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Sammanfattning 
 
Rapporten grundar sig i tidigare forskning om hur omgivningen online i detaljhandel och 
kasinon påverkar besökarens upplevelse. Den tidigare forskningen utgår från en teoretisk 
modell skapad för att ta reda på vad i omgivningen runt ett onlinekasino påverkar besökaren 
och på vilket sätt. Syftet är att jämföra amerikaners upplevelse enligt tidigare forskning om 
onlinekasinon med svenska besökare. För att undersöka detta använder sig rapporten av en 
kvalitativ metod för att samla in empirisk data genom e-postintervjuer i enkätform. Den 
insamlade data från intervjuerna analyseras med hjälp av en innehållsanalys för att ta reda på 
resultatet av den kvalitativa metoden. Resultatet av den kvalitativa metoden är att sex 
personer deltog i intervjuer. Efter att ha analyserat data från dessa intervjuer framkom att den 
viktigaste aspekten är finansiell säkerhet. Slutsatsen fastställde att ju mer användarvänligt och 
smidigt det är att utföra de uppgifter som användaren vill, desto troligare är det att spelaren 
stannar kvar och återkommer till kasinot. Dock var det vinster och hur spelen upplevdes som 
spelade störst roll i att spelare rekommenderar sidan till andra. I slutet av rapporten diskuteras 
resultaten och vad de innebär för framtida forskning. Rapporten tar även upp i slutet hur 
forskningen kan användas för att reglera onlinekasinon i framtiden. 
 
Nyckelord: onlinekasino, e-servicescape, hasardspel, s-o-r, stimulus, organism, response 
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1. Introduktion 
De senaste åren har hasardspel på privata onlinekasinon, spel där utgången helt eller 
huvudsakligen bestäms av slumpen, till exempel lotterier, bingo, roulette, tärningsspel och 
vissa kortspel (NE u.å), på internet ökat lavinartat i Sverige. Från 467 miljoner i omsättning 
under 2003 till 5,5 miljarder under 2017. På 15 år har omsättningen på de privata 
onlinekasinonen mer än tiodubblats (Lotteriinspektionen, 2018). 
 
Det har inte varit möjligt att undgå deras ökning om man sett reklam på TV eller på internet 
där onlinekasinon har tagit mer och mer plats. Det är inte så konstigt heller att spelsidorna 
syns, år 2017 spenderade spelbolagen 5,5 miljarder kronor på marknadsföring vilket är en 
ökning på 43% från 2016 (Lotteriinspektionen, 2018). Siffror från Kantar Sifo visar att 
branschen spenderade 5,8 miljarder kronor till och med oktober under 2018, en ökning med 
30% från samma period 2017. 80% av spelreklamen kommer från utländska aktörer (SR, 
2018). Sverige har gått från att vara ett land där det enda sättet att spela om pengar var genom 
statens egna bolag eller kasino till att bli ett land där privata aktörer frodas genom kryphål i 
de svenska lagarna. Den nya spellagen som trätt i kraft den första januari 2019 har ändrat på 
detta genom att tvinga alla aktörer som verkar i Sverige att ha tillstånd från spelinspektionen 
(Riksdagen, 2018). 
 
Rapportens mål är att ta reda på vad det är som gör att folk väljer en sida att spela på och om 
det finns någonting som bidrar mer till att en användare stannar på en specifik sida. För att 
försöka motverka spelberoende och hjälpa folk som är i ett spelberoende är det viktigt att veta 
och förstå vad det är som gör att folk stannar och kommer tillbaka till ett onlinekasino. Detta 
fenomen har det forskats om tidigare, däremot saknas det kvalitativ forskning om just 
onlinekasinon som är väldigt viktig för att ta del av spelarnas egna erfarenheter utefter deras 
egna ord. Tidigare forskning inom området har varit kvantitativ med relativt ledande utsagor 
(Abarbanel, 2015) och denna rapport ämnar att undersöka och jämföra med just den tidigare 
forskningen för att få ny och jämförande kunskap i ämnet. 

1.1 Bakgrund till ämnesområdet 
I detta kapitel förklaras de centrala och återkommande begrepp som kommer nyttjas i den här 
rapporten. Genom att studera litteraturen om ämnet har vi hittat ett flertal faktorer som spelar 
roll i att påverka spelaren till att stanna kvar på en viss sida. Faktorerna är utgångspunkten i 
vår forskning och kan ses som grundbultarna till att bygga tillit och öka tillfredställelsen hos 
användarna.  
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1.1.1 Servicescape 
Modellen servicescape utvecklades av Boom och Bitner (1981, se Abarbanel 2015, s. 2) och 
syftar på den påverkan hos människan som den fysiska omgivning där service och 
detaljhandel utförs. Den fysiska omgivningen innebär element där den mänskliga 
interaktionen inte är närvarande, till exempel butikens exteriör, interiör och förhållanden inne 
i butiken (exempelvis temperatur och belysning)(Hooper et al 2012). Den fysiska 
omgivningen är den första aspekten av service som kunden uppfattar och enligt Hooper et al 
(2012) är det troligen i just den första aspekten som personen bildar sig en uppfattning av hur 
bra service som personen tror kommer att ges.  
 
Denna servicescape-modell går även att applicera på fysiska kasinon. Lucas (2003) drog 
bland annat slutsatsen att tillfredsställelsen hos besökaren inne på ett kasino påverkades av 
exempelvis hur enkelt man kan navigera sig runt bland enarmade banditer, förhållanden inne 
i kasinot (exempelvis temperatur och belysning), interiörens utseende och stolarnas komfort. 

1.1.2 E-servicescape 

Servicescapemodellen vidareutvecklades sedan av Eroglu et al. (1999) för att passa in i en 
detaljhandel online och skapade då det så kallade e-servicescape (även kallat cyberscape). 
Denna teori erkänner begränsningen av onlinemediet eftersom det saknar de signaler en 
fysisk omgivning innehar (exempelvis exteriör, interiör och fysiska förhållanden) och 
fokuserar istället på operatörens möjlighet att manipulera visuella och auditiva signaler för att 
påverka shopparens respons (Abarbanel, 2015).  
 
E-servicescape kan uppfattas på olika sätt, Hopkins et al (2009) ger exempel på hur 
människans kognitiva uppfattning om ett företag kan ändras via företagets hemsida. Om 
sidan ser seriös och icke-trivial ut sänder det signaler om att företaget är seriösa och agerar 
professionellt. Även humöret på besökaren till hemsidan kan skifta beroende på hemsidans 
e-servicescape, om hemsidan är rörig och svårnavigerad kan det uppröra besökaren och på så 
sätt frambringa negativa konotationer gentemot hemsidan och företaget bakom den (Hopkins 
et al, 2009). Vidare nämner Hopkins et al (2009) att hemsidans e-servicescape måste vara 
byggt på ett sådant sätt att den rent fysiologiskt tilltalar besökaren. Exempelvis måste 
textstorleken vara lagom stor, färgsättningen måste vara utan för stora kontraster för ögat 
eller vara för ljusa så att de blir svåra att se. (Hopkins et al, 2009) 
 
Likt att servicemodellen går att applicera i andra omgivningar än i detaljhandel går även 
e-servicescapemodellen att applicera på andra online omgivningar, till exempel 
onlinekasinon.  
Där tillämpas e-servicescape på ett annat sätt då den inte fokuserar på något köp eller byte av 
en vara. Där är själva servicen eller varan en transaktion av pengar. Den här rapporten 
fokuserar på just det specifika e-servicescape som innehas av onlinekasinon och undersöks 
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med hjälp av en teoretisk modell som Abarbanel (2013) utvecklat. Modellen innehåller fyra 
faktorer eller stimuli som påverkar besökare att stanna på en sida, komma tillbaka till en sida 
och rekommendera sidan till andra.  

1.2 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med denna rapport är att täcka det gap som existerar kring kvalitativa rapporter 
angående onlinekasinons användning av e-servicescape. Att få en insikt i användarens egna 
agerande på onlinekasinon med dennes egna ord och på så sätt dra slutsatser utifrån spelarens 
egna erfarenheter. Istället för att dra slutsatser ur kvantitativ data där mängden av svarande är 
av större vikt drar vi slutsatser från några få men mer detaljerade svar.  
 
Huvudsakligen kommer vi jämföra vår kvalitativa metods resultat med den kvantitativa 
forskningen som Abarbanel (2015) utfört. Vidare är Abarbanels (2015) forskning baserad på 
stor del (76.9%) av amerikaners åsikter om onlinekasino och hon beskriver hur detta påverkar 
resultatet i rapportens utfall. Vi tycker det är viktigt att jämföra den tidigare forskningen 
utifrån en annan kontext, den svenska. Det ser väldigt annorlunda ut om man jämför 
Amerikas spelmarknad mot Sveriges där Amerikas spelmarknad är i större grad reglerad. När 
det kommer till onlinekasinon i USA är det olagligt för kasinoföretag att veterligen ta emot 
pengar i anslutning till medverkan av en person i ett vad eller satsning med hjälp av internet 
och som är olaglig på federal eller statlig nivå. (FDIC, 2006) I skrivande stund är det bara 
fyra delstater i USA som har legaliserat onlinekasinon på statlig nivå (New Jersey, Delaware, 
Nevada och Pennsylvania). Denna rapport ämnar att ta reda på om den demografiska 
kontexten är något som påverkar hur användare upplever onlinekasinon. Den forskning vi 
utför i denna rapport är viktig för att se om skillnader finns och vad i så fall det är som skiljer.  
 
Vidare är vår förhoppning att resultatet från denna studie kan användas i arbetet med att 
motverka spelberoende genom att belysa vad spelare och besökare till ett onlinekasino anser 
vara positiva inslag på webbsidan. 
 
