressenterna är för företagets 

måluppfyllnad, och desto viktigare intressenten är kommer företaget arbeta hårdare 

för att bibehålla relationen med intressenten (Donaldson & Preston, 1995; Hartwig, 

2018).  

 

Delmas och Toffel (2008) undersökte arkivdata för 500 företag och institutionalism 

för att förklara organisationsstrategier. De hävdar att externa enheter såsom kunder, 

tillsynsmyndigheter och lagstiftare, som interagerar med inflytelserika 

företagsavdelningar, är mer benägna att påverka förvaltningsbeslutsfattarnas beslut. 

Inom intressentteorin tas alla intressenter inom företaget i beaktande när en chef tar 

beslut, och intressenterna innefattas av alla individer eller grupper som kan påverka 

eller påverkas av företagets framgång, vilket inte bara inkluderar 

fordringsinnehavare utan även anställda, samhället och kunder (Delmas & Toffel, 

2008). 

 

Holzer (2008) påpekar att företag eftersträvar att förhandla med samhället för att 

begränsa de potentiella problem och osäkerheter som finns. Många företag finner 

det allt svårare att förutse och hantera konflikter med externa intressegrupper. 

Förutom de externa intressegrupperna måste företaget ta hänsyn till stake holders, 

vilket är ett begrepp som påpekar att intressenterna agerar utifrån att få sitt 

egenintresse uppfyllt, p.g.a. detta strävar företagen efter att etablera relationer med 

stake holders, för att kunna förutse och förebygga konflikter som skulle kunna skada 

företagets rykte (Holzer, 2008).  

 

2.3 Säljfrämjande åtgärder 
En säljfrämjande åtgärd är en marknadsföringsåtgärd som syftar att öka 

försäljningen, vilket kan åstadkommas med exempelvis rabattkuponger, tävlingar 
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och exponeringar i både fysisk butik och på nätet (Nationalencyklopedin, 2019). 

Dahlén, Lange och Rosengren (2017) nämner att även om priset är en viktig del vid 

ett köp, så är konsumenter inte bara ute efter de ekonomiska fördelarna av 

säljfrämjande åtgärder, utan kunder tänker även på upplevelsen. Hedoniska och 

rationella nyttor är väsentliga för butikernas marknadsföring; rationella nyttor är 

exempelvis högre produktkvalitet och ökad shopping bekvämlighet, och hedoniska 

nyttor är exempelvis uttryck av värderingar, underhållning samt nya upptäckter. Det 

primära hjälpmedlet för att fånga rationella nyttor är via rabatter och prissänkningar 

och det primära hjälpmedlet för att fånga hedoniska nyttor är att få någonting gratis, 

som exempelvis bolag inom spelbranschen använder sig av när de erbjuder gratis 

spel, gratis spins samt spelbonusar (Dahlén et al., 2017). Även Blattberg och Briesch 

(2012) nämner att konsumenterna får gratisprover och bonusar av en produkt för att 

bli uppmuntrade till ett framtida köp av produkten.  

 

Belisle, Owens, Dixon, Malkin och Jordan (2017) utförde en studie i USA där 23 

personer som studerade på universitet utförde ett test på en simulerad spelautomat, 

och uppgiften innebar att studenterna fick en presentation av två spelautomater, som 

varierade i både vinsttäthet och bonussystem. Resultatet från studien visade att 

studenterna satsade högre summor på den maskin som hade bonussystem (Belisle et 

al., 2017).  

 

McMullan och Kervin (2012) studerade 71 slumpmässigt utvalda internationella 

pokersajter. Studiens syfte var att få svar på frågor som exempelvis; hur utformas 

och designas internetpokersidor för att skapa tillit, locka till sig kunder och behålla 

konsumenterna. McMullan och Kervin (2012) förklarar att onlinespelssidor lockar 

sina kunder med gratisspel och bonusar med slogans som “Spela gratis och vinn” 

eller “Gratis spel var som helst, när som helst”. Studiens resultat antyder att över 90 

procent av de observerade onlinespelssajterna erbjöd sina kunder gratisspel.  

 

Titz, Andrus och Mille (2001) har gjort en undersökning i USA av förhållandet 

mellan kasinospel och hedoniska faktorer. De hedoniska faktorer som undersöktes 

var exempelvis känslor, impulsivitet och analytiska erfarenheter. Det som 

studerades var skillnaden mellan spelare som spelar på automat, och spelare som 
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spelar bordsspel, såsom poker, blackjack och roulett. Resultatet visade att både 

spelautomats spelare och bordsspels spelare får nöje av att spela, men det som 

skiljde sig åt var att bordsspels spelare tenderar att vara mer medvetna, mer 

kontrollerade och inte lika impulsiva som de som spelar på spelautomater (Titz et 

al., 2001).  

 

2.4 Tidigare studier 
Hing (2008) nämner att kommersiellt spel har expanderat i Australien. År 2008 

uppgick spelförlusten i Australien till över 12 miljarder dollar, i takt med den här 

expansionen har problemspel uppstått som ett betydande socialt problem. Hing 

(2008) har använt sekundärdata för att förklara uppkomsten av spelproblem och 

menar att spelproblem har omdefinierats från ett medicinskt/psykiskt problem till 

ett folkhälsoproblem. Omdefinieringen har resulterat i ett ökat ansvar hos regeringen 

och spelleverantörer, vilket bidrar att regeringen och spelleverantörer anses som 

viktiga agenter för att en förändring ska ske. Hing (2008) belyser att det uppstått 

press från intressegrupper som uppmanar regeringarna att vidta åtgärder för att ta itu 

med spelproblem, intressegrupperna vill främst att det ska införas lagstiftning och 

regleringar som ska motverka spelproblem. Även Thomas, Lewis, McLeod och 

Haycock (2012) har gjort en studie i Australien, där forskarna intervjuade 100 st. 

vuxna som hade spelat minst en gång under det föregående året. Syftet med studien 

var att undersöka hur individer konceptualiserar och svarar på 

spelmarknadsstrategier. Deltagarna i studien uttryckte sin oro för marknadsföringen 

av spel och kände sig överösta med spelbolagens marknadsföring, samt att den var 

riktad direkt mot dem (Thomas et al., 2012).  

