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Titel

”All-in eller fold?” – En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som
extratjänst

Problem

-Finns det ett intresse för poker i mobiltelefonen som en extratjänst, och vilken
typ av person är i så fall intresserad?
-Vad skulle kunna hindra intentionen att spela poker i mobiltelefonen?

Syfte

Att ta reda på huruvida det finns ett intresse för mobilpoker bland svenska
högskolestudenter och vilken typ av person denna produkt kan rikta sig till.
Vidare ämnar författarna undersöka vad som kan hindra intentionen att spela
poker i mobiltelefonen.

Metod

En kvantitativ undersökning genomfördes på studenter vid Mälardalens
Högskola. Data insamlades med hjälp av en webbenkät med slutna frågor för att
fastställa studenternas attityd till mobilpokerns olika attribut.

Slutsats

Det allmänna intresset för mobilpoker hos studenter var relativt lågt. Dock kan
man utskilja vissa personer som är mer intresserade än andra. Män 22-25 år
visade sig vara en grupp som hade en stark attityd till poker i allmänhet. Bland
dessa var de personer som antingen var singlar och/eller bodde själva samt hade
en extrainkomst som var den mest tänkbara personen för att spela poker i
mobiltelefonen. Tryggheten visade sig vara den största orsaken till varför
studenter inte har intentionen att spela poker i mobiltelefonen. Osäkerheten och
anpassningen visade sig vara viktiga faktorer, och även bristen på umgänge
påverkade intentionen.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet diskuteras och presenteras problemformulering, syfte och en
redovisning av våra begreppsdefinitioner. Här presenteras även en bakgrund till uppsatsens
ämnesområde.
Det finns idag ett par mindre spelbolag som erbjuder poker i mobiltelefonen. Ett av dessa,
brittiska Aces Royal, har visat upp goda resultat i hemlandet, framförallt bland
universitetsstudenter, som är företagets primära målgrupp. Detta eftersom studenter och
pokerspelare antas vara i ungefär samma ålder (Personlig kommunikation, Matthew Welch
2008). Författarna anser därför att det är av intresse att se huruvida poker i mobiltelefonen
skulle kunna fungera i Sverige i allmänhet och bland svenska högskolestudenter i synnerhet.

1.1. Problemformulering
Finns det ett intresse för poker i mobiltelefonen som en extratjänst, och vilken typ av person
är i så fall intresserad?
Vad skulle kunna hindra intentionen att spela poker i mobiltelefonen?

1.2. Syfte
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att ta reda på huruvida det finns ett intresse för mobilpoker
bland svenska högskolestudenter och vilken typ av person denna produkt kan rikta sig till.
Vidare ämnar författarna undersöka vad som kan hindra intentionen att spela poker i
mobiltelefonen.

1.3. Målgrupp
Denna uppsats riktar sig till uppdragsgivaren samt andra företag som är verksamma inom
gambling- och mobiltjänstebranschen. Vidare kan även organisationer som arbetar med
spelmissbruk så som Socialstyrelsen finna uppsatsen intressant.