Våra forskningsfrågor är:  

- Vad får användare att stanna kvar på ett onlinekasino? 
- Vad får användare att komma tillbaka till ett onlinekasino? 
- Vad får användare att rekommendera ett onlinekasino till andra? 

 
Genom att svara på forskningsfrågorna kan vi ta reda på hur spelare i Sverige upplever 
onlinekasinon och förhoppningsvis kunna motverka problemspelande genom ny forskning. 
Vidare kan forskning om hur spelare upplever sina besök på onlinekasinon hjälpa till att 
reglera dem på ett sätt som motverkar impuls- och problemspelande. 
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1.3 Avgränsning 

De avgränsningar som gjordes för att precisera forskningsfrågorna presenteras nedan. 

1.3.1 Onlinekasinon och hasardspel 
Med onlinekasino avser vi ett kasino online där hasardspel erbjuds. Enligt NE.se betecknas 
hasardspel som “spel där utgången helt eller huvudsakligen bestäms av slumpen, till exempel 
lotterier, bingo, roulette, tärningsspel och vissa kortspel”. Vadhållning (betting) ingår ej i vår 
definition av onlinekasino. 

1.3.2 Användare 
Med användare menas i denna rapport människor av alla åldrar som spelat på ett onlinekasino 
någon gång under de senaste sex månaderna för att få en bild av nutid i intervjun där spelarna 
har spelandet färskt i minnet. Under metodavsnittet beskrivs och förklaras detta val med 
koppling till litteratur. 

1.3.3 Stanna kvar/komma tillbaka/rekommendera till andra 
Abarbanels (2015) forskning utgår från dessa tre svar eller “responses” (Stanna kvar/komma 
tillbaka/rekommendera till andra) när hon undersöker onlinekasinons e-servicescape och 
användares tillfredsställelse och därför används samma responses i denna rapport. Vi jämför 
vårt resultat med Abarbanels, det är därför vi valt de frågorna och det är dem vi vill besvara 
och jämföra i den här rapporten på ett kvalitativt sätt till skillnad från Abarbanels (2015) 
kvantitativa metod.  
 
Forskningsfrågorna är uppbyggda efter de specifika responses som de stimuli nämnda ovan 
vill uppnå. I Abarbanels (2013) S-O-R-modell kallas dessa responser: stanna kvar (desire to 
stay), komma tillbaka (intent to revisit) och rekommendera till andra (recommendation to 
others). Detta kommer beskrivas närmare i avsnitt två.  
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2. Teori, ramverk och tidigare forskning 
Nedan följer en beskrivning av Stimulus-Organism-Response(S-O-R)-modellen, en kort 
förklaring av uppkomsten av modellen samt en förklaring för modellens beståndsdelar. 
Modellen användes för analysera den kvalitativa data i denna rapport. 

2.1 S-O-R i servicescape och e-servicescape 

Till hjälp för vår forskning använde vi oss utav en modell som i grunden är skapad av två 
stycken miljöpsykologer, Mehrabian & Russell (Mehrabian & Russell, 1974 se Donovan & 
Rossiter 1982, s. 36). Denna modell utgår utifrån ett 
Stimulus-Organism-Response-(S-O-R)-paradigm för att ta reda på hur olika stimuli (från 
omgivningen) påverkar organismen (människan) och framkallar olika responser (response) 
hos denne (Donovan & Rossiter 1982). Donovan & Rossiter (1982) använde sedan modellen 
för att utforska hur omgivningen i detaljhandeln påverkar människans sätt att agera, i det så 
kallade servicescape. 
 
Denna modell har sedan vidareutvecklas för att anpassas i en onlinemiljö, det så kallade 
e-servicescape. I rapporten “Atmospheric qualities of online retailing A conceptual model 
and implications” introducerade Eroglu et. al (1999) en modell för att studera människors 
påverkan av e-servicescape inom detaljhandeln online. Eftersom det finns så stora skillnader 
mellan en fysisk omgivning och en digital omgivning var modellen tvungen att arbetas om 
för att passa en digital omgivning, till exempel finns inte vissa stimulus som lukt och även 
den utseendemässiga omgivningen är helt annorlunda. En webbsida kan inte ha smutsigt golv 
men kan ha andra egenskaper som en fysisk detaljhandel inte kan ha. Detta tar Eroglu et. als 
(1999) forskning upp för att kunna utveckla modellen att passa en digital omgivning. 
 
Med hjälp av Eroglu et als (1999) vidareutvecklade version av S-O-R modellen 
(Stimulus-Organism-Response, Figur 1) kartlade sedan Abarbanel (2013) i sin rapport hur 
onlinekasinons användande och optimering av e-servicescapes stimulus påverkar spelare att 
stanna kvar, komma tillbaka och rekommendera sidan till andra. Abarbanel (2013) lägger till 
stimulusgambling value i modellen för att kunna ta reda på hur vinster och spel påverkar 
spelare. 
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2.2 S-O-R-modellens beståndsdelar 

Modellen är uppdelad i tre delar; Stimulus, Organism och Response. Där omgivningen i 
onlinekasinot ges i form av Stimulus i modellen. Stimulus påverkar organismens kognitiva 
och affektiva beteende som sedan triggar en respons hos individen. I relationen mellan 
stimulus och organism finns faktorerna Personal & situational moderators och Demographic 
moderators som kan påverka hur stimulus påverkar organismen olika beroende på person till 
person (Abarbanel 2013). Nedan följer förklaringar till de olika beståndsdelarna i modellen. 

 
Figur 1: S-O-R-modellen (Abarbanel, 2013) 
 
Modellen ovan visar hur de faktorer vi tidigare nämnde (stimulus), med hjälp av människans 
egna erfarenheter och åsikter (organism), har en påverkan (response). Det leder till slut till 
“behavioural intentions”. 
 
 

2.2.1 Stimulus 

Idéen om stimulus grundar sig i miljöpsykologin och diskuteras av två stycken 
miljöpsykologer, Mehrabian & Russell (Abarbanel, 2015). De menar att omgivningens olika 
stimuli kan påverka en organism att agera som den gör. Abarbanel (2013) har använt sig av 
en modell där fyra stycken stimuli ingår för hennes forskning om onlinekasinon, dessa 
presenteras under avsnitt 2.3.1.2. 
 
Enligt S-O-R modellen är stimulus den del som ger människan en upphetsning. Vare sig det 
är under en shoppingtur eller i ett onlinekasino (Eroglu, Machleit, and Davis 1999). På ett 
onlinekasino är det visuella och auditoria viktiga stimuli som påverkar besökaren på sidan 
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men även finansiella transaktioner och spelvärde räknas som viktiga faktorer enlig Abarbanel 
(2013). 
 
Abarbanel (2013) delar sedan in stimulus i två olika kategorier: Det visuella och auditoria 
kallas Atmospheric cues; där High task-relevant cues och low task-relevant cues ingår. Samt 
Functional qualities; där financial trust och gambling value ingår. Det är dessa fyra stimulus 
som bidrar till hur användaren till slut upplever besöket på sidan, stimulus kan upplevas både 
negativt och positivt. Nedan följer en förklaring på Atmospheric cues, Functional qualities 
och deras delar och innebörd för rapporten. 

Atmospheric cues 

Det finns atmosfäriska signaler (Atmospheric cues) på ett onlinekasino, det är dem som ger 
intryck på spelaren både negativt och positivt. Atmosfäriska signaler är bland annat visuella 
och auditoria signaler som både är nödvändiga för spelaren att delta i spelet men även de 
signaler som inte är nödvändiga utan är för att förhöja upplevelsen. Signalerna delas in i två 
delar; High task-relevant cues och Low task-relevant cues i Abarbanels modell från 2013. 
Dessa atmosfäriska signaler skiljer sig mellan fysiska kasinon och onlinekasinon. Till 
exempel finns inga fysiska förhållanden som Lucas definierade 1999 såsom temperatur, 
luftkvalité och belysning eller exempelvis stolarnas komfort som kan tas i beaktning när det 
kommer till onlinekasino. 

High task-relevant cues 

Den konceptuella modellen som Abarbanel (2013) använder sig av baseras på idéer från 
Eroglu et als (2001) teori om e-servicescape i detaljhandel. Abarbanel (2013) använder sedan 
den teorin för att definiera high task-relevant cues som alla visuella och auditoria signaler 
som hamnar på skärmen som aktivt främjar och möjliggör själva spelaktiviteten. Allt från 
registrering till att sätta in pengar från sitt bankkonto och sedan välja spel man vill spela för 
att senare trycka på knappar i spelet, allt är direkt kopplat till att en användare ska kunna 
spela på onlinekasinot vilket betyder att de är high task-relevant cues eller hög 
uppgiftsrelevant signal. 
 
Abarbanel (2013) skriver vidare att från det ögonblicket en spelare går in på sidan, loggar in, 
sätter in och tar ut pengar och spelar så styrs det av funktioner som måste finnas för att utföra 
de uppgifter användaren vill. Hur användarvänligt och smidigt det är att utföra de uppgifter 
som användaren vill påverkar användarens tillfredsställelse med sidan och upplevelsen på 
den. High task-relevant cues är alltså alla funktioner som direkt relaterar till en uppgift som 
användaren vill göra.  

Low task-relevant cues 

De funktioner som inte är kritiska till själva spelandet eller navigeringen på sidan såsom ljud, 
bilder och design på sidan. Design här menas inte hur sidan är uppbyggd utan är endast 
visuellt. Popup-reklam på sidan räknas in i denna kategori, eftersom de kan störa en spelare 
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från att njuta av omgivningen så kan de ha en negativ effekt på spelupplevelsen. Low 
task-relevant cues innefattar även till exempel märkningar från myndigheter som utfärdat 
certifikat om spellicens eller andra visuella märken som ger kasinosidan en säkrare 
uppfattning (Abarbanel, 2013). 
 