Griffiths (2005) utförde en studie i Storbritannien och syftet med studien var att 

studera litteratur om spel och reklam för att undersöka om det finns ett samband 

mellan spelreklam och spelproblem. Resultatet av studien indikerar att under de 

senaste åren har det funnits funderingar kring hur spelreklam är kopplat till ett ökat 

spelande, och kom fram att spelreklam är en bidragande faktor till spelberoende och 

spelproblem, vilket skulle kunna ses som ett folkhälsoproblem (Griffiths, 2005). Om 

spelbolagen ökar sina marknadsföringskostnader så ökar även deras omsättning och 
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EBIT, vilket kan antas leda till mer spelreklam, som i sin tur kan leda till mer 

spelproblem.  

Moodie, Stuckler, Monteiro, Sheron, Neal, Thamarangsi, Lincoln och Casswell 

(2013) förklarar att aggressiv marknadsföring av processad mat främjar till en 

överkonsumtion av processad mat, vilket kan leda till fetma. Processad mat 

innehåller fett, socker och minimalt med näring. Ett exempel på aggressiv 

marknadsföring kan vara reducerat pris för stora portioner och plusmenyer, vilket 

bidrar att konsumtionen av processad mat blir större och efterfrågan på icke 

processad mat minskar (Moodie et al., 2013). Aggressiv marknadsföring är något 

som troligtvis inte gynnar samhället men det främjar företag, och både 

överkonsumtion av exempelvis mat och spel kan skada konsumenterna, vilket kan 

leda till ett samhällsproblem. 
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3. Metod  

3.1 Metodval 
Kvantitativa metoder eftersträvar att kvantifiera data för att kunna identifiera 

mönster och samband mellan de olika valda variablerna (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2009; Alvesson & Sköldberg, 2008). Studien ska undersöka 

marknadsföringskostnadernas påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk 

spellicens, och korrelationen mellan europeiska spelbolags 

marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT hos svenska spelföretag. 

Syftet besvaras genom att undersöka om det finns ett samband mellan variablerna, 

vilket gör att en kvantitativ metod är mest lämplig för studien. Fördelen med att göra 

en kvantitativ metod är att det är lätt att generalisera och återskapa studien (Bryman 

& Bell, 2013). Studien har använt en deduktiv ansats eftersom studiens 

utgångspunkt har baserats på befintlig teori, vilket kommer utgöra referensramen 

för det problem som ska studeras. Därefter har det formulerats hypoteser, en 

alternativhypotes och en nollhypotes, och sedan har resultatet av datainsamlingen 

sammanställts. Resultatet av den statistiska analysen jämförs mot de tidigare 

studierna, för att sedan förkasta eller behålla nollhypotesen (Bryman & Bell, 2013). 

Enligt teorin säljfrämjande åtgärder bör EBIT och omsättningen öka när 

marknadsföringskostnaderna ökar (Dahlén et al., 2017; Foster & Gupta, 1994), 

därför ska studien testa om EBIT och omsättningen ökar när 

marknadsföringskostnaderna ökar i spelbolag.  

  

3.1.1 Kritik mot kvantitativ metod och deduktiv ansats 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) är kritiken mot den kvantitativa metoden främst 

att samhällslivet till stor del inte går att mäta med siffror. Kvantitativ data innebär 

svårigheter med att beskriva sociala interaktioner och bakomliggande faktorer till 

resultaten (Ahrne & Svensson, 2015). Ytterligare kritik mot den kvantitativa 

metoden är bl.a. att forskaren i för stor utsträckning förlitar sig på de mätprocesser 

och mätinstrument som används, vilket kan resultera i att kopplingen mellan 

forskningen och den praktiska tillämpningen kompliceras (Bryman, 2018). Vidare 

nämner Bryman (2018) att “analysen av relationerna mellan olika variabler leder 

till en statisk bild av det sociala som inte är beroende av hur människor lever sina 

liv” (s. 220). Den kvantitativa metoden utesluter tolkningen i undersökningar vars 
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syfte exempelvis kan vara att belysa relationer mellan variabler, vilket orsakar att 

kopplingen mellan resultatet och vardagliga sammanhang är svår att förstå (Bryman, 

2018). Nackdelen med att använda en kvantitativ metod i den här studien är att det 

endast är det kausala sambandet mellan omsättning och EBIT som visas, och inte de 

bakomliggande mekanismerna. Det går exempelvis inte att konstatera hur 

spelbolagen resonerar kring marknadsföringskostnaderna, vilket bidrar att resultatet 

kan blir missvisande.  

Patel och Davidson (2011) beskriver att kritiken mot en deduktiv ansats är att den 

inte tar hänsyn till nya iakttagelser, utan istället endast utgår från gamla teorier. 