1.4. Begreppsdefinitioner
I denna uppsats har författarna använt sig av begrepp som kan anses främmande för
utomstående läsare. Här följer en kort förklaring av de begrepp författarna använt sig av:
Gambling: Spel då man satsar pengar eller ägodelar på en osäker utgång. (McClellan &
Winters 2006, sid. 10)
Poker i mobiltelefonen: Kortspelet poker (oftast speltypen Texas Hold’Em) som spelas med
mobiltelefonen som plattform. Liksom internetpoker spelar användarna här mot övriga
uppkopplade användare vid olika spelbord med eller utan pengar som insats.
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1.5. Bakgrund
I slutet av 90-talet förde poker en blygsam tillvaro. Nog för att gemene man visste att det var
ett kortspel samt hade någon slags erfarenhet av det, men få utövade poker regelbundet. Detta
ändrades dock i början av 2000-talet då den så kallade ”pokerboomen” inträffade. Plötsligt
började folk spela poker och i synnerhet spelet Texas Hold ’Em. Det är svårt att peka på
specifika orsaker till varför intresset ökade, men i och med detta stigande intresse startades
olika pokerrum på internet där folk från hela världen kunde spela poker mot varandra (Hardy
2006, sid 34-35). Även TV ville ta del av denna trend och började därför sända
pokerturneringar (tv.com). Det som dock brukar ses som den definitiva katalysatorn för
pokerns genombrott skedde 2003 då Chris Moneymaker, en helt okänd amatörpokerspelare,
deltog i World series of poker, även nämnt som VM i poker, och lyckades vinna hela
tävlingen. Inte nog med att han vann 2,5 miljoner dollar – han hjälpte även till att bryta
barriären mellan proffs och amatörer, vilket visade sig efterföljande år då turneringen
noterade ett tredubbelt antal deltagare (World series of poker 2008).
Det var dock inte enbart i och med antalet deltagare i ovan nämnda tävling som pokerns
popularitet visade sig. Enligt Newsweek (2007) ökade även branschen för online-poker sin
sammanlagda vinst från 82,7 miljoner dollar år 2001 till 2,4 miljarder dollar år 2005. Sedan
dess har poker i allmänhet befäst sin popularitet och har visat sig vara betydligt mer än bara
en ”fluga”.
Ungefär samtidigt som pokern skördade stora framgångar utvecklades även en annan produkt
i rask takt, närmare bestämt mobiltelefonen. Vid millenniumskiftet hade mobilen på endast ett
par år gått från att vara en produkt med endast basfunktioner, som att ringa samt besvara
samtal, till att bli en multifunktionell maskin innehållande exempelvis spel och musik
(Netsize.com 2008). Mobilen var nu inte bara till för förmögna affärsmän utan tilltalade även
den generella populationen (Point.com 2008). Enligt Mobile tracker (2005) beräknades det
totala antalet mobiltelefonägare i världen år 2005 uppgå till 2,1 miljarder, vilket då översteg
världens 1,3 miljarder fasta telefoner. Denna utveckling har fortsatt och det uppskattas idag att
över hälften av jordens befolkning äger en mobiltelefon (Reuters 2007). Även den tekniska
utvecklingen av mobiler har fortsatt och förutom att ringa så används den idag till att surfa på
internet, se filmer samt ta fotografier. Antalet användare av dessa så kallade extratjänster har
ökat även de, då exempelvis 798 miljoner människor någon gång har kopplat upp sig på
Internet samt att hela branschen år 2006 beräknades ha genererat en inkomst på 72 miljarder
dollar (Netsize.com 2008). En bidragande faktor till den ökade internetanvändningen med
mobiltelefoner på den svenska marknaden är också att de flesta operatörer idag erbjuder fast
pris för datatrafiken till sina kunder, ett exempel på detta är att hela 30 000 kunder tecknade
operatören 3:s tilläggsabonnemang med fast pris inom bara två veckor efter lanseringen. Detta
i kombination med att de största internetsajterna idag anpassar sina sidor till mobiltelefonen
bidrar till en ökad användning av internet i mobilen (Newsdesk 2008).
Som tidigare nämnt har spel i mobiltelefonen funnits sedan början av 2000-talet och då även i
form av casinospel, exempelvis roulette, baccarat och även olika typer av pokerspel
(Microgaming 2008). Dessa spel fungerade enbart som ren underhållning och inte i
gamblingsyfte, vilket inneburit att användarna inte har spelat om pengar. Men i och med det
ökade intresset för poker, vilket medfört stora affärsmöjligheter, var det endast en tidsfråga
innan pokerspel i mobilen om pengar skulle bli verklighet. Affärsidén var helt enkelt att
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transformera de så kallade pokerrummen som gick att finna på internet till mobilen (Pressbox
2008). Detta spåddes redan år 2005 att bli nästa stora trend inom poker och att på sikt även bli
lika populärt som internetpoker (Emma Boëthius 2005-09-22). Det som ses som den största
affärsmöjligheten med poker i mobiltelefonen är tillgängligheten. Med det menas att om en
person bär med sig en mobiltelefon hela tiden, kan denne i praktiken spela poker när och var
som helst (Investors Chronicle 2007). Enligt Spin3 (2008), en av världens ledande utvecklare
av mobilspel, kommer marknaden för gambling i mobilen år 2011 att omsätta 16 miljarder
dollar. Hittills verkar poker i mobiltelefonen emellertid inte ha slagit igenom, då endast en av
världens tio största pokersajter idag erbjuder denna tjänst.
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2. Teoretisk referensram
I följande kapitel redogör författarna för den teoretiska referensramen som undersökningen
har utarbetats ifrån. En rad ”produktexempel” används i syfte att förtydliga de modeller som
beskrivs för att på så vis underlätta för läsaren. Dessa exempel används endast i detta kapitel
och har ingenting med studien att göra i övrigt.
Ett av de vanligaste och viktigaste sätten att öka förståelsen för konsumenters beteende är att
undersöka deras attityder gentemot produkter och tjänster (Peter & Olson 2005, sid 135). En
attityd kan definieras som en utvärderad bedömning av ett fysiskt eller abstrakt objekt där en
person fastställer huruvida denne har en positiv eller negativ inställning till objektet i fråga
och sedan hur pass positiv eller negativ den är (Kardes 1999, sid 85). Grunden till den ovan
nämnda bedömningen utgörs av tidigare information om produkten i fråga (Kardes 1999, sid
86). Det kan vara svårt för företag att mäta en sådan bedömning hos konsumenten, men detta
kan göras utifrån ett antal bedömningsskalor. I attitydundersökningar kan en konsument
ombedjas att dela med sig av sina tankar om exempelvis Coca-cola genom att svara på hur
mycket denne gillar olika attribut tillhörande produkten på en skala från ett till sex, där ett
innebär ogillar starkt medan sex betyder gillar starkt (Peter & Olson 2005, sid 136).