Om ett onlinekasino har ett socialt nätverk integrerat i sidan, där spelare kan ha egna profiler 
och chatta med sina vänner, räknas även det in i low task-relevant cues då det inte har en 
direkt koppling till själva spelupplevelsen eller är nödvändigt för ett onlinekasino. 

Functional qualities 

Functional qualities är, som det låter, de delar på ett onlinekasino som fyller funktioner för 
användaren. Dessa funktioner delas upp i två kategorier: financial trust och gambling value 
som båda presenteras här nedan. 

Financial trust 

Financial trust refererar till hur säkert användare anser att finansiella transaktioner är. Precis 
som tilliten i ett fysiskt kasino, där besökaren kräver en hög säkerhet på finansiella 
transaktioner, är detta lika nödvändigt i ett onlinekasino. Till skillnad från 
onlinedetaljhandelns servicescape där användarens finansiella transaktion vanligtvis slutar 
med ett köp av en produkt och relationen kund-företag är produktbaserad så är istället 
spelarens relation till ett onlinekasino nästan exklusivt finansiellt. Den service som spelaren 
upplever involverar till mesta del ett utbyte av pengar, att användare litar på säkerheten är 
således ovärderligt för ett onlinekasino (Abarbanel, 2013). 
 
En annan aspekt som financial trust handlar om är ryktet och hur rättvist ett spel är. Spelaren 
måste ha tilltro till att odds och slump överensstämmer med verklighetens fysiska kasinon 
(Abarbanel, 2013). Abarbanel (2013) exemplifierar detta i att en besökare på ett onlinekasino 
som spelar blackjack inte har en aning om den underliggande algoritmen för spelet, är den 
byggd på ett sådant sätt att spelet representerar oddsen att vinna på samma sätt som det gör i 
ett fysiskt kasino? Representerar de kort som spelas med riktiga kortlekar med 52 kort i 
varje? Detta måste förmedlas av onlinekasinot på ett så trovärdigt sätt som möjligt för att 
besökarna ska få uppfattningen om att odds och slump av korten som visas är likartad som på 
ett fysiskt kasino. 
 
Vidare innehåller financial trust även service på andra områden. Till exempel räknas även 
faktorer som sidans rykte och hur känt varumärket är, vad som står på sidan i form av regler, 
policys och information om företaget; hur lättillgängligt det är med kundtjänst och hur 
kontakten med kundtjänsten upplevs (Abarbanel, 2013). 

Gambling value 

Gambling value är värdet på själva spelupplevelsen som användaren uppfattar i ett 
onlinekasino. Ju högre värdet på spelupplevelsen är desto troligare är det att personen får en 
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positiv upplevelse av onlinekasinots e-servicescape i sin helhet. Själva fenomenet gambling 
value presenteras i Lucas (2003) rapport om servicescape i fysiska kasinon. Till exempel så 
är kasinons enarmade banditers syfte att erbjuda en positiv spelupplevelse oavsett om 
spelaren vinner eller förlorar, med olika typer av slotmaskinspel och olika typer av insatser så 
kan gambling value bli högt även om spelaren skulle förlora pengar. Skulle spelaren däremot 
vinna pengar så ökar gambling value enormt. (Abarbanel, 2013) 
 
Gambling value täcker alltså alla typer av aspekter när det kommer till spelupplevelsen; Hur 
bra funkar spelen? Är de lätta att förstå? Vinner man mycket? Ett spel kan till exempel räkna 
ut att användaren vinner 100 kronor om den satsar 50 kronor där oddsen är 2.0 och genom en 
sådan användarvänlig funktion ökar gambling value eftersom det blir smidigare för 
användaren att lägga en satsning. Om det istället är svårt att förstå ett spel och det inte finns 
några regler lättillgängliga så sjunker värdet på spelarens tillfredsställelse av spelet och 
chansen att spelaren kommer tillbaka minskar då. (Abarbanel, 2013)  
 
Vinster och vinstchans ingår också i gambling value, om spelaren vinner mycket ökar spelets 
värde, då spelaren tror att den har övertaget över kasinot. Hur högt insatstaket är inverkar på 
värdet för spelaren samt hur spelaren uppfattar hur roligt ett spel är. Spelutbud ingår också i 
gambling value, i genren poker förväntar sig spelaren att flera olika slags pokerspel skall 
finnas tillhanda, exempelvis Texas Hold’em, Omaha eller 7-card stud. Om en spelare vill 
spela ett specifikt pokerspel och det spelet inte finns på sidan, sänker detta gambling value 
hos användaren. Ett annat exempel på negativ gambling value är ifall alla pokerbord på sidan 
blir upptagna och inget nytt bord öppnas upp för spelaren, detta medför frustration och värdet 
för spelaren går ner. Spelare vill även kunna spela för olika storlekar på insatserna, från små 
insatser till stora, detta ingår även det i gambling value (Abarbanel, 2013). 

2.2.2 Personal & Situational Moderator 
Personlighetsdrag varierar mellan individer, till exempel hur en individ hanterar risker samt 
hur mottaglig individen är av omgivningen online (Abarbanel 2013). Om en person till 
exempel är mer benägen att ta risker kan det medföra att spelaren spelar för mer pengar än 
vad som tänkt från början.  
 
Situationsfaktorer kan variera från dag till dag beroende på hur individens sinnesstämning är 
för tillfället. Användare besöker onlinekasinon med ett särskilt humörtillstånd, vilket kan leda 
till att de inte uppfattar omgivningen som de gör vanligtvis. En användares ändamål med att 
spela ändrar också på hur de ser på omgivningen, en spelare som har vinst som ändamål 
agerar inte på samma sätt som en spelare som är där för att roa sig eller döda tid. En annan 
faktor är förväntning, vad en spelare förväntar sig med sitt besök kan vara olika beroende på 
den situation som spelaren befinner sig i. (Abarbanel 2013). 
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2.2.3 Demographic Moderator 
Det finns demografiska faktorer som kan ha en inverkan på besökare på onlinekasinon. Dessa 
faktorer är bland annat ålder, kön och social klass som påverkar uppfattningen av hemsidans 
e-servicescape. Vidare påverkar andra faktorer människor på olika sätt beroende på personens 
åsikter, uppfattningar och utbildning (Abarbanel, 2013). Ofta kan man modifiera sina egna 
profiler på onlinekasinon för att göra dem mer personliga, till exempel lägga till en 
avatar-bild, välja färg på pokerbord samt färger på kortlekar. Detta gör att onlinekasinon kan 
erbjuda nya kunder med samma personliga preferenser skräddarsydda förslag till sin profil 
baserat på data från existerande användare med liknande faktorer. Exempelvis att 
onlinekasinot rekommenderar ett spel för besökaren baserat på liknande besökares 
preferenser. Det är viktigt med ett sånt system då en användares utseende online betyder 
mycket för den generella tillfredsställelsen. (Abarbanel, 2013) 
 
Onlinekasinon kan med hjälp av demografiska faktorer samla in data för att rikta in vissa 
delar av kasinot till specifika kundgrupper. Exempelvis är män mer benägna att gilla spel där 
man tar aktiva beslut, såsom poker och black jack. Medan kvinnor är mer benägna att gilla 
spel där färre beslut tas, till exempel slotmaskiner. Ett annat exempel är att yngre spelare 
tenderar att ha ett mer positivt sinne för onlinekasinon som fenomen än äldre personer 
(Abarbanel, 2015). 

2.2.4 Organism 
Enligt Nationalencyklopedin så är en organism följande: “en- eller flercellig varelse 
(mikroorganism, växt eller djur) vars uppbyggnad möjliggör självständigt liv”. I den här 
rapporten är organismen själva spelaren. Abarbanel (2013) beskriver att organismens respons 
av onlinekasinots olika stimuli ger individen en uppfattning av hemsidans e-servicescape, 
både positiva och negativa uppfattningar. 

Internal responses  
Organismens interna respons är uppdelad i två kategorier; affective och cognitive. 
Organismen utgör förhållandet mellan stimulus och individens response (Eroglu, Machleit, 
och Davis 1999).  

Affective 

Affective response är de känslor som e-servicescape skapar. Det affektiva tillståndet beskriver 
en organisms känslomässiga svar på stimuli. Abarbanel (2015) använder sig av Mehrabian 
och Russels (1974) “pleasure, arousal and dominance dimensions” (njutning-, upphetsning- 
och dominansdimensioner). Användare som finner sin omgivning tilltalande (pleasure) 
kommer med större sannolikhet vilja spendera tid och pengar på sidan och en sida som 
innehar upphetsande (arousal) kvalitéer har större chans att generera kundnöjdhet 
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(Abarbanel, 2015). Detta betyder också att en negativ upplevelse, att personen inte känner 
något tilltalande eller upphetsande med sidan, påverkar onlinekasinot negativt.  
 
Det finns även en chans att sidor kan ha kvalitéer som bidrar till användarens uppfattning av 
självkontroll, onlinekasinon kan alltså få spelaren att känna att man kan kontrollera utgången 
i spelet (dominance). Detta leder inte bara till en större kundnöjdhet (Abarbanel, 2013), utan 
kan också leda till det vanliga fenomenet att spelare försöker spela tillbaka sina förluster.  