Användandet av ett deduktivt tillvägagångssätt kan innebära en del risker 

exempelvis kan forskarens personliga åsikter påverka och rikta forskningen, vilket 

även den befintliga teorin kan göra (Patel & Davidson, 2011). Spector, Rogelberg, 

Ryan, Schmitt och Zedeck (2014) förklarar att en bra teori ska hjälpa att förutse och 

kontrollera kommande händelser, vidare måste en teori testas för att se om dess 

förutsägelser ska avvisas eller bekräftas. Spector et al. (2014) menar att författare 

måste vara mer kritiska mot de teorier som används eftersom det finns en risk att 

teorierna inte har blivit testade. Det finns nackdelar med att endast basera 

vetenskapen på teori exempelvis kan teorierna styra fokuset till hur 

tillvägagångssättet ska gå till, vilket kan förhindra ett nytänkande. En annan negativ 

aspekt med att endast använda ett deduktivt tillvägagångssätt är att samband som 

kanske finns, inte syns p.g.a. att det inte testas eftersom det deduktiva 

tillvägagångssättet endast testar det som är förutbestämt (Spector et al., 2014).  

3.2 Urval och datainsamling 
Det första urvalet och datainsamlingen som gjorts är på spelbolag som erhållit 

svensk spellicens. Enligt Spelinspektionen (2019) var det 64 st. spelbolag inom 

online spel och vadhållning som erhållit svensk spellicens den 27 mars 2019. Data 

som erhållits från Sifo innefattar 280 st. spelbolag, och innehöll spelbolagen i 

Europas marknadsföringskostnader under år 2010 till 2017, och utifrån de 280 st. 

spelbolagen, har 35 st. spelbolag svensk spellicens enligt Spelinspektionen, därför 

har studien gjort ett urval på de 35 spelbolagen. Vi utgick ifrån det datamaterial som 

erhölls från Sifo, och den variabel som valts att undersökas i de 35 spelbolagen är 

marknadsföringskostnader under åren 2010 till 2017.  
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Det andra urvalet och datainsamlingen som gjorts är på fem spelbolag som under år 

2019 erhållit svensk spellicens. De fem spelbolagen valdes ut p.g.a. att deras 

marknadsföringskostnader och EBIT var utskrivna i deras årsredovisningar och det 

resulterade i att ett bekvämlighetsurval har gjorts, vilket är ett urval som för tillfället 

finns tillgängligt för forskaren (Bryman & Bell, 2013). Urvalet och datainsamlingen 

är gjord på; Svenska Spel, Mr Green, Betsson, Leovegas och Kindred Group. 

Svenska Spel startades år 1997 och är ett statligt ägt bolag som bedriver poker, 

kasinospel samt odds, både online och i fysisk butik. Företaget har 2100 medarbetare 

(Svenska Spel, 2019). Mr Green introducerades i Sverige år 2008 och är ett svenskt 

börsnoterat spelbolag, som tillhandahåller nätkasinospel samt sports betting (Mr 

Green, 2019). Leovegas är ett svenskt börsnoterat bolag som bildades år 2012, de 

har 930 anställda och deras största fokus är mobilkasino (Leovegas, 2019). Betsson 

är ett spelbolag som är börsnoterat på Stockholmsbörsen, de tillhandahåller bl.a. 

onlinekasino, odds samt onlinepoker (Betsson, 2019). Kindred Group är ett svenskt 

börsnoterat spelbolag som tillhandahåller onlinespel som bl.a. onlinepoker och 

onlinekasino (Kindred Group, 2019). Årsredovisningarna från de ovanstående fem 

spelbolagen har studerats från år 2010 till 2017. Även databasen Retriever Business 

har använts för att samla in data och de utvalda variablerna som hämtades från 

Retriever Business är; årets resultat, omsättningstillgångar, kassa och bank, 

kundfordringar, materiella tillgångar, immateriella tillgångar, goodwill, 

avskrivning, personalkostnader, administrationskostnader, försäljningskostnader, 

nettoomsättning, räntetäckningsgrad, skuldsättningsgrad, avkastning på totalt 

kapital, avkastning på eget kapital, EBITDA, antal anställda, EBIT samt omsättning. 

Kontrollvariablerna användes för att eliminera ett eventuellt spuriöst samband, 

vilket innebär att det verkar som att det finns en samvariation mellan de två 

studerade variablerna, men samvariationen beror på en annan variabel (Ribe, 2012). 

Kontrollvariablerna valdes från tidigare forskning (Delmas & Toffel, 2008; 

DelVecchio et al., 2006).  

 

Det sista urvalet och datainsamlingen som studien har gjort, är att göra en 

branschsökning på spel-och vadhållningsverksamhet, samt att spelbolagen ska ha en 

omsättning på mer än en miljon under bokslutsåret 2017. Det slutgiltiga urvalet gav 
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oss 194 bolag, och databasen Retriever Business har använts för att få fram dessa 

bolag. De variabler som valts att undersökas i de 194 bolagen är omsättning och 

EBIT under åren 2010 till 2017.  

 

Anledningen att det har gjorts tre olika datainsamlingar är för att materialet är 

begränsat och vi kunde inte enbart generalisera från resultatet på de fem djupgående 

spelbolagen, då det var för få spelbolag för att kunna dra för stora slutsatser. Därför 

behövdes det en komplettering med resultatet från de 35 svensklicensierade 

spelbolagen, samt de 194 svenska spelbolagen för att kunna få ett mer trovärdigt 

resultat.  