2.1. The multiattribute model
Nu är det ju oftast som så att en produkt inte bara kan ses som bra eller dålig. Eftersom en
produkt har fler attribut än ett kan det vara intressant att se exakt vilka av dessa som anses
vara bra eller dåliga av konsumenten. Om vi återigen för att illustrera det så enkelt som
möjligt tar Coca-cola som exempel kan vi beskriva att det är en produkt med attribut som
släcker törsten, god att dricka samt gör en pigg/innehåller koffein. Dessa egenskaper eller
attribut kan utvärderas på samma sätt som beskrivet ovan där konsumenter blir tillfrågade om,
samt hur pass mycket, en burk Coca-cola släcker törsten. Denna teori, som kort och gott
kallas Multiattribute attitude model och utvecklades av forskaren Martin Fishbein, anses vara
den mest inflytelserika attitydmodellen inom marknadsföring (Peter & Olson 2005, sid 143).
Grundidén med denna modell är att en utvärdering av information bildar en attityd, vilket i
praktiken innebär att folk gillar produkter med många positiva egenskaper medan produkter
med flera negativa egenskaper ogillas.
Vidare består modellen av två huvuddelar. Den första är belief strength, vilket är vad en
konsument tror om en viss produkt och dess attribut. Som nämnt i och med Coca-colaexemplet ovan så får kunden till exempel svara på hur troligt det är att en burk Coca-cola
släcker törsten på en skala från ett till sex, där ett är inte alls troligt medan sex är mycket
troligt. Det svar som konsumenten avger baseras således på hans eller hennes tidigare
erfarenheter av produkten i fråga. Konsumenter som verkligen har testat produkten, alltså
druckit Coca-cola, har ofta starkare associationer än dem som endast har hört talas om den –
dock kan modellen användas i båda fallen, även om den kanske ger ett tydligare resultat i
förstnämnda fall (Peter & Olson 2005, sid 144-145). Den andra delen är belief evaluation som
går ut på att respondenten får evaluera hur pass viktigt det föregående attributet var för denne.
Återigen sker detta med hjälp av en fråga, till exempel: ”hur viktigt är det att en burk Cocacola släcker törsten?”, där den tillfrågade får svara på en skala från ett till sex (Peter & Olson,
sid 145).
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Figur 1 - Egen bearbetning av The Multiattribute Attitude model

De värden som detta ger ska sedan multipliceras/adderas/subtraheras med varandra för att på
så sätt få fram en attityd hos konsumenten. Exempelvis, anta att konsumenten på en skala
mellan -3 och +3 tycker att coca-cola släcker törsten maximalt (+3), är hyfsat god att dricka
(+1), samt gör en mycket pigg (+3). Vidare antar vi att konsumenten värderar törstsläckande
som mycket viktigt (+3), smaken likaså (+3), medan huruvida coca-cola piggar upp är mindre
viktigt (-3). Attityden beräknas sedan genom att multiplicera varje belief med tillhörande
värdering och sedan addera dessa attributresultat till en total attityd. I detta fall skulle den
totala attityden mot coca-cola motsvara +3 ((3x3)+(1x3)+(3x-3)). Denna modell är en enkel
adderande modell vilket betyder att ju fler positiva beliefs som läggs till, desto positivare blir
den totala attityden. En averaging modell däremot anger raka motsatsen, det vill säga att
användning av endast de mest positiva attribut automatiskt resulterar i en bättre attityd hos
konsumenten.
Det har dock riktats en hel del kritik mot Fishbeins attitydmodell. Faktum är att
attitydmodeller överhuvudtaget anses, eller åtminstone har ansetts, vara högst opålitliga för att
förstå konsumenters beteende. Wicker (1969) menade exempelvis att alla attitydmodeller
borde skrotas. Detta efter att han undersökt över 30 studier om huruvida en konsuments
attityd påverkar dennes beteende – och kommit fram till att det i de flesta fall rått en mycket
svag koppling mellan dessa (Kardes 1999, sid 89). Även Peter & Olson (2005, sid 151) anser
att det är svårt att förutse hur en person kommer agera genom att enbart undersöka attityder.
Bara för att folk verkar gilla en speciell produkt och dess attribut innebär inte det automatisk
att de kommer köpa den och vice versa (Peter & Olson 2005, sid 151). Ta Ferrari till exempel,
de flesta konsumenter skulle nog säga att de har en positiv attityd till nämnda företags bilar.
Däremot är det nog få av dessa potentiella kunder som faktiskt köper en Ferrari, vilket
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säkerligen beror på att de flesta här i världen inte har råd med en sådan bil. Således räcker det
inte bara att ta reda på folks attityder för att fastslå ett beteende – man måste även se till andra
faktorer (Peter & Olson 2005, sid 152).