Cognitive 

Den kognitiva delen handlar om organismens tolkning av information samt hur spelaren 
bearbetar, bibehåller och samlar in informationen.  I e-servicescape handlar detta om hur 
onlinekasinot presenterar information för besökaren genom datorskärmen. Detta innefattar 
även förståelsen av, attityden till och övertygelsen om informationen (Abarbanel, 2013).  
 
Kognitiva responser kan till exempel vara resultatet av olika slags märkningar på hemsidan, 
märkningar och bilder som ger spelaren (organismen) en uppfattning om att onlinekasinot är 
en seriös aktör. En sådan märkning kan till exempel vara för RGA (Remote Gambling 
Association) som jobbar för att onlinekasinon skall uppföra sig på ett korrekt sätt gentemot 
spelaren och andra aktörer exempelvis EU och EUs medlemsländer.I detta exempel har alltså 
användaren tagit emot och bearbetat informationen från märkningen och detta leder sedan till 
en eller flera behavioral intentions. 

2.2.6 Response 

Response i S-O-R-modellen är avsikterna för ens beteende. Det vill säga hur organismen 
responderar på de stimulus den utsätts för. Detta avgör till vilken grad individen känner sig 
tillfredsställd med rådande e-servicescape och på så sätt påverkar individens handlingar 
utefter graden av nöjdhet (Abarbanel, 2013).  

Behavioral Intentions 
Användare baserar sitt omdöme om sidan utefter den upplevda servicen, om en användare till 
exempel får in sina pengar på kontot bara några minuter efter vinst så ökas omdömet om 
sidan och leder sedan till behavioral intentions. Behavioral intentions är alltså det som 
stimulus, organism och response leder upp till, i vårt exempel vi nyss använde så är 
snabbheten med att få in pengar på kontot vår stimulus, användaren är vår organism och 
ökningen av sidans omdöme är vår response. Efter att informationen gått igenom alla steg 
landar den i behavioral intentions som kan ses som en mätning på hur sannolikt det är att en 
person utför ett visst beteende. (Abarbanel, 2013) 
 
I sin forskning om onlinekasinon delar Abarbanel (2013) in behavioral intentions i tre delar; 
Intent to revisit (komma tillbaka), desire to stay (stanna kvar) samt recommendation to others 
(rekommendera till andra). Det är dessa behavioral intentions vi letar efter i den här 
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rapporten, vilka stimuli på en sida är det som påverkar att en användare utför dessa 
beteendemässiga avsikter? 

Komma tillbaka 

Att en spelare har en avsikt att komma tillbaka till en sida baseras på hur tillfredsställd 
spelaren känner sig med sidans e-servicescape. Avsikt att komma tillbaka kan till exempel 
baseras på spelarens kontrollfokus, där man själv tror sig ha kontroll över spelet och kan 
således styra utgången i spelet. Om en spelare känner sig ha mer kontroll över vinsterna på ett 
specifikt onlinekasino så ökar det avsikterna att komma tillbaka till just det onlinekasinot och 
inte testa något annat.  (Abarbanel, 2013) 
 
Att en spelare anser att en sida är “tursam” och betalar ut mer pengar än andra onlinekasinon 
kan även det leda till att spelare kommer tillbaka till onlinekasinot, detta är ett exempel på 
gambling value.  

Stanna kvar 

Att vilja stanna kvar, eller desire to stay som Abarbanel (2013) nämner det, är ett av de 
beteenden inom S-O-R-modellen som uppstår när en organism svarar på en signal som 
kommer ifrån en eller flera stimuli. Just att användaren stannar kvar på sidan är direkt kopplat 
till hur användaren upplever servicen och atmosfären på onlinekasinot. En bra upplevelse gör 
att användaren stannar kvar och en dålig upplevelse gör det motsatta, därför är det viktigt att 
se vilka faktorer som gör att användare stannar kvar på ett onlinekasino. 

Rekommendera till andra 

På den konkurrenskraftiga onlinekasinomarknaden finns det i princip inget bättre resultat än 
“word-of-mouth”-rekommendationer. Om användare känner sig så nöjda med upplevelsen på 
onlinekasinot att de berättar för sina vänner att de också borde spela på den sidan så har den 
sidan lyckats med sin uppgift att få fler spelare. Onlinekasinon som erbjuder en positiv 
upplevelse till sina användare kan alltså genom rekommendationer etablera ett starkare och 
bättre rykte bland spelare, detta är såklart en väldigt bra egenskap när det kommer till en 
industri där pålitlighet är ett måste. (Abarbanel, 2013). 
 

2.3 Tidigare forskning 

Abarbanels (2015) kvantitativa rapport bestod av 505 personer som genomförde en enkät 
online. Kravet på att få svara på frågorna var att man någon gång inom en treårsperiod hade 
lagt pengar på ett spel på ett onlinekasino. Anledningen till detta spann på tre år var för att 
onlinekasinon förbjöds i USA 15 april 2011 och genom treårsperioden blev fler tillgängliga 
för undersökningen. 
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Abarbanels (2015) forskning kom fram till att Financial trust samt Gambling value har den 
största påverkan på spelarens attityd gentemot onlinekasinot.  High task-relevant cues ansågs 
inte vara lika viktigt enligt Abarbanels (2015) resultat. Medan Low task-relevant cues ansågs 
vara en stor faktor för spelarens nöjdhet och beteende. Dessa Low task-relevant cues kan, 
enligt Abarbanels (2015), jämföras med fysiska kasinons atmosfär och inredning, vilket 
också kan ha en positiv inverkan på en spelares upplevelse, detta visar även tidigare rapporter 
på Servicescape av Lucas (2003) samt Lam et al. (2011). 
 
 
 
 
 
 

3. Metod 
De metoder som används i rapporten är insamling av data från litteratur, kvalitativ 
datainsamling genom e-postintervjuer samt en analysmetod kallad innehållsanalys för att 
analysera intervjuerna. Nedan följer förklaring hur vi gick tillväga för att genomföra 
metoderna. 

3.1 Insamling av data från litteratur 

Vi vände oss till litteraturen för att skaffa oss mer kunskap om ämnet onlinekasino. För att 
finna data använde vi oss av databaser där sökningar skedde i Primo, Google Scholar och 
Scopus. Till en början skedde sökningarna på både engelska och svenska men allteftersom 
insåg vi att de rapporter skrivna på svenska var lätträknade och övergick helt till engelska 
söktermer. Vid dessa sökningar använde vi oss av sökorden online casino tillsammans med 
dark patterns. Termen dark patterns användes i tron om att kasinon använder sig av dessa 
samt om det är sådana mönster som gör att vi kan besvara frågeställningen. Dock blev vi inte 
tillfreds med resultatet från söktermen dark patterns då de resultaten inte var intressanta för 
denna rapport. Genom sökningar endast på online casino fann vi intressanta artiklar om 
servicescape och e-servicescape vilket matchade forskningsfrågorna för denna rapport som 
lyder hur kasinon får folk att stanna kvar, komma tillbaka till och rekommendera sidan för 
andra. Då riktade vi in oss på sökorden online casino tillsammans med servicescape samt 
e-servicescape.  
 
För att strukturera upp sökningarna har vi gjort en matris hämtad från boken Researching 
Information Systems and Computing (Oates, 2006). Denna matris inkluderar vilka sökord 
som användes, antal träffar på artiklar, antal lästa titlar, antal lästa abstrakt samt vilken 
databas artiklarna är hämtade ifrån.  
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Urval ett bestod i att vi läste titlarna på de träffar utefter sökkriterierna och sedan bedömde 
ifall de verkade intressanta utifrån ett e-servicescape-perspektiv samt ett 
onlinekasino-perspektiv. Därefter bestod urval två utav att läsa abstrakten för att se om 
artiklarna var till hjälp för vår rapport. I de fall vi fann artiklarna intressanta kom de sedan 
med i urval tre. Där läste vi introduktionen samt slutsatsen i artikeln. Detta förklarar Oates 
(2006) är ett praktiskt tillvägagångssätt för att spara tid vid insamling av data från 
vetenskapliga artiklar. 
 
För att lagra de artiklar som vi ansåg vara intressanta efter att ha läst abstrakten, 
introduktionen och slutsatsen lades de in i ett excel-ark. Efter det läste vi artiklarna som lades 
in i dokumentet och sedan sållade de som inte hade någon relevans för vår rapport.  
 
 
 
 
 
 
Sökmatris 

Sökning i Primo 
limiteringar:  peer-reviewed, 
engelska 

Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

e service scape OR  
online casino 

20 635    

online-casino OR 
e-servicescape 

384 130 6 2 

 
 

Sökning i Scopus 
limiteringar: peer-reviewed, 
engelska 

Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

online casino 142    

online casino OR 
 e servicescape 

26 26 15 8 

 
 

Sökning i Google Scholar 
limiteringar: peer-reviewed, 
engelska 

Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

online casino 99 800    
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e-servicescape 526    

e-servicescape online casino 58    

"e-servicescape" AND 
"online casino" 

8 8 3 3 

 
 
 
 
 
Enligt Oates (2006) bör man koncentrera sig på artiklar som blivit referentgranskade 
(peer-reviewed). Detta för att innehållet i artiklarna då blivit granskade av bland annat andra 
forskare. Därför sökte vi endast efter artiklar som blivit referentgranskade och på så sätt gav 
oss högre kvalité till vår rapport. 
 
Resultatet av litteraturstudien blev att grunden till vår rapport baseras på två artiklar från 
forskaren Brett Abarbanel som gjordes 2013 respektive 2015. Genom dessa två artiklar 
användes även sekundära källor som Abarbanel själv använt för att beskriva e-servicescape 
inom onlinekasinon, e-servicescape och servicescape i sin helhet. Anledningen till att 
rapporten baseras på dessa två rapporter är att de är väldigt genomgående i vad 
e-servicescape innebär i en onlinemiljö och specifikt onlinekasinon. Efter litteratursökningen 
fastställdes det att det finns en brist av forskning inom området och därför baseras rapporten 
på den begränsade forskning som finns tillgänglig. 