 

3.2.1 Kritik mot sekundärdata 
Den data som insamlats är årsredovisningar via databasen Retriever Business som 

fanns tillgängligt via Högskolan Dalarna och data som erhållits från Sifo. Data som 

redan existerar definieras som sekundärdata. Problemet med att använda 

sekundärdata är att den oftast är manipulerad för att anpassa den föregående studien, 

samt att tillförlitligheten inte är lika kontrollerad som vid primärdata (Jacobsen, 

2002). Årsredovisningarna är kontrollerade av oberoende revisorer, vilket kan bidra 

att den data som insamlats ändå anses vara trovärdig. Materialet som erhållits från 

Sifo kan anses som trovärdig, då Sifo vill vara objektiva med det material som 

publiceras.  

3.2.2 Datatriangulering 
Då vi inte enbart kan generalisera resultatet från de fem djupgående spelbolagen 

behöver det kompletteras med data från de 35 svensklicensierade spelbolagen, samt 

de 194 svenska spelbolagen. För att kunna få ett mer trovärdigt resultat kommer 

studien tillämpa en datatriangulering. Enligt Patel och Davidson (2011) är syftet 

med en datatriangulering att bidra till en ökad tydlighet till analysen. En 

datatriangulering gjordes genom att samla in data, från flera olika datakällor, som 

sedan kombinerades och analyserades statistiskt (Patel & Davidson, 2011). Vi 

kommer använda datatriangulering i korrelationen, där insamlad data från de 35 

svensklicensierade spelbolagen och de 194 svenska spelbolagen kommer 

kombineras och analyseras i en analysmodell. Fördelen med att använda en 
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datatriangulering är att genom kombination av olika data kan trovärdigheten i 

resultatet förstärkas.   

 

3.3 Analysmodeller 

3.3.1 Statistiska analysmodeller 
En tidsserie är en sekvens av datapunkter, vilka är observerade inom en viss tidsram, 

och utifrån tidsserien kan sedan en analys utföras (Statistiska institutionen, 

Stockholms Universitet, 2018). Enligt Westerlund (2005) innebär en tidsserieanalys 

att trender och samband analyseras för en viss variabel som är observerad över tid. 

Ibland har två eller fler serier en gemensam stokastisk trend, vilket innebär att 

trenderna rör sig åt samma håll, och två tidsserier med en stokastisk trend kan 

definieras som kointegrerade. Det finns tre sätt att bestämma om två variabler är 

kointegrerade; använda ekonometri, göra en graf av alla serier och utgöra om de har 

en gemensam stokastisk trend, samt att göra ett kointegrationstest (Stock & Watson, 

2011). En tidsserie ska göras i den här studien för att se om 

marknadsföringskostnader och EBIT har en samvariation. 

 

Westerlunds (2007) kointegrationstest för paneldata kommer användas i studien för 

att testa om det existerar kointegration mellan marknadsföringskostnader och EBIT. 

Enligt Stock och Watson (2011) är paneldata; data från olika enheter som är 

observerade från olika tidsperioder. Den här studiens nollhypotes i Westerlunds 

kointegrationtest är att spelbolagens marknadsföringskostnader och EBIT inte är 

kointegrerade. Det finns även två olika alternativhypoteser; den första 

alternativhypotesen är att alla spelbolags marknadsföringskostnader och EBIT är 

kointegrerade, och den andra alternativhypotesen är att några spelbolags 

marknadsföringskostnader och EBIT är kointegrerade.  

 

En linjär regression ger för det mesta en enkel beskrivning av hur de oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln, och även i vilken omfattning de 

påverkar (Hastie, Tibshirani & Friedman, 2009). Syftet med en regression är att 

kunna utläsa kausala samband mellan två variabler. Regression är även ett 

användbart verktyg för att kunna studera orsaksfrågor, samt analysera data från 
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experiment (Angrist & Pischke, 2009). En regression ska göras i den här studien för 

att kunna utläsa vilka variabler som har en signifikant påverkan på EBIT.  

  

3.3.2 Kritik regressionsanalys 
En regressionsanalys kan medföra en urvalsskevhet men en randomisering kan 

eliminera en del av urvalsskevheten (Angrist & Pischke, 2009). I de flesta studier 

används regression med observationsdata och utan användning av slumpmässiga 

variabler kan regressionen eventuellt inte ha någon kausaltolkning, vilket innebär 

att egentligen fångas inte den effekt som finns i verkligheten, utan det är den 

imaginära effekten som fångas (Angrist & Pischke, 2009). En annan nackdel med 

regressionsanalys är; att desto fler oberoende variabler som finns med i modellen, 

desto mer komplicerat blir det att sedan tolka vilket värde som har påverkat vad 

(Hastie et al., 2009).  

Då studien endast kommer undersöka fem spelbolag i regressionen innebär det att 

resultatet skulle förbättras om det undersöktes fler spelbolag, vilket skulle bidra till 

en mer generaliserbar studie. En begränsad data kan även påverka den kausala 

tolkningen så den blir felaktig, vilket skulle kunna motverkas med en större mängd 

data, samt att en begränsad data kanske inte visar den rena effekten (Angrist & 

Pischke, 2009). 

3.4 Etiskt förhållningssätt 
Denscombe (2012) beskriver att det föreligger en låg grad av etisk osäkerhet vid 

tillämpning av sekundärkällor, som offentliga handlingar (Denscombe, 2012). 