2.2. The theory of reasoned action
Fishbein (1980) kom fram till att det som avgör huruvida en person handlar på ett visst sätt är
vilka avsikter denna person har med sitt handlande, snarare än vilken attityd man har. Detta
ledde till en ny och utvecklad version av the multiattribute model vid namn The theory of
reasoned action. Bakgrunden till namnet är, enligt Fishbein, att konsumenter noga tänker efter
hur deras handlande påverkar dem, och sedan handlar på det sätt som ger bästa möjliga
resultat. På grund av detta anses modellen vara det bästa verktyget för att förutspå ett
köpbeteende (Peter & Olson 2005, sid 152). Modellen har ett antal beståndsdelar som alla
kommer presenteras nedan.
Precis som i Fishbeins tidigare multiattributmodell finns det här en utvärdering av produktens
attribut och de konsekvenser som detta medför. En ny del däremot, är subjective or social
norm som tar upp vilka normer konsumenter ofta rättar sig efter när de fattar ett beslut
(Kardes 1999, sid 100). Det kan handla om vad vi själva har för preferenser, hur andra
personer tycker att vi ska agera och hur villiga vi är att fullfölja deras önskan. Även detta kan
mätas på ett liknande sätt som i Fishbeins föregående modell, exempelvis genom att fråga:
”mina kompisar vill att jag ska köpa en ny TV” och låta respondenten svara på en sexgradig
skala hur pass mycket detta stämmer. Nästa fråga blir då hur gärna man faktiskt gör det som
ens kompisar i det här fallet tycker att man göra. Dessa både värden vägs mot varandra för att
på så sätt få fram en ”sammanlagd norm”. Konsumenten utvärderar sedan möjliga resultat av
att utföra ett visst beteende vilket leder till en attitude toward the behavior or action. Här
väger konsumenten återigen eventuella för- och nackdelar mot varandra för att slutligen fatta
ett beslut. Även om detta mäts på ungefär samma sätt som attityder mot produktattribut så
finns ändå en klar skillnad, nämligen att man helt enkelt tydligare kan förutspå hur
konsumenter kommer att bete sig. Det går nu att ta reda på orsakerna till varför folk som har
en positiv attityd till exempelvis Ferrari ändå inte köper nämnda företags produkter. När detta
är gjort får konsumenten en behavorial intention som kan beskrivas som en intention eller
plan för att göra något, till exempel ”jag funderar på att åka till El-giganten för att köpa en
TV”. Slutmålet med modellen är behaviour vilket är en speciefik handling som att faktiskt
åka till El-giganten och köpa den där TV:n (Peter & Olson 2005, sid 152-156).

Sida | 6

”All-in eller fold?” – En studie om intresset för poker i
mobiltelefonen som extratjänst

2009

Figur 2 - Egen bearbetning av The Theory of Reasoned Action

2.3. Zanna och Rempels attitydmodell
En annan attitydmodell är Zanna och Rempels modell. Medan de flesta attityder är baserade
på beliefs menar Zanna och Rempel att attityder kan formas av beliefs (tankeprocessen), affect
(till exempel känslor och humör), beteende (handlingar) eller kombinationer av dessa. Till
exempel så har många positiva attityder till Coca Cola. Att dricka en Coca Cola kan få
människor att må bra och positivt humör och känslor resulterar i en positiv attityd. Beliefs om
hur ohälsosamt det är har väldigt liten inverkan på attityden mot Coca Cola. I detta fall är
alltså affect ett viktigare element än beliefs vid formandet av attityden.
Vid andra tillfällen kan beteenden ha ett stort inflytande på attityder. Till exempel efter ett
köp av en ny bil (en handling), så påverkas attityden till den nya bilen positivt. Attityder är
inte bara influerade av beliefs, affect och beteende utan influerar också själv dessa. Positiva
attityder får konsumenter att fokusera på positiva beliefs, positiva känslor och positivt
beteende, exempelvis då man köper eller använder objektet. Negativa attityder får
konsumenter att älta negativa beliefs, negativa känslor och negativt beteende, till exempel att
inte köpa eller att inte använda objektet. Det är alltså en ömsesidig relation mellan attityder
och attitydelement. Attityder influerar och är influerade av belief, affect och beteenden
(Zanna & Rempel 1988).