3.2 Kvalitativ datainsamling 

Kvalitativa metoder syftar till att förstå hur människor tolkar sin erfarenhet, hur de 
konstruerar sin världsbild och vilken mening de tillskriver sin erfarenhet (Sharan B. Merriam, 
2009).  

3.2.1 E-postintervju 

I denna rapport används e-postintervjuer för att ta reda på vad det är som gör att en användare 
stannar kvar, kommer tillbaka till och rekommenderar ett onlinekasino. Intervjufrågorna är 
utformade som i en enkät och skickas ihop till intervjuobjektet. En av anledningarna som 
Savin-Baden & Major (2012) påstår vara positivt med e-postintervjuer är att den intervjuade 
kan vilja ta längre tid på sig att svara på frågorna och genom denna intervjuform tillåts det. 
Genom att skicka alla frågor på samma gång får intervjuobjektet ta sin egen tid till att svara 
på frågorna. En annan anledning till det valet är att det blir lättare för den intervjuade att tala 
sanning eftersom risken för att hen talar osanning för att tillfredsställa intervjuaren minskar. 
Det blir även lättare för den som blir intervjuad att svara utifrån den kontext som 
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intervjuobjektet oftast spelar i, vare sig det är på dator, mobil eller läsplatta och vare sig de 
spelar hemma eller ute (Savin-Baden & Major, 2012).  
 
Vidare anledningar till att vi valt e-postintervjuer i enkätform är på grund av att vi ville nå ut 
till så många som möjligt och för att få en ordentlig blick över vad människor tycker för att få 
ett så rättvist resultat som möjligt.  
 

3.2.2 Metodkritik 
 
E-postintervjuer kan bli svåra att tolka eftersom det inte lika lätt går att ställa frågor om vad 
intervjuobjektet menar med sitt svar, och speciellt inte när frågorna skickas som en enkät. 
Samt att det inte funnits möjlighet till följdfrågor, vilket kan skapa tolkningsproblem av 
svaren. Att inte sitta tillsammans kan betyda att intervjuobjekten bara skriver ned några svar 
som faktiskt inte stämmer. Även om intervjuobjektet kan svara i lugn och ro i sitt hem kan 
omgivningen hemma göra att man blir stressad och detta försämrar såklart förmågan att svara 
ordentligt på frågorna. 
 
Under arbetets gång har flera olika intervjumetoder tänkts på. Till exempel vanliga kvalitativa 
intervjuer med spelare men på grund av tidsbrist och behovet av att få in så många intervjuer 
som möjligt gjorde denna metod obsolet. En annan metod var att ha intervjuer med spelare 
när de fick sitta vid en dator och spela på två olika sidor för att analysera skillnaden mellan 
sidorna. Denna metod var även den för tidskrävande och inte tillräcklig för att få in det urval 
som rapporten krävde. 

3.3 Urval 
Savid-Baden & Major (2012) skriver att man gärna ska intervjua personer som man tror har 
mycket att berätta om området. Vidare går det att läsa att kriterie-sampling (criterion 
sampling) är när man väljer en grupp människor baserat på ett kriterium, i den här rapporten 
måste respondenten spelat på ett onlinekasino för pengar minst en gång under de senaste sex 
månaderna. Med detta kriterie försäkrar vi oss att respondenterna har kunskap och erfarenhet 
inom frågornas natur och kan på så sätt förvissa oss om att respondenterna vet kontexten. 
 
Vi annonserade på Facebook för att hitta människor som var villiga att delta i en 
e-postintervju. Detta är ett smidigt sätt nå ut till en stor massa av olika människor. Kriteriet 
för att delta är som sagt att de måste ha spelat för pengar på ett onlinekasino inom de senaste 
sex månaderna. Det inkom svar från åtta personer att de ville delta i intervjuerna. Efter att de 
medgett deltagande mailades sedan intervjun till deras e-post. Då kunde de i lugn och ro ta tid 
på sig att besvara de tio frågorna. Sex personer fullföljde och svarade på alla intervjufrågor 
och mailade tillbaka sina svar, två personer valde att inte svara på intervjun och föll således 
bort. När svaren inkommit kopierades dessa, lades in i ett dokument och efter det raderades 
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mailen. Detta eftersom vi vill att våra intervjuobjekt ska vara anonyma och för att kringgå 
regleringen om GDPR (General Data Protection Regulation). 

3.4 Utformning av frågor 
Vi vill genom våra frågor få svar på om det blir någon skillnad i vår kvalitativa forskning 
gentemot Abarbanels (2015) kvantitativa forskning för att få ny och jämförande kunskap 
inom området. 
 
Intervjufrågorna bestämdes utifrån Abarbanels (2013) S-O-R-modell för onlinekasinons 
e-servicescape. Detta för att få svar på vad som betyder mest på en kasinosida för 
användaren, utifrån de “behavioral intentions” som Abarbanel (2013) nämner. Eftersom det 
redan finns en färdig modell går det att jämföra resultaten mellan vår och Abarbanels (2015) 
forskning med hjälp av den. Vilka stimuli det är som får användare att uppnå svaren: “intent 
to revisit” (komma tillbaka), “desire to stay” (stanna kvar) och “recommendation to others” 
(rekommendera till andra) är alltså det vi vill ta reda på med hjälp av våra intervjufrågor. 
 
Vi startade intervjun med öppna frågor såsom “Vad tycker du är det bästa med de/det kasino 
som du spelar på?” samt “Vad är viktigast för dig på ett onlinekasino?” (Se bilaga 8.2 Fråga 
2 och Fråga 3) för att få en överblick av vad användare anser är det som betyder mest för dem 
på ett onlinekasino. Detta ger respondenten utrymme att svara utförligt på frågorna eftersom 
de är öppna, vilket vi anser vara viktigt då svaren har möjlighet att bli mer fylliga och därför 
ge en mer diger datainsamling.  
 
Vissa delar av de stimuli som vi undersöker är väldigt svåra att få svar på om inte användaren 
får en direkt fråga, därför går vi lite djupare med mer specifika frågor som “Har du någon 
gång börjat spela på ett onlinekasino som för dig varit helt okänt?”och “Har du någon gång 
kontaktat kundtjänst?”(Se bilaga 8.2 Fråga 5 och Fråga 6), som båda kan kopplas till 
financial trust, för att se djupare på om dessa upplevelser har påverkat och isåfall om det var 
positivt eller negativt.  

3.5 Etik 

Hasardspel och onlinekasino kan leda till ett beroende och en beroendesjukdom, 
spelberoende. Defintionen av spelberoende varierar. En definition använd av Langham et al 
(2016) lyder: “Någon form av skada eller nöd som härrör från, eller orsakad eller förvärrad av 
en persons spelande". En annan definition, även den hämtad från Langham et al (2016) är:  
"Räckvidd av negativa konsekvenser", där "säkerhet eller välbefinnande hos 
spelkonsumenter eller deras familj eller vänner placeras i riskzonen”. Vidare definierar 
Nationalencyklopedin spelberoende som “kännetecknas av att tankarna är upptagna av 
tidigare och planerade spel. Vid försök att kontrollera spelbegäret uppstår rastlöshet och 
irritation. Förluster söker man täcka genom att spela på nytt” (NE, u.å). Detta gör att vi måste 
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ta hänsyn till detta under intervjuerna. Därför är vår målsättning att bara rikta våra intervjuer 
till personer som redan har spelat och alltså inte börjar spela på vår begäran för att ingå i 
intervjun. 

3.6 Metod för analys 

Den typ av analys vi utförde är innehållsanalys eller “content analysis” på engelska. 
Savin-Baden & Major (2012) beskriver innehållsanalysen som en grundläggande analys av 
texter på den mest fundamentala nivån: innehållet. Det är en analys av frekvensen och 
mönstren av användandet av termer och fraser. Dessa termer och fraser placeras sedan in i 
kategorier för att på ett enkelt sätt räkna hur många gånger de nämns i intervjuerna. 
Innehållsanalys lämpar sig därför bra för vårt ändamål då Abarbanels (2015) S-O-R-modells 
stimuli innehåller kategorier som dessa återkommande ord och fraser kan placeras i. Dessa 
kategorier, som vi beskrivit under bakgrund, är: High task-relevant cues, Low task-relevant 
cues, financial trust och gambling value.  
 
Vi började med att läsa igenom alla intervjuer för att få en helhetsbild över samtliga . Efter 
det kategoriserades de fraser och termer som passar in i de kategorier som är nämnda ovan. 
Dessa termer och fraser är endast plockade från vissa frågor där användare tillfrågas om vad 
de tycker är mest positivt på de onlinekasinon de spelar på och om upplevelser spelaren kan 
ha haft. Detta för att få en indikation på vilken kategori som påverkar spelaren mest utefter 
forskningsfrågorna. Analysen utgår ifrån forskningsfrågorna och därför analyseras de 
kategorier som benämns positivt i innehållsanalysen. Negativa upplevelser räknas alltså inte 
med i innehållsanalysen på grund av att vi vill hålla oss till våra forskningsfrågor. 
 
Alla meningar som ansågs ha  betydelse för att besvara frågeställningen räknades in i de 
kategorier som formats efter stimuli. När dessa benämns som positiva lades de in i en tabell 
som sedan summeras för att se vilken stimulus som nämnts positivt flest gånger.  
 