Studiens datainsamling består av årsredovisningar från databasen Retriever 

Business som är offentliga handlingar och fritt tillgängliga för allmänheten, samt 

data från Sifo. 
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv statistik 
I Tabell 1. Deskriptiv statistik presenteras variablernas antal observationer, 

medelvärde, standardavvikelse, minimivärde samt maximivärde. Det har studerats 

fem spelbolag; Svenska Spel, Mr Green, Leovegas, Betsson och Kindred Group 

under åtta år, vilket ger ett maximalt antal observationer på 40 st. per respektive 

variabel. Antalet observationer för variablerna skiljer sig åt p.g.a. att alla företag inte 

har alla variabler i sina årsredovisningar, därav förekommer det bortfall. En del av 

spelbolagen startade sin verksamhet senare än år 2010, vilket gör att många 

minimivärden är noll.  
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                                     Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Källa: Egen bearbetning 

  

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde 

Immateriella tillgångar 32 922334,2 1388284 0 4943372 

Goodwill 40 736027,4 935869,3 0 3089637 

Administrationskostnader 32 195044,9 215418,2 0 786397 

Räntetäckningsgrad 31 355,8585 1001,353 -413,95 4816,45 

Skuldsättningsgrad 32 0,5196875 0,3721124 0 1,52 

Avkastning på eget kapital 40 29,2275 34,82148 -31,3 100 

Antal anställda 40 759,35 679,2032 0 1867 

Omsättning 29 3315147 3113044 385 8117000 

Marknadsföringskostnader 34 567009,5 352549 70484 1787190 

EBIT 34 1513866 1939491 -36034 5202000 
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4.1.1 Detaljerad deskriptiv statistik 
I Tabell 2. Detaljerad deskriptiv statistik åskådliggörs en detaljerad statistik av 

variablernas antal observationer, medelvärde, standardavvikelse, minimivärde, 

maximivärde samt median. Det har studerats marknadsföringskostnader i 35 

svensklicensierade spelbolag inom Europa och omsättning samt EBIT i 194 svenska 

spelbolag under åren 2010 till 2017. Antalet observationer för variablerna skiljer sig 

åt eftersom marknadsföringskostnaderna har undersökts i 35 spelbolag, och 

omsättning samt EBIT har undersökts i 194 spelbolag. En del av spelbolagen 

startade sin verksamhet senare än år 2010, vilket gör att det förekommer bortfall i 

observationerna samt att några av minimivärdena är noll. 

 



 

  21 

                           
                              

                         Tabell 2. Detaljerad deskriptiv statistik 

 

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde Median 

Omsättning 673 322474,4 1626684 0 1,40e+07 7235 

Marknadsföringskostnader 280 56432,89 122431,3 0 1095030 5018 

EBIT 673 110755,4 628597,2 -33873 5202000 131 

                             Källa: Egen bearbetning
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Värdena på variablerna EBIT och omsättning kommer från de 194 svenska 

spelbolagen och värdet på variabeln marknadsföringskostnad är från de 35 

svensklicensierade spelbolagen som verkar inom Europa. I Tabell 3. Korrelation 

kan det utläsas att korrelationen mellan variablerna EBIT och omsättning är 0,8747, 

vilket kan indikera att det finns ett starkt positivt samband. Korrelationen mellan 

marknadsföringskostnader och EBIT är -0,1044, och det kan antyda att det finns ett 

negativt samband, även korrelationen mellan marknadsföringskostnader och 

omsättning kan indikera på ett negativt samband. Det negativa sambandet skulle 

kunna utläsas som att marknadsföringskostnader för svensklicensierade spelbolag 

som verkar inom Europa, kan ha en negativ påverkan på omsättning samt EBIT för 

spelbolag i Sverige.  

 

Tabell 3. Korrelation 

Variabel EBIT Omsättning Marknadsföringskostnad 

EBIT 1,000   

Omsättning 0,8747 1,000  

Marknadsföringskostnad -0,1044 -0,1066 1,000 

Källa: Egen bearbetning 

 

4.2 Resultat från analysmodellerna 

4.2.1 Tidsserie 
I diagram 1, 2, 3, 4 och 5 nedan, redogörs tidsserierna för var och en av de fem 

svensklicensierade spelbolagens marknadsföringskostnader samt EBIT över tid. 

Varje diagram representerar en tidsserie för ett spelbolags trend mellan åren 2010 

och 2017. I Diagram 1. Betsson är det till största del en positiv tilltagande trend 

mellan år 2010 och 2017. I Diagram 2. Leovegas är det en tilltagande positiv trend 

mellan år 2015 till 2016. I Diagram 3. Kindred Group är det till största del en 

tilltagande positiv trend, varav den största ökningen inträffade mellan år 2015 till 

2017. I Diagram 4. Mr Green är det en tilltagande positiv trend mellan år 2015 till 

2017. I Diagram 5. Svenska Spel är trenden relativt konstant under tidsperioden 

2010 och 2017. De nedanstående diagrammen antyder att trenderna rör sig 

samtidigt, åt samma håll.  
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Diagram 1, 2, 3, 4, 5 Tidsserie 

 

Källa: Egen bearbetning. 
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4.2.2 Kointegrationstest 
De spelbolag som kointegrationstestet har gjorts på är de fem svensklicensierade 

spelbolagen; Svenska Spel, Mr Green, Betsson, Leovegas och Kindred Group. 

Enligt Schervish (1996) är p-värdet sannolikheten att nollhypotesen är sann. 

Nollhypotesen kan ej förkastas om p-värdet är för stort, dvs. då behålls 

nollhypotesen. Om p-värdet är litet så förkastas nollhypotesen och 

alternativhypotesen antas vara sann (Schervish, 1996). I den här studien är  

nollhypotesen i Westerlunds kointegrationtest att spelbolagens 

marknadsföringskostnader och EBIT inte är kointegrerade. Det finns även två olika 

alternativhypoteser; den första alternativhypotesen är att alla spelbolags 

marknadsföringskostnader och EBIT är kointegrerade, och den andra 

alternativhypotesen är att några spelbolags marknadsföringskostnader och EBIT är 

kointegrerade.  