2.4. Product knowledge
Ovan går det att läsa om konsumenter och deras attityder mot olika produkter och vad som
kan influera och påverka detta. Något som ligger nära till hands inom
marknadsföringslitteraturen är hur väl konsumenterna faktiskt känner till dessa produkter. Det
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finns tre typer av produktkännedom vilka är produktens attribut och egenskaper, de positiva
konsekvenser som användandet av produkten medför samt de immateriella värden som
produkten hjälper konsumenten att uppnå (Peter & Olson 2005, sid 74).
En produkts attribut är det som kännetecknar produkten i fråga och kan komma i form av
både påtagliga och abstrakta attribut. Om vi tar en bil som exempel så kan den ha påtagliga
attribut så som en flexifuel-motor och året-runt-däck medan en kaross designad på ett visst
sätt utgör ett av bilens mer abstrakta attribut. Nu är det ju oftast inte bara attributen i sig som
konsumenter refererar till när de ser en viss produkt, utan snarare vilken eller vilka
konsekvenser som dessa attribut resulterar i. Även här finns två typer av konsekvenser varav
den första är av funktionell natur, det vill säga de påtagliga och direkta resultat som
konsumenten upplever. I exemplet med bilen kan detta vara att den tar en person från punkt A
till B samt att den drar att visst antal liter bränsle under denna resa. Det finns även
psykologiska och sociala konsekvenser som handlar mer om hur en produkts attribut får en
person att känna sig, vilket alltså gör att de är högst personliga resultat. Folk som kör en bil
med flexifuel-motor kan till exempel må bra inombords då de gör något bra för miljön, vilket
även kan vara uppfattningen hos andra människor. Slutligen är ett immateriellt värde som
resultat av användandet av en produkt något ännu mer subjektivt än de tidigare nämnda
sociala konsekvenserna. Här handlar det mer om starkare känslor och uppfyllande av livsmål,
till exempel ”om jag köper en Mercedes E-class är det en symbol för min framgång”.
Nu är det ju dock som så att konsumenter inte enbart kan ha positiv kännedom om en produkt.
Det kan lika väl vara så att folk ser en produkts attribut som negativa, vilket leder till att de
konsekvenser som användandet av produkten i ett sådant fall medför innebär en risk snarare
än en fördel för konsumenten. I fallet med flexifuel-bilen kan en negativ konsekvens vara att
bilen kanske inte har en så pass kraftfull motor som konsumenten önskar. Detta kan i sin tur
leda till att vissa personer tror att de kommer att stämplas som ”töntar” om de kör en sådan
bil. Detta visar om något hur svårt det är för företag att lyfta fram en produkts attribut
eftersom konsumenter har så olika uppfattningar om vad som är positivt och negativt (Peter &
Olson 2005, sid 74-78). Därför är det enligt Peter & Olson (2005) viktigt att företag känner
sina kunder och kan segmentera marknaden efter deras önskemål. Och det är precis det som
den ovan beskrivna modellen, product knowledge, är till för.
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3. Metod
I följande kapitel redogör författarna för användningen av data samt hur undersökningen
genomfördes.
Idén till den till denna studie föddes när författarna kom i kontakt med Matthew Welch,
marknadsföringsansvarig på Aces Royal, ett brittiskt företag som tillhandahåller pokerspel i
mobiltelefonen. Detta företag ämnar expandera sin verksamhet, bland annat genom att lansera
sin produkt på den svenska marknaden, och önskade därför att få en indikation på hur den ser
ut.
I samråd med Matthew kom författarna fram till att en marknadsundersökning ämnad att ta
reda på hur stort intresset för produkten hos svenska högskolestudenter är skulle genomföras.
Att just högskolestudenter valdes som målpopulation berodde på att detta är Aces Royals
huvudsakliga målgrupp. Enligt Welch (2008-09-27) finns det bland studenter ett stort antal
samt enkelt identifierbara pokerspelare, då många studenter är i ungefär samma ålder som den
typiske pokerspelaren.
Här nedan syns en modell som beskriver hur författarna gick till väga i arbetet med
undersökningen. Detta för att underlätta för läsaren, då denna sammanfattning gör det enklare
att förstå uppsatsens metoddel. Med problemformuleringen som utgångspunkt skapade
författarna en enkät vars frågor utformats utifrån teorierna the Theory of reasoned action,
Product knowledge samt tidigare fakta inom det för studien berörda ämnet. Med hjälp av
dessa tre komponenter tog författarna fram ett antal attribut för poker i mobiltelefonen som
sedan blev till enkätfrågor.
Efter att enkäterna samlats in analyserades resultatet. De attribut som undersökts i frågorna
analyserades med Theory of reasoned action som mall. Vidare återknöt författarna till
modellerna Product knowledge och Zanna och Remels attitydmodell samt de tidigare fakta för
att på så sätt kunna stödja analysen av matrialet. Frågorna och dess svar korstabulerades med
varandra, och det hela ackompanjerades av författarnas egna reflektioner och tankar kring
resultatet. Utifrån nämnda analys kunde författarna dra ett antal slutsatser som ämnades svara
på uppsatsens problemformulering.

Figur 3 - Sammanfattande modell över tillvägagångssättet
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3.1. Sekundärdata
För att få reda på mer om mobilpoker inledde författarna en förstudie där information om
ämnet söktes. Det visade sig att även utbudet av information om mobilpoker i de databaser
som genomsöktes var ytterst limiterat. De få artiklar som hittades var av ickevetenskaplig
karaktär och innehöll endast spekulativa framtidsutsikter för mobilpoker. Artiklarna var två
till tre år gamla och i dessa spåddes mobilpoker bli lika stort som internetpoker. Detta gjorde
författarna en aning fundersamma på varför mobilpoker idag ännu inte har slagit igenom
överhuvudtaget, än mindre blivit lika stort som internetpoker. Kort sagt, det gjorde den
stundande undersökningen ännu mer intressant.
Eftersom mobilpoker som avses undersökas i denna rapport är en relativt ny bransch finns det
få omfattande studier gjorda inom detta ämne. Författarna har inte lyckats hitta någon
empirisk studie där syftet är detsamma som för denna uppsats. På grund av detta beslutade sig
författarna för att ”dela upp” ämnet i mindre beståndsdelar, nämligen mobil och poker för sig.
På så sätt hittades litteratur som åtminstone berörde ämnet gambling bland studenter. New
directions for student services (2006) publicerade en serie artiklar som bland annat handlar
om gamblingens allmänna historia samt mer specifikt online gambling och poker bland
amerikanska studenter. I denna studie fokuserar Hardy (2006) på orsaker till varför poker är
så pass populärt bland studenter. Även Griffiths (2007) menar på att studenter är en
lättillgänglig målgrupp för gambling och framförallt sådan som sker online. Denne håller
dock en något kritisk hållning till internetgambling då det bland annat studeras huruvida detta
kan vara skadligt för utövarna.
Det har även gjorts omfattande studier om spelande i mobilen, dock om icke-gambling
relaterade spel (Okazaki, Skapa, Grande 2008, sid 828), där fokus ligger på att ta fram
faktorer till varför folk väljer att spela spel i mobilen. Dessa författare använder sig av
Technology acceptance model som går ut på att en persons avsikter att använda ett ”system”
bestäms av dess användbarhet samt hur enkelt det är att använda. Denna modell hade kunnat
fungera som underlag även för denna studie då den innehåller attribut som upplevd lycka,
attityd gentemot mobilspel samt avsikt att spela (Okazaki med flera 2008, sid 833). Dock är
den till för att ta reda på vilka faktorer som influerar folk till att spela i mobilen, vilket
förutsätter att det finns en hög medvetenhet om denna marknad. I denna studie ämnar
författarna att visa hur marknaden ser ut varför denna modell inte kan användas för att svara
på problemet i denna rapport.
Till den teoretiska referensramen valde författarna att använda sig av litteratur med betoning
på konsumentbeteende. Till detta använde sig författarna främst av böckerna Consumer
behaviour & marketing strategy (Peter & Olson) och Consumer behaviour and managerial
decision making (Frank R. Kardes). Till grund för genomförandet av undersökningen använde
sig författarna av Marknadsföring – en handbok (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund).