Även de negativa svaren analyserades för att se om någon specifik upplevelse inom en 
kategori drar ner användarens tillfredsställelse mer än någon annan när den upplevelsen 
uppfattas som negativ. Till exempel ställdes en fråga om intervjuobjektet haft erfarenhet av 
att kontakta kundtjänst på en sida och hur den erfarenheten påverkade spelaren. Dessa 
erfarenheter påverkar respondenten på olika sätt beroende på om den var positiv eller negativ.  
 
Denna rapport har avsiktligen undvikit att fokusera på personal och situational moderators 
och demographic moderators med anledning av att våra respondenter skulle känna sig trygga 
med att svara ärligt på de frågor som ställdes. Att inte behöva prata om sig själv och att fokus 
istället ligger på respondentens erfarenhet av onlinekasino kan ge en klarare blick av vad som 
är viktigast för olika människor. Eftersom ett spelberoende kan knäcka de flesta personer 
oberoende av kön, social klass eller personlighetsdrag så är det viktigt att få en helhetsbild 
över vilka faktorer flesta människor finner är viktiga på ett onlinekasino. 
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De kognitiva och affektiva parametrarna inom organismen har även de valts bort på grund av 
vår intervjumetod. Ett sätt att lösa detta hade varit att utföra intervjuer ansikte mot ansikte där 
man kunde se vilka stimuli som fick intervjuobjektet att bearbeta informationen och vilka 
stimuli som inte uppfattades utan hade mer en bakgrundsroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Analys och resultat 

I analysen presenteras vår data samt delar av det empiriska material vi tillskaffat oss från den 
kvalitativa metod som använts. Det kom in totalt åtta förfrågningar från personer som kunde 
ställa upp i en intervju. Frågor skickades ut till alla åtta personer och av dessa kunde sex 
stycken intervjuer fastställas. Bortfallet blev två där en intervju var ofullständig och den 
andra svarade aldrig efter att personen fått intervjufrågorna. 

4.1 Analys utefter stimulus 
För att koppla analysen av den kvalitativa rapporten till S-O-R-modellen ges följande 
förklaring: onlinekasinots e-servicescape representerar stimulus, respondenten representerar 
organismen och frågeställningen representerar response. 
 
Som det går att läsa i metod av analysen placerades värdeladdade citat in i de fyra 
kategorierna från stimulus-delen av S-O-R-modellen. Dessa citat adderades sedan ihop för att 
se vilken kategori som var mest återupprepat i svaren från e-postintervjuerna. I figur två visas 
följande resultat: Financial Trust återkom 17 gånger, Gambling value återkom 14 gånger, 
High task-relevant cues återkom 14 gånger och Low task-relevant cues återkom fyra gånger. 
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Figur 2 
 
Det är utefter denna räkning av positiva omnämnanden och placering i kategorier man kan se 
vilket stimulus som var mest relevant för att nå en eller flera av organismens responser, alltså 
att stanna kvar, återkomma och rekommendera ett onlinekasino. 

4.1.1 Financial trust 

Totalt 17 citat kategoriserades inom financial trust. Detta innebär att finansiell tillit till 
onlinekasinot nämndes i intervjuerna som den viktigaste faktorn för att nå responserna i vår 
frågeställning.  Financial trust är den viktigaste stimulansen utifrån resultatet av metoden. En 
återkommande synpunkt i intervjuerna var att snabba utbetalningar av vinster till kunden är 
av hög prioritet för att välja just det onlinekasinot. Andra citat som till exempel: “upplevs 
seriösa och säkra” och “enkla överföringar” räknades in i denna kategori. Det mest 
återkommande inom financial trust är snabbhet och enkelhet vid överföringar, spelare vill 
alltså ha sina vinster utbetalda snabbt. Förutom själva utbetalningen av pengar så är financial 
trust en kategori som täcker olika saker, det kan vara allt från informationell text på sidan till 
bolagets igenkänningsfaktor och rykte. Just ryktet visade sig vara en återkommande faktor för 
svaren i intervjuerna. Flera personer svarade nej på fråga F5 (se bilaga), att de aldrig har 
spelat på ett onlinekasino som för dem är helt okänt. Detta visar på att en igenkännelse av 
onlinekasinot är av vikt för att börja spela på ett visst kasino online. En annan aspekt inom 
financial trust är enkelheten att kommunicera med onlinekasinot. Detta visas även i 
intervjuerna då det återupprepas ett antal gånger vikten av ett bra kundbemötande via bland 
annat kundtjänsten. Ett interjvuobjekt säger till exempel “Bra service får en att känna en 
känsla av trygghet” medan en annan säger att “nivå på kundtjänstmedarbetarna” är viktiga 
element för att onlinekasino att bygga tillit till sina besökare. 
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4.1.2 Gambling value 
Gambling value är som vi tidigare skrivit ett värde på spelarens spelupplevelse och citat som 
“Positiv upplevelse av spelandet” och “Vinster” räknades därför in i kategorin gambling 
value. Även sidans spelutbud spelar stor roll i hur organismer uppfattar sidan, om ett spel inte 
finns på sidan ökar risken att spelaren går till en ny sida som har just det spelet, ett citat som 
tydliggör detta är: “Att vissa roliga spel finns”. 
 
Fem stycken citat berättar också hur viktigt det är för organismer att faktiskt vinna något på 
sidan, om en spelare aldrig vinner något ökar risken att spelaren inte stannar kvar eller 
kommer tillbaka. Detta är såklart en ganska svår uppgift för onlinekasinot, hur mycket kan 
sidan öka vinstchansen samtidigt som den fortfarande går plus?  
 
Ju mer positiv spelupplevelse spelaren har på sidan, desto högre blir onlinekasinots gambling 
value. Kategorin innehöll till slut 14 citat och hamnade således på en delad andraplats 
tillsammans med high task-relevant cues. 

4.1.3 High task-relevant cues 
Med 14 citat kategoriserade som high task-relevant cues i analysen med citat som: “bra 
prestanda” och “Det ska vara enkelt att förstå och hitta till dom spelen man vill komma åt.” 
Manövrerbarhet och snabbhet på sidan var ett återkommande tema i intervjuerna som en av 
de mest betydande faktorerna för att användare ska nå responserna stanna kvar och komma 
tillbaka till sidan.  
 
Citatet “Hur sajten är byggd ger kasinot ett seriöst intryck eller ej” ger en inblick i hur 
organismen uppfattar sidan under användning. Om sidan tillhandahåller service på ett sätt 
som tillfredsställer organismen så ökar chansen att spelaren spenderar pengar på sidan, men 
om sidan istället laddar långsamt eller är svårmanövrerad kan det ge ett oseriöst intryck på 
organismen och därför minskar chansen att organismen stannar kvar eller kommer 
tillbaka. 
 
 

4.1.4 Low task-relevant cues 
Fyra citat blev kategoriserade som low task-relevant cues och är därmed också den som blev 
nämnd minst. Ett citat som dock uttrycker sig speciellt är: “En bra design pekar på att 
personerna bakom kasinot ligger i framkant och känner till vikten av att göra sina kunder 
nöjda för att dem skall stanna kvar, hos just dem”. Designen på sidan kan alltså vara väldigt 
viktigt för det första intrycket som organismen får när sidan besöks för första gången, bra 
design ger ett seriöst intryck och organismen känner att sidan är seriös och att företaget 
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bakom kasinot vill göra sina kunder nöjda, vilket i sin tur leder att organismen stannar kvar 
och kommer tillbaka. 
 
Ett annat citat från våra intervjuer som speglar detta lyder: “Om en hemsida är snyggt 
designat ökar det trovärdigheten”. En snygg design ökar alltså trovärdigheten i ett 
onlinekasino och leder till att organismer vill spendera sina pengar där. 
 
Även om low task-relevant cues är den kategori som blev nämnd minst i intervjuerna så 
utesluter det alltså inte att den har en stor betydelse för organismers response, vi pratar mer 
om detta lite längre nedåt i rapporten. 
 

4.2 Analys utefter response 
Nedan presenteras resultatet utefter frågeställningen om vad som får individen att stanna 
kvar, komma tillbaka och rekommendera onlinekasinon till andra. 

4.2.1 Stanna kvar 
Enligt den utförda undersökningen är financial trust det stimulus som påverkar organismen 
mest när det kommer till att spelare når responsen “stanna kvar”. Detta resultat är samma som 
i Abarbanels (2015) forskning där “financial trust” också var det stimulus som hade störst 
påverkan för att nå dessa responser.  
 
De mest återkommande orden är “enkelt/enkelhet”, “snabbhet” och “enkla överföringar”. 
Dessa ord platsar i stimuli high task-relevant cues och financial trust, vilket vi tolkar som att 
själva upplevelsen av användarvänlighet och smidighet i både arkitekturell design och 
utbetalning och insättning av pengar är det som påverkar spelare mest under besöket och 
leder till att spelare stannar kvar. 
 
Hemsidan skall vara lätt att förstå, enkel att navigera på samt att spelen ska vara 
lättförståeliga. Samtidigt som sidan och spelen ska vara enkla att förstå skall prestandan på 
sidan kunna matcha spelarens krav vilket då gör att hemsidan upplevs snabb att använda. Om 
en sida istället laddar långsamt kan sidan anses vara oseriös och användaren kan då välja att 
byta sida.  
 
 

4.2.2 Komma tillbaka 
De faktorer som påverkar besökaren att komma tillbaka till ett onlinekasino är, enligt vår 
analys, snarlika som responsen stanna kvar på ett onlinekasinot. På frågan “Vad skulle få dig 
att komma tillbaka på den sida du spelat på?” nämns bland annat att antalet vinster och den 
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upplevda vinstchansen påverkar huruvida spelaren upplever tillfredsställelse och på så vis får 
spelaren att komma tillbaka (gambling value). Vidare svar från intervjuerna visar att ett 
onlinekasino måste hantera utbetalningar på ett säkert och snabbt sätt för att spelare ska 
komma tillbaka till sidan (financial trust).  
 