 

I andra kolumnen i Tabell 4. Kointegrationstest visas ett p-värde på 0,0142, vilket 

resulterar i att nollhypotesen förkastas och alternativhypotesen behålls, och det visar 

att alla spelbolagens marknadsföringskostnader och EBIT är kointegrerade. Tredje 

kolumnen visar ett p-värde på 0,0168, och det innebär att nollhypotesen förkastas 

och alternativhypotesen behålls, vilket resulterar i att vissa av spelbolagens 

marknadsföringskostnader och EBIT är kointegrerade. 

 

Tabell 4. Kointegrationstest 

Nollhypotes H0: Ingen kointegration 

Alternativhypotes Ha: Alla spelbolag är 

kointegrerade 

Ha: Vissa spelbolag är 

kointegrerade 

P-värde 0,0142 0,0168 

Källa: Egen bearbetning. 
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4.2.3 Regression 
I Tabell 5. Resultat har följande regressionsmodell skattats: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎𝑖𝑡

+ 𝛽3𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡

+ 𝛽7𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽8𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 

Regressionen har gjorts på fyra av de fem svensklicensierade spelbolagen; Svenska 

Spel, Mr Green, Betsson och Leovegas. I regressionen förekom ett bortfall av 

Kindred Group eftersom de inte hade alla variabler som valts att undersökas i sina 

årsredovisningar.  

 

Marknadsföringskostnader har en positiv påverkan på EBIT på tio procent 

signifikansnivå. Antal anställda har en positiv påverkan på EBIT på en procent 

signifikansnivå. Skuldsättningsgraden har en negativ påverkan på EBIT på tio 

procent signifikansnivå. Immateriella tillgångar samt administrationskostnader har 

en negativ påverkan på EBIT på en procent signifikansnivå. Avkastning på eget 

kapital, räntetäckningsgrad samt goodwill har ingen signifikant påverkan på EBIT. 

Se Appendix tabell 1. Regression marknadsföringskostnader på EBIT för regression 

av enbart marknadsföringskostnader på EBIT. 

 

Det som kan utläsas från Tabell 5. Resultat är att den totala förklaringsgraden (R2) 

är 0,9861, vilket innebär att de variabler som valts förklarar variationen i data med 

98,61 %. 
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Tabell 5. Resultat 

Variabel Koefficient Standardfel 

Marknadsföringskostnader 1,083767* 0,6438768 

Antal anställda 2603,709*** 215,1396 

Skuldsättningsgrad -675399,6* 370352,8 

Immateriella tillgångar -0,499674*** 0,1397366 

Avkastning på eget kapital 4410,55 3647,851 

Räntetäckningsgrad -101,2952 70,73193 

Administrationskostnader -2,477473*** 0,8467193 

Goodwill -0,0173074 0,1324285 

Förklaringsgrad R2                        0,9861 

Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01   

Källa: Egen bearbetning. 
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5. Diskussion 

Det har utförts en regressionsanalys som indikerar att antal anställda har en positiv 

signifikant påverkan på EBIT, det stämmer överens med Hackston och Milnes 

(1996) studie där de kom fram att antal anställda och EBIT är högt korrelerade med 

varandra. Yu och Park (2006) studerade det omvända sambandet, att företag som 

genomförde en reducering av anställda fick ett lägre EBIT, vilket kan tolkas som att 

antalet anställda ökar EBIT. Regressionsanalysen visar att immateriella tillgångar 

har en signifikant negativ påverkan på EBIT, vilket inte är i enlighet med Gamayunis 

(2015) studie som poängterar att immateriella tillgångar har en signifikant positiv 

påverkan på företagets EBIT. Renzl, Matzler och Hinterhuber (2005) redogör för att 

immateriella tillgångar har en positiv påverkan på ett företags EBIT, vilket strider 

mot resultatet i regressionen. Regressionsanalysen indikerar att 

administrationskostnader har en signifikant negativ påverkan på EBIT. Anderson, 

Banker och Janakiraman (2003) förklarar att företagets försäljnings-, allmänna- och 

administrationskostnader minskar EBIT, vilket är i enlighet med den här studiens 

resultat. Resultatet från regressionsanalysen visar att skuldsättningsgraden har en 

signifikant negativ påverkan på EBIT, som överensstämmer med det Abor (2005) 

kom fram till i sin studie, vilket var att total skuldsättningsgrad har en negativ 

påverkan på EBIT. Dock menar Berger och Bonaccorsi di Patti (2006), Rajan och 

Zingales (1995) samt Wald (1999) att total skuldsättningsgrad har en positiv 

påverkan på EBIT, vilket inte stämmer överens med resultatet från 

regressionsanalysen.  

 

I tidsserieanalysen, kointegrationstestet samt regressionsanalysen kan det utläsas att 

marknadsföringskostnader har en positiv signifikant påverkan på EBIT, vilket är i 

enlighet med Naidua, Parvatiyar, Sheth och Westgated (1999) som kom fram att de 

sjukhus i USA som lagt stor vikt på marknadsföring tenderar att ha en bättre 

beläggningsgrad, vilket resulterar i ett högre EBIT. Naidua et al. (1999) kom i deras 

studie fram att det finns ett signifikant positivt förhållande mellan nivån av 

marknadsföring och beläggningsgraden. Eng och Keh (2007) beskriver att i enlighet 

med deras resultat, visar det att marknadsföring förbättrar företagets omsättning, och 

drog därför slutsatsen att marknadsföring gynnar företaget ekonomiskt. Cabras, 

Higgins och Preece (2016) studerade ökningen av marknadsföring och 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Banker%2C+Rajiv+D
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säljfrämjande åtgärder inom bryggindustrin i USA, det de kom fram till var att 

bryggeriet med den mest aggressiva marknadsföringen hade det bästa EBIT-

resultatet. Ur ett företagsmässigt perspektiv är den aggressiva marknadsföringen 

något positivt eftersom det ökar företagets omsättning samt EBIT, men från ett 

konsument perspektiv kan det istället ses som något negativt p.g.a. att en ökad 

aggressiv marknadsföring kan leda till ökade spelproblem, som i sin tur kan bli ett 

samhällsproblem. Resultatet från tidsserieanalysen, kointegrationstestet och 

regressionsanalysen överensstämmer med tidigare forskning (Naidua et al., 1999; 