3.2. Primärdata
Under denna rubrik presenteras urvalet, enkätuppbyggnaden samt genomförandet av den
undersökning som författarna bedriver i detta arbete.
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3.2.1. Urval
Författarna har valt att rikta enkätundersökningen till svenska högskolestudenter då dessa
utgör undersökningens tänkta målgrupp. För att respondenterna ska representera denna
målgrupp valde författarna genom ett bekvämlighetsurval att distribuera enkäten till studenter
på Mälardalens Högskola (MDH). Antalet studenter på MDH uppgick höstterminen 2008 till
cirka 15 000 personer (MDH 2008). Att ta med alla nämnda studenter skulle bli en allt för
omfattande undersökning, både tekniskt och tidsmässigt. Författarna valde därför att begränsa
urvalet till programstudenter registrerade på MDH som höstterminen 2008 uppgick till 5966
studenter indelade i 353 klasser. (SIC, 2008).
Alla utvalda studenter fick möjligheten att svara på enkäten då denna distribuerades till
samtliga e-postadresser. Dessa e-postadresser erhöll författarna från en databas som var
tillgänglig på högskolans hemsida (SIC, 2008). Målet var en svarsfrekvens på 10 % svar
(cirka 600 svar) då det ansågs att detta skulle vara ett rimligt antal för att kunna dra slutsatser
om studenternas övergripande attitydfaktorer gentemot poker i mobiltelefonen.

3.2.2. Enkätens utformning
Författarna är av den uppfattningen att mobilpoker som produkt inte existerar – åtminstone
inte i någon större utsträckning. Denna hypotes grundar sig bland annat på att endast ett av de
tio största internetspelbolagen tillhandahåller produkten, marknadsföring till allmänheten är
närmast obefintlig samt att mobilpoker nästintill inte får något medialt utrymme
överhuvudtaget. Med detta sagt menar författarna att svenska studenter i allmänhet inte har
någon hög kännedom om produkten mobilpoker. Därför ansåg författarna att det skulle bli
svårt att ställa direkta frågor och valde istället att fokusera på attityden till produktens attribut,
varför ett antal attitydmodeller presenterats i denna studies teoridel.
Eftersom ovannämnda produkt är en slags ”korsning” mellan två redan existerande och
etablerade produkter, nämligen extratjänster i mobiltelefonen och poker, har författarna även
här ”delat” ämnet i dessa delar för att kunna få fram hur studenter ser på extratjänster
respektive pokerspelande separat. För att folk ska kunna vara intresserade av poker i mobilen
krävs det ju trots allt att de har en positiv attityd till både extratjänster respektive
pokerspelande (Personlig kommunikation, Claes Jonsson 2008-10-29). Även här har teorier
om attityder fungerat som huvudverktyg för enkätens utformning. Dock är författarna av den
uppfattningen att denna studies tänkta respondenter besitter hög kännedom, framförallt om
mobiltelefoner och dess extratjänster. I bakgrundskapitlet i denna studie nämndes det bland
annat att över hälften av jordens befolkning äger en mobiltelefon – något som torde innebära
att kännedomen om produkten hög. Därför har product knowledge applicerats som
huvudverktyg för att utforma sektion B i enkäten. Då modellen även behandlar fördelar och
nackdelar samt emotionella värden hos konsumenten finns också möjlighet att få en klarare
bild varför produkten ännu inte slagit igenom.
Frågorna i enkäten utformades enligt Fishbeins ovannämnda teorier där han, med hjälp av en
sexgradig mätskala, skiljer på folks uppfattning om en produkts attribut samt deras värdering
av hur viktigt detta attribut är. Denna typ av skala kallas för intervallskala och kännetecknas
av att avstånden mellan svarsalternativen är lika stora, det vill säga att de är numrerade till
exempel från 1 till 6 (Christensen 2001, sid 155). Sådana skalor används ofta för att kartlägga
konsumenters åsikter och attityder och denna metod är därför genomgående för enkätens
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samtliga frågor (Kardes 1999, sid 87). Nedan följer en utförlig förklaring till hur dessa
utformades enligt nedanstående modell.