Precis som i responsen stanna kvar så har financial trust en stor betydelse i responsen 
komma tillbaka, däremot spelar vinster och gambling value en större roll än enkel 
navigering och high task-relevant cues i denna respons jämfört med stanna kvar.  
Anledningen till detta kan vara att navigeringen  går att koppla till användandet som spelaren 
utför i nuet och en enkel navigering under besöket gör att spelaren vill stanna kvar, men inte 
nödvändigtvis att spelaren kommer tillbaka. För att spelaren ska komma tillbaka har vinster 
och den upplevda vinstchansen större betydelse.  
 

4.2.3 Rekommendera till andra 

När det kommer till den tredje delen av forskningsfrågan, responsen “rekommendera sidan 
till andra”, svarade respondenterna olika på den direkta frågan “vad skulle få dig att 
rekommendera att onlinekasino till andra?”. Gambling value var den kategori som framkom 
flest gånger i svaren där citat som “Positiv upplevelse att [sic] spelandet” och “att man vunnit 
på sidan” bevittnar att vinsterna och spelutbudet var det som påverkade organismen till den 
responsen. Själva akten att rekommendera en sida till någon annan var dock påtagligt 
kontroversiellt där ett av intervjuobjekten svarade på frågan om vad som skulle få personen 
att rekommendera ett onlinekasino till någon annan: “Att den bekante frågar efter ett kasino 
att spela på, gillar inte att försöka påverka andra människors levnadsvanor”.  Det visar på att 
det finns vissa tvivel till onlinekasino som fenomen för att de kan påverka en persons 
levnadsvanor på ett destruktivt sätt. En annan svarade bara att “inget” skulle få den att 
rekommendera en sida till någon annan, antagligen för att personen själv inte ansåg det vara 
värt att spela på onlinekasino och skulle för den anledningen inte rekommendera den.  
 
Rekommendationer kan dock ske i andra hand utan att personen som rekommenderar eller 
blir rekommenderad till ens vet om det. Ett exempel kan vara att en bekant vinner mycket 
pengar och man får reda på det genom sociala medier. Personen som lägger ut vinsten kanske 
inte ämnar att rekommendera andra att spela onlinekasino, men det är vad som händer 
oavsiktligen. Ett citat från våra intervjuer, som speglar detta, lyder: “När jag spelade så var 
det lite utav ett experiment. En bekant hade vunnit 8 miljoner på slots på Mr Green”. Detta är 
ett klart exempel på hur vinster och stimulus gambling value kan påverka folk att börja spela. 

4.3 Andra resultat 

Intervjuresultaten gav oss en bra bild av vad som får spelare att stanna kvar, komma tillbaka 
och rekommendera. Men vi fick även andra resultat som vi tycker spelar in när det kommer 
till hur omgivningen på ett onlinekasino påverkar spelarens val. Till exempel är det märkbart 
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att en sidas rykte och varumärkets igenkänningsfaktor har betydelse då bara två av sex 
användare vi intervjuat hade börjat spela på okända kasinon. Det betyder att stimulus 
financial trust spelat en roll i användarens val av sida då kunskap om sidan och varumärket 
redan existerat hos organismen och har då påverkat organismens response. 
 
Regler och villkor är också en del av stimulansen financial trust och för de flesta 
respondenter eller organismer gav den delen ingen specifik respons eftersom de oftast inte 
läste några regler eller villkor, bara om det handlade om villkor för att inkassera ett 
bonuserbjudande. Med det sagt går det inte att utesluta att själva existensen av regler och 
villkor har en inverkan på hur spelare upplever onlinekasinots e-servicescape i sin helhet. 

4.4 Negativa responser 
Vissa underkategorier i till exempel financial trust påverkade mer negativt än andra, där är 
kundtjänst den främsta. Ett citat från en intervju lyder: “Det finns kasinosajter jag helt 
övergett efter kontakt med deras kundtjänst”. Ett dåligt bemötande av kundtjänst kan alltså 
resultera i att användaren tappar sitt förtroende till sidan och byter sida som ett resultat av 
upplevelsen. Andra negativa kategorier var low task-relevant cues där en dålig design kunde 
få en sida att verka oseriös från start, där spelar de andra kategorierna oftast ingen roll då det 
kan hindra användaren att skapa ett konto på sidan överhuvudtaget. Ett citat från våra 
intervjuer summerar det väldigt bra: “En dålig design år 2018/19 = Förmodligen genomruttet 
kasino”. En bra design är alltså väldigt viktig både för sidans anseende och dess framgång. 
 
 
 
 
 

5. Diskussion 

 
I likhet med Abarbanels (2015) rapport blev resultatet, utifrån de fyra olika kategorier av 
stimuli i modellen, financial trust den viktigaste aspekten. Detta visar tecken på att skillnaden 
mellan amerikanska spelare på onlinekasinon inte är så stor om man jämför med svenska 
spelare. Det går självklart inte att vara säkra på det resultatet eftersom forskningen i den här 
rapporten baseras på ett så litet urval.  
 
Att financial trust spelar stor roll är heller inte så konstigt eftersom onlinekasinon bygger på 
ekonomiska transaktioner och om spelare inte känner tillit till dessa transaktionerna 
försämras upplevelsen drastiskt. Detta är särskilt intressant om man ser på majoriteten av 
onlinekasinon i Sverige och hur de marknadsför sina sidor. Många sidor idag som till 
exempel snabbast.se eller noaccountcasino baserar sig på premissen att kunna få sina pengar 
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utbetalda inom några minuter efter vinst och ökar därmed i financial trust innan ens besöket 
börjat.  
 
Det finns dock delar i vår rapport som inte överensstämmer med Abarbanels (2015) rapport. 
Till exempel hamnar high task-relevant cues långt efter gambling value i Abarbanels (2015) 
rapport men i denna rapport räknas de som likvärdiga, även om de har olika fokus i de 
responser vi skrev om tidigare. 
 
Detta är även återkommande i Eroglu et als (1999) forskning om e-servicescape i detaljhandel 
online där high task-relevant cues är det viktigaste för att en detaljhandel ska kunna sälja sina 
varor. Om besökaren inte hittar information om varorna på ett smidigt sätt förhindrar det 
försäljning. På samma sätt funkar ett onlinekasinos e-servicescape, genom att förhindra 
oklarhet i till exempel hur man spelar eller sätter in pengar kan onlinekasinot behålla sina 
kunder. 
 
Shelat & Eggers (2002) kom i deras kvantitativa studie fram till att besökaren på ett 
onlinekasino vill kunna få fram information om företaget, deras anställda och deras policies. 
Sådan information ska presenteras på hemsidan och vara lätt att hitta. Vidare skriver Shelat & 
Eggers (2002) att deras resultat visar att det ska vara lätt att kontakta företaget och besökaren 
förväntar sig snabba och bra svar. Shelat & Eggers (2002) lyfter även fram att en viktig del av 
besökarens tillfredsställelse är att vinster ska betalas ut inom den tidsram som angetts till 
spelaren. Mycket av Shelat & Eggers (2002) resultat kan jämföras med denna rapports 
resultat eftersom alla de krav som skrivits ovanför ingår i stimuli financial trust, vilket enligt 
vår forskning var det viktigaste på ett onlinekasino. 
 
Även om vi fick samma resultat om financial trust i denna rapport om man jämför med 
Abarbanels (2015) kan vi inte utesluta att olika delar inom financial trust värderas olika 
beroende på amerikansk eller svensk kontext. Till exempel framgår det i vår rapport att 
snabba och enkla överföringar är det som höjer upplevelsen mest men ordet “säkert” eller 
“säkerhet” förekommer endast en gång. Den upplevda säkerheten när det kommer till 
finansiella transaktioner på onlinekasinon är hög i Sverige. Därför litar vi på att kasinot har 
möjlighet att betala ut pengar, frågan är istället hur snabbt spelare kan få sina vinster 
utbetalda. 
 
Som beskrivet i introduktionen är onlinekasinon så nära olagliga som de kan bli i USA (bara 
legaliserat i fyra delstater) och därför blir det en skillnad på synen av onlinekasinon generellt 
mellan svenska och amerikanska onlinekasinospelare. Detta medför alltså en kulturell (och 
demografisk?) skillnad och som en av våra respondenter skrev på frågan om personen läser 
regler och villkor innan hen börjar spela: “(Vi) bor i naiva lilla Sverige-bubblan där inget ont 
kan nå oss”. Vi tolkar citatet som att den uppfattade tilliten till regler och villkor och 
varumärket på onlinekasinon i Sverige är hög. Enligt Abarbanels (2015) rapport är regler och 
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villkor viktigt för hennes respondenter medan inga respondenter i denna rapport ens läste 
regler innan de började spela. 
 
Vi ser idag att fler onlinekasinon marknadsför sig som alternativ för snabba processer inom 
just onlinekasinosfären. Allt från inloggning och registrering på sidan som nu kan göras med 
ett klick via mobilt bank-ID till insättningar/uttag av pengar och snabba spel med snabba 
vinster. Detta ligger helt i linje med vad som framkommit i denna rapport där high 
task-relevant cues och financial trust var de mest dominerande stimuli.  
 
 
 
 

6. Slutsats och bidrag 
Frågeställningen i denna rapport är följande; vad får en användare att stanna kvar, komma 
tillbaka till och rekommendera en kasinosida online? 
 