Eng & Keh, 2007; Cabras et al., 2016).  

 

Utifrån studiens kointegrationstest kan det utläsas att marknadsföringskostnader och 

EBIT är kointegrerade. Ett av de huvudsakliga syftena med marknadsföring är att 

öka företagets omsättning (Foster & Gupta, 1994). Det finns ett incitament att 

spelbolagen ökar sina marknadsföringskostnader för att öka omsättningen, eftersom 

spelbolagens mål är att öka omsättningen, och därför skulle spelbolagen kunna se 

den aggressiva marknadsföringen som något som främjar deras verksamhet. 

Civilminister Ardalan Shekarabi gjorde ett uttalande angående den aggressiva 

marknadsföringen; “Nu vidtar regeringen ytterligare åtgärder för att få bort den 

aggressiva spelreklamen” (Regeringen, 2019c). Ardalan Shekarabi menar att 

regeringen reglerar spelreklamen för att skydda de svenska konsumenterna, vilket 

är applicerbart på public interest theory som beskriver att regler ska införas för att 

göra det bästa för allmänheten (Regeringen, 2019c; Deegan & Unerman, 2011). 

Regleraren gör sitt bästa för att maximera allmänhetens välfärd utifrån vad som blir 

mest fördelaktigt för samhället (Deegan & Unerman, 2011). Dock menar Posner 

(1974) att regeringen inte alltid är neutral, vilket kan resultera i att samhällets bästa 

inte alltid prioriteras. Utifrån ovanstående uttalanden kan det tolkas som att 

regeringen endast utför regleringar för att skydda de svenska konsumenterna. 

Loscalzo och Shapiro (2000) påpekar att en reglering av onlinespel inte kommer 

angripa de spelproblem som finns på ett fullständigt sätt. Hing (2008) menar att 

spelproblem har omdefinierats från ett medicinskt/psykiskt problem till ett 

folkhälsoproblem, och det har resulterat i ett ökat ansvar hos regeringen och 

spelleverantörer, vilket bidrar att regeringen och spelleverantörer anses som viktiga 

agenter för att en förändring ska ske. Vidare förklarar Hing (2008) att det uppstått 



 

  29 

press från intressegrupper som uppmanar regeringarna att vidta åtgärder för att ta itu 

med spelproblem, där grupperna vill att det ska införas lagstiftning och regleringar 

som motverkar spelproblem. Ett införande av lagstiftning och reglering av 

exempelvis spelreklam är något positivt för konsumenter, men det kan begränsa 

företagen i sin marknadsföring och därför kan företagens omsättningen påverkas 

negativt. 

 

Westermark (2013) beskriver att intressentteorin hjälper företag att urskilja vilka 

intressenter som har en påverkan på företaget, samt vilka intressenter som påverkas 

av företaget. Delmas och Toffel (2008) menar att intressenterna innefattas av alla 

individer eller grupper som kan påverka eller påverkas av företagets framgång, det 

inkluderar inte bara fordringsinnehavare utan även anställda, samhället och kunder 

(Delmas & Toffel, 2008). Spelbolagen har troligtvis inte tagit deras intressenter i 

beaktande gällande den aggressiva marknadsföringen av spelreklam. Det är många 

av spelbolagens intressenter som har uttryckt missnöje över marknadsföringens 

aggressivitet, det visas i en Sifoundersökning där det framkom att nio av tio svenskar 

vill förbjuda spelreklam helt (Wikén, 2019). Trots att spelbolagen fick möjligheten 

till en självreglering ansåg regeringen att åtgärderna inte var tillräckliga, därför ger 

regeringen spelmarknadsutredningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att uppnå en 

begränsad spelmarknadsföring (Lindberg, 2019, 24 april). Enligt intressentteorin 

bör företagen ta hänsyn till intressenternas villkor p.g.a. att de är beroende av 

intressenterna (Deegan & Underman, 2011). Då det kan tolkas som att spelbolagen 

inte har tagit hänsyn till intressenterna i den utsträckning som är nödvändig, måste 

nu regeringen agera och åtgärda problemet. Enligt kointegrationstestet är 

marknadsföringskostnader och EBIT kointegrerade, vilket kan innebära att 

spelbolagens finansiella resultat kommer att påverkas negativt, om regeringen väljer 

att begränsa marknadsföring för spel ytterligare.  

 

Griffiths (2005) påpekar att under de senaste åren har det funnits funderingar kring 

hur spelreklam är kopplat till ett ökat spelande, och belyser att en ökning av 

spelreklam är en bidragande faktor till spelberoende och spelproblem, därav kan 

spelproblem anses som ett folkhälsoproblem (Griffiths, 2005). Binde (2005) 

poängterar att en bidragande orsak till spelproblem är reklam och marknadsföring. 
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Antal individer med spelproblem har ökat från 100 000 st. år 2005, till 450 000 st. 