Figur 4 – Egen modell över frågornas utformning

Inledningsvis skapades en så kallad schematisk modell. En sådan görs enligt Christensen
(2001, sid 146) för att man på ett enklare och tydligare sätt ska kunna utforma en enkät så att
den passar analysprocessen. Man kan säga att det är en slags mall för vad enkäten ska
innehålla.

Figur 5 - Schematisk modell baserad på problemområdet

Sektion A – bakgrund
I enkätens inledande del ställs ett antal bakgrunds- eller socioekonomiska frågor. Detta för att
enklare kunna korstabulera resultaten, det vill säga att jämföra samt relatera dem mot
varandra (Christensen 2001, sid 146). Här valdes de variabler som författarna ansåg
intressanta att undersöka för att påvisa eventuella attitydskillnader. Enligt Griffiths (2007) har
Sida | 12

”All-in eller fold?” – En studie om intresset för poker i
mobiltelefonen som extratjänst

2009

tidigare litteratur inom ämnet gambling fastslagit att män i allmänhet slår vad i en högre
utsträckning än kvinnor. Därför ansågs kön vara en av de variabler som skulle komma att
korstabuleras med flest frågor. Vidare tillkom frågor om civilstånd och inkomst. Detta då det
undersökta ämnet innefattar både sociala och ekonomiska aspekter. Det krävs ju pengar både
för att köpa en mobiltelefon samt att deltaga i ett pokerspel varför respondenterna ombads
redogöra för sin ekonomiska situation. Vad det gäller civilstånd så menar Kardes (1999, sid
100) att familjens åsikter ofta väger tungt vid en intention, något som ansågs intressant att
undersöka. Som tidigare nämnts är studenter och faktiska samt potentiella pokerspelare i
ungefär samma ålder (Welch 2008). Då denna studie ämnar kartlägga vilka som kan tänkas
spela poker i mobiltelefonen anser författarna ändå att ålder är av betydelse för att tydliggöra
målgruppen ytterligare.
Sektion B – mobiltelefon
Fråga 1

a) En mobiltelefon innehåller ett antal extratjänster, förutom möjligheten att
ringa och skicka SMS.
b) Det är viktigt för mig att en mobiltelefon innehåller extratjänster.

Andra delen i enkäten, eller sektion b, behandlar respondenternas attityder mot mobiltelefoner
i allmänhet och dess extratjänster i synnerhet. Som nämnt i inledningen till denna studie har
antalet extratjänster i mobiltelefonen ökat, och används idag av många mobiltelefonägare. Då
även mobilpoker är en extratjänst ansågs det intressant att fråga folk vad de har för attityd till
extratjänster i allmänhet. Författarna har i denna studie valt att se nämnda extratjänster som
attribut till en mobiltelefon i enlighet med de teorier som beskrivits ovan. Då en mobiltelefon
är en etablerad produkt med attribut som är välbekanta hos konsumenter i denna studies
målgrupp har fråga 1 utformats även med teorin product knowledge som ett komplement till
theory of reasoned action.
Fråga 2

a) Det är klart och tydligt hur mycket det kostar att använda extratjänster
till en mobiltelefon.
b) Det är viktigt för mig att känna till kostnaden vid användning av
extratjänster till en mobiltelefon.

Begreppet extratjänst i mobiltelefonen kan innefatta både de tjänster som tillhör en
mobiltelefon redan när man köper den och de som kan laddas ner – gratis eller mot betalning.
Det har förekommit kritik mot just sådana betalextratjänster, framförallt då det har ansetts
oklart hur mycket det kostar att ladda ner och använda dessa tjänster (Mobil 2005). Alla har
väl någon gång upplevt den så kallade ”finstilta” texten i en annons som gör att det är svårt att
avgöra hur mycket produkten kostar. Företag som exempelvis Jamba använder sig av denna
metod (Jamba 2008) och det kan tänkas vara en del av deras framgångskoncept. Därför kan
det tänkas att folk har en viss attityd till just priset på detta, varför fråga 2 ställdes. Svaren på
ovanstående frågor skulle visa respondenternas generella attityd till extratjänster i allmänhet.
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Fråga 3

a) En mobiltelefon innehåller möjligheten att koppla upp sig på Internet.
b) Att koppla upp sig på Internet med en mobiltelefon är bra för mig.

Fråga 4

a) Det går att spela spel ämnade för underhållning på en mobiltelefon.
b) Att spela spel i en mobiltelefon är bra för mig.