Enligt den kvalitativa rapport som genomförts i denna rapport var huvudskälen till att man 
som spelare stannar kvar samt gör återkommande besök på ett onlinekasino att det upplevs 
snabbt och enkelt för användaren. Sidan ska också erbjuda snabb utbetalning av vinster och 
spelaren ska uppleva att vinstchansen på sidan är hög. 
 
På den tredje aspekten att rekommendera sidan till andra framkom det att vinster är den 
största faktorn. Dessutom är ett stort spelutbud som ger valmöjlighet för spelaren också en 
viktig roll i hur spelaren rekommenderar kasinot vidare till andra. Däremot finns det viss 
skepticism mot att rekommendera onlinekasino till medmänniskor, för att detta kan ses som 
ett första steg till att personen i fråga får förändrade levnadsvanor på grund av spelandet. 

6.1 Framtida forskning 
Denna rapport baseras på endast sex stycken e-postintervjuer i enkätform vilket leder till att 
det finns viss osäkerhet i den kvalitativa analysen. Går det att vara säker på vad 
intervjuobjektet menar? Framtida forskning inom detta ämne behöver ett större urval av 
intervjuobjekt för att få in mer data. Ett annat intervjusätt än e-postintervjuer skulle alltså 
behövas i framtida forskning, med längre och mer djupgående frågor i anseende till 
personliga, situationella och demografiska faktorer.  
 
Den första frågan i rapportens intervjumall skulle kunna bytas ut mot “Hur ofta spelar du på 
onlinekasino?”. Detta skulle medföra en bättre analys genom att jämföra resultaten beroende 
på hur ofta intervjuobjektet spelar. Tycker en van spelare till exempel att financial trust är 
viktigare än sidans design? Samtidigt kanske en person som bara spelat en gång tycker att 
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gambling value är viktigare. Detta skulle tillföra en helt ny nivå på analysen om hur 
omgivningen påverkar spelare vilket är viktigt för att kunna motverka spelberoende för alla 
typer av spelare. Framtida forskning inom detta område behöver ha detta i åtanke. 

6.2 Motverkande arbete 

Ett gap som framtida forskning kan täcka är att ta reda på vad man kan göra för att motverka 
spelande, kan det hjälpa att till exempel införa en lag som säger att onlinekasinon inte får 
erbjuda snabbare utbetalning än ett visst tidsintervall? Det skulle visserligen förhindra att 
människor börjar spela, men om en spelare redan har pengar insatta kan det bli omotiverande 
att sluta spela och ta ut sina pengar då det tar lång tid. Det skulle isåfall bli motsatsen till 
hjälp då den personen kanske spelar för resten av pengarna då det inte känns värt att vänta 
den stunden för att få ut pengarna. 
 
Ett annat exempel kan vara att ha ett tidsintervall på inbetalda pengar. En spelare sätter in 
pengar och för att kunna spela för pengarna måste användaren vänta i 24 timmar och under 
den här tiden kan spelaren ångra sig och ta tillbaka sina pengar utan krångel. Enligt vår 
forskning skulle dessa exempel kunna bidra till en sämre upplevelse på onlinekasinon och 
genom det minska på spelandet. Detta skulle även minska risken för impulsspelande då 
personen i fråga hinner ångra sig innan hen spelar bort sina pengar eller jagar tillbaka sina 
förlorade pengar. 
 
 

6.3 Slutlig kommentar 
 
Så, vad tycker användare är det viktigaste på en kasinosida överlag? Enligt vår rapport står 
det klart att användarvänligheten och hur snabbt man kan få vinster utbetalda är det viktigaste 
och även det som spelar störst roll i att påverka organismer för att få responserna “stanna 
kvar” och “välja att komma tillbaka”.  
 
Användarvänlighet och snabbhet i överföringar och navigering räknas in i stimulus high 
task-relevant cues och financial trust. Det näst viktigaste på en kasinosida enligt våra 
intervjuobjekt är utbudet på spel, hur mycket de vinner och hur roliga de spelen är, alltså 
gambling value. Low task-relevant cues spelade minst roll enligt våra respondenter. Dock går 
det inte att utesluta low task-relevant cues från att ha en stor betydelse, spelare förväntar sig 
en snygg och modern design och är därför ingenting som höjer upplevelsen substantiellt. Men 
en omodern design kan däremot sänka upplevelsen på sidan innan spelaren ens registrerar sig 
då sidan kan verka opålitlig. Många stimulus hänger på det sättet ihop, en sida har dålig 
design (low task-relevant cues) och detta i sin tur sänker financial trust då spelaren inte litar 
på sidan. 
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Under rapportens skrivande har den nya spellagen i Sverige tagit kraft och har tvingat alla 
aktörer på den svenska marknaden att skaffa en spellicens och även skatta på sina vinster. 
Enligt den nya lagen så är även spelaktörerna tvungna att marknadsföra sina kasinon “med 
måtta”. Tyvärr har detta inte lett till något substantiellt resultat förutom att det är bara de 
största aktörerna som har kunnat få spellicens i Sverige. Det stora problemet i landet är 
fortfarande det stora antalet reklam för sidorna och där har regeringen nu inlett en 
undersökning för att bestämma om kasinoreklam ska förbjudas helt. (Aftonbladet, 2019) 
 
Självklart är det en bra början för att kunna motverka spelberoende och problemspelande, 
men för att verkligen kunna arbeta mot det så behövs det lagar som reglerar hur 
onlinekasinon fungerar med sina snabba utbetalningar och registreringar. 
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8. Bilagor 

8.1 Citat från intervju, uppdelat i kategorier (stimulus) 

Financial trust: 17 st 

-upplevs seriösa och säkra. 

-erbjudande om freespin (angående vad som skulle få en spelare att komma tillbaka). 

-Jag letade därför upp Kasinon där du kunde välja bort bonusen eller de som inte hade 
bonusar. Läste också reglerna runt rouletten. 

-Bra service får en att känna en känsla av trygghet 

-nivå på kundtjänstmedarbetarna 

-Inget, men kommer kanske ge det en ny omgång på ett nytt kasino någon gång. Eftersom 
övervakningen var så tydlig (angående återkommande spelande på samma sida) 

-Ja vid ett uttag engång så krånglades det väldigt mycket innan jag fick pengarna. Känns 
som det är väldigt lätt att ta emot pengar men mycket mer komplicerat att få en utbetalning. 

-Nej (angående om man någon gång börjat spela på ett okänt kasino) 

-Nej (angående om man någon gång börjat spela på ett okänt kasino) 

-En bekant hade vunnit 8 miljoner på slots på Mr Green 

-Nej (angående om man någon gång börjat spela på ett okänt kasino) 

-uttagstid 

-uttagstider 

-Att allt har fungerat smidigt, från insättning till uttag 

-enkla överföringar 

-Ja. Snabba överföringar (angående okända kasinon) 

-Att det var enkelt med överföringar 
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Gambling value: 14 st 

-Spelen 

-Vinster 

-Vinster 

-Spelsystemen kring roulette är dessutom, snabba, enkla och effektiva 

-Det som gjorde dessa kasinon bra för mig var därför de lite högre taken för högsta insats 

på roulettten [sic] 

-Roliga spel 

-Att det finns vissa spel som är roliga 

-Att vissa roliga spel finns 

-Positiv upplevelse av spelandet 

-Att man vunnit på sidan 

-Att jag vunnit pengar 

-Att jag vunnit pengar 

-Spelutbud 

-Spelutbud 

 

Low task-relevant cue: 4 st 

-Att det ser proffsigt ut. 

-Designen är viktig. Känns det proffsigt och alla bonusar etc, är välgjort animerade o 
spännande fortsätter man ju oftast spela just det spelet. 

-Om en hemsida är snyggt designat ökar det trovärdigheten 

-En bra design pekar på att personerna bakom kasinot ligger i framkant och känner till 
vikten av att göra sina kunder nöjda för att dem skall stanna kvar, hos just dem 
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High task-relevant cues: 14 st 

-Lättheten i spelsystem på roulettte [sic] 

-hur lätt det är att hitta det man vill ha typ 

-Lätta att förstå 

-enkel hemsida att förstå 

-enkel inloggning 

-Det ska vara enkelt att förstå och hitta till dom spelen man vill komma åt. 

-enkelt  

-Snabbhet 

-bra prestanda 

-Simplicitet 

-Snabbhet 

-Det är ganska viktigt i och med att det gör manövrering på hemsidan enklare (angående 
designen på sidan) 

-Plattformen 

-Hur sajten är byggd ger kasinot ett seriöst intryck eller ej 

 

8.2 Intervjuer 

F1 Vilket/vilka onlinekasino spelar du på? 
 
F2 Vad tycker du är det bästa med de/det kasino som du spelar på? 
 
F3 Vad är viktigast för dig när det kommer till att välja ett onlinekasino att spela på? 
 
F4 Vad är viktigast för dig på ett onlinekasino? (Det kan vara olika spel, snabbhet eller 
dylikt som håller dig kvar på den specifika sidan) 
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F5 Har du någon gång börjat spela på ett onlinekasino som för dig varit helt okänt? Om ja, 
vad fick dig att börja lita på det? 
 
F6 Har du kontaktat kundtjänst på något onlinekasino? Om ja, hur var den upplevelsen och 
hur fick den dig att känna? Kände du för att fortsätta spela på sidan efter kontakten? 
 
F7 Läser du regler och villkor innan du spelar? Om ja, i vilket sammanhang och hur fick det 
dig att känna? 
 
F8 Hur viktig är designen för dig? Förklara gärna varför du känner som du gör. 
 
F9 Vad skulle få dig att komma tillbaka på den sida du spelat på? 
 
F10 Vad skulle få dig att rekommendera den sida du spelar mest på till en vän eller bekant? 
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