år 2019 (Binde, 2005; Kilveus, 2019). Då tidsserieanalysen indikerar en ökning av 

marknadsföringskostnader, kan det innebära att när spelbolagen ökar sina 

marknadsföringskostnader så ökar även deras omsättning och EBIT, vilket kan antas 

leda till mer spelreklam, som i sin tur kan leda till mer spelproblem. Det kan därför 

tolkas som att ökade marknadsföringskostnader kan vara en av de bidragande 

faktorerna till ökningen av spelproblemen.  

En eventuell bidragande faktor till de ökade spelproblemen kan vara säljfrämjande 

åtgärder, vilket är marknadsföringsåtgärder som syftar att öka försäljningen, det kan 

åstadkommas med exempelvis rabattkuponger, tävlingar och exponeringar 

(Nationalencyklopedin, 2019). I enlighet med tidsserieanalysen, 

kointegrationstestet och regressionsanalysen, indikerar resultatet att en ökad 

marknadsföringskostnad bidrar till en ökad omsättning. När spelbolag erbjuder 

exempelvis gratis spins och bonusar, kan det ses som en säljfrämjande åtgärd eller 

en så kallad hedonisk nytta. Det primära hjälpmedlet för att fånga hedoniska nyttor 

är att få någonting gratis (Dahlén et al., 2017). McMullan och Kervin (2012) belyser 

i sin studie att onlinespelssidor lockar sina kunder med gratisspel och bonusar med 

slogans som, “Spela gratis och vinn” eller “Gratis spel var som helst, när som helst”. 

Det McMullan och Kervin (2012) kom fram till i sitt resultat var att över 90 procent 

av de observerade onlinespelssajterna erbjöd sina kunder gratisspel. Blattberg och 

Briesch (2012) förklarar att konsumenterna får gratisprover och bonusar av en 

produkt för att bli uppmuntrade till ett framtida köp av produkten. Resultatet i 

Belisle et al. (2017) studie indikerade att testpersonerna satsade högre summor på 

den maskinen som hade bonussystem, det kan tyda att den aggressiva 

marknadsföringen om gratisspel och bonusar bidrar till ett spelproblem i samhället. 

Resultatet från den här studien antyder att marknadsföringskostnader och 

omsättning har ett samband. Moodie et al. (2013) beskriver att aggressiv 

marknadsföring av processad mat, främjar till en överkonsumtion av processad mat, 

vilket i sin tur kan leda till fetma. Exempel på aggressiv marknadsföring kan vara 

reducerat pris för stora portioner samt plusmenyer, vilket bidrar att konsumtionen 

av processad mat blir större och efterfrågan på icke processad mat minskar (Moodie 
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et al., 2013). Aggressiv marknadsföring är något som troligtvis inte gynnar 

samhället men det främjar spelbolagen och skulle kunna ses som, i likhet med 

konsumtion av processad mat, anledningen till varför regeringen vill stoppa den 

aggressiva marknadsföringen av spel. Moodie et al. (2013) nämner att aggressiv 

marknadsföring kan leda till en överkonsumtion, vilket skadar konsumenterna och 

kan leda till ett samhällsproblem. Studiens tidsserieanalys, kointegrationstest och 

regressionsanalys indikerar att marknadsföringskostnader och en ökad omsättning 

har ett samband, det kan utläsas att desto aggressivare marknadsföring spelbolagen 

har, desto mer kan antalet spelare och insatser öka, vilket kan bidra till en ökad 

omsättning hos spelbolagen. 
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6. Slutsats  

Syftet med studien är att undersöka marknadsföringskostnadernas påverkan på 

EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och korrelationen mellan 

europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT hos 

svenska spelföretag. Det förväntade resultatet var att ökade 

marknadsföringskostnader påverkar omsättning samt EBIT positivt, vilket 

bekräftades av resultatet från tidsserieanalysen, kointegrationstestet samt 

regressionsanalysen.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Avgränsningen i studien var att endast undersöka om marknadsföringskostnader 

hade en påverkan på EBIT och omsättning, mellan åren 2010 och 2017. Med tanke 

på den nya lagen som trädde i kraft i början på 2019 skulle det vara intressant om 

framtida studier undersöker hur marknadsföringskostnader påverkar EBIT och 

omsättning, efter att den nya lagen trätt i kraft, för att kunna jämföra hur det var 

innan och efter att lagen införts. 

 

6.2 Vår lärdom 
Under den här uppsatsen har vi fått användning av samtliga kurser som vi studerat 

under hela ekonomiprogrammets gång. Vi har fått en djupare förståelse för hur 

marknadsföringskostnader kan påverka spelbolagens EBIT och omsättning. 

Lärdomen som vi tar med oss är främst hur teorier och tidigare forskning går att 

tillämpa på ett problem i verkligheten. 
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Appendix 

I Appendix tabell 1. Regression marknadsföringskostnader på EBIT kan det utläsas 

att marknadsföringskostnader har en positiv påverkan på EBIT på en procent 

signifikansnivå. Det kan även utläsas att koefficienten är ca 0,75, vilket innebär att 

för varje tusentals krona marknadsföringskostnaderna ökar, ökar EBIT med 0,75 

tusentals kronor.  

 

 Appendix tabell 1. Regression marknadsföringskostnader på EBIT 

Variabel Koefficient Standardfel 

Marknadsföringskostnader 0,7509466*** 0,101014 

Förklaringsgrad R2                        0,6580 

Signifikansnivå *=p<0,1, **=p<0,05, ***=p<0,01   

Källa: Egen bearbetning  
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