En förutsättning för att kunna spela poker i mobiltelefonen om pengar är att användaren är
uppkopplad på internet. I inledningen till denna studie nämndes det att cirka en fjärdedel av
alla världens mobiltelefonägare någon gång har använt internet i sin telefon. Dock säger inte
det hur pass mycket folk använder internet eller vad de egentligen tycker om det. Därför ville
författarna ta reda högskolestudenternas attityd till internet i mobiltelefonen. Vidare är poker i
grunden ett spel och därför ansåg författarna att respondenternas attityd till spel i
mobiltelefonen var värd att undersöka. Även här har product knowledge fungerat som
utgångspunkt då båda dessa extratjänster används av många mobiltelefonägare (Netsize
2008), vilket även torde innebära att en hög kännedom finns.
Fråga 5

a) En mobiltelefon är relativt dyr.
b) Att ha en dyr mobiltelefon är bra för mig.

Ett annat av mobiltelefonens attribut som dock inte är en extratjänst, men ansågs relevant, är
priset. Alla produkter innefattar ekonomiska faktorer och författarna anser att detta är av stor
vikt då utbudet av modeller på marknaden är brett och priserna mellan dessa modeller varierar
kraftigt. Författarna valde att ställa frågan med betoning på dyrheten då de som lägger mer
pengar på en mobiltelefon ofta är mer engagerade i produkten. Detta skulle kunna användas
för att undersöka om det finns eventuella samband mellan attityd till dyrhet och attityd till
extratjänster. Det vill säga huruvida personer med dyra mobiltelefoner använder extratjänster i
en högre utsträckning.
Sektion C – poker
Denna sektion i enkäten syftar till att kartlägga respondenternas attityd till poker, där fokus
ligger på själva spelandet. Ett av de tydligaste attributen inom poker är ekonomi. Detta
eftersom det dels är möjligt att vinna pengar, lika väl som man kan förlora, vilket gör att
attributet är mångfacetterat och kan ses på olika sätt av olika personer. Därför har författarna
valt att ha flera frågor som behandlar detta attribut.
Fråga 6

a) När man spelar poker är pengar inblandade.
b) Det är viktigt för mig att pengar är inblandade när jag spelar poker.

Fråga 7

a) Det känns tryggt att spela poker om pengar.
b) Det är viktigt för mig att känna mig trygg när jag spelar poker om pengar.

Först och främst ansågs det intressant att ta reda på huruvida respondenterna överhuvudtaget
hade uppfattningen att poker förutsätter att pengar är iblandande. Vissa kanske skulle säga att
poker är ett gamblingspel per definition medan andra anser att det endast är ett kortspel enbart
i underhållningssyfte. Med denna fråga kan även studenternas attityd till möjligheten att vinna
eller förlora pengar under ett pokerspel utläsas. Exempelvis nämner Hardy (2006) ett möte
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med en amerikansk universitetsstudent, som uppskattar att han har förlorat över 100 000
dollar på Internetpoker. Å andra sidan berättar Hardy i samma artikel om studenter, vars
pokerspelande har genererat inkomster jämförbara med en normal jobbinkomst. Det finns
även exempel på dem som blivit rent av förmögna på poker, då de totalt sätt vunnit runt
100 000 dollar. Detta visar onekligen på två sidor av myntet, vilket således torde innebära att
folk har olika uppfattningar om möjligheten att vinna pengar genom att spela poker. Hur som
helst blir nog de flesta en aning rädda när de hör om en sådan pengaförlust som beskrivits
ovan, vi människor vill ju känna oss trygga med våra pengar. Vidare är poker om pengar en
form av gambling, ett begrepp som definieras som att satsa något (till exempel pengar,
ägodelar) där utgången är oviss, det vill säga att man tar en chansning (McClellan & Winters
2006, sid 9). Med detta resonemang i åtanke ansåg författarna det relevant att fråga
respondenterna hur pass viktigt attributet trygghet var vid ett eventuellt pokerspel med pengar
involverade (fråga 6-7).
Fråga 8

a) Att spela poker är underhållande.
b) Det är viktigt för mig att poker är underhållande när jag spelar.

Ett annat av pokerns attribut som kan tänkas vara viktigt är underhållning. I den vetenskapliga
litteraturen om poker fokuseras det till stor del på de ekonomiska konsekvenser som spelet
kan resultera i. Dock är ju poker från början ett kortspel skapat i underhållningssyfte utan
betoning på pengar eller ägodelar. Hos de flesta spelbolag på internet finns möjligheten att
spela poker med så kallade play money, det vill säga låtsaspengar (Betsson 2008). Det finns
även nedladdningsbara spel till mobiltelefoner, både poker- samt andra kortspel, där
användaren inte satsar några pengar (Apple 2008). Med andra ord torde detta innebära att det
finns folk som kan tänka sig att spela poker där pengar inte är inblandade. För dem spelar
förmodligen behovet av underhållning en större roll när de spelar poker. Därför ville
författarna påvisa eventuella skillnader mellan de som spelar poker främst av ekonomiska
syften eller främst i underhållningssyfte (fråga 8).
Fråga 9

a) Att spela poker är en trevlig umgängesaktivitet.
b) Socialt umgänge är viktigt för mig när jag spelar poker.

Poker spelas inte bara på casinon eller på internet. Många gånger spelas det bland vänner i
deras hem, så kallade home games (Hardy 2006, sid 36). Det är svårt att fastslå exakt hur
vanligt detta är, men en indikation skulle kunna vara att pokerväskan blev årets julklapp i
Sverige år 2005. Kriterierna för att en produkt ska få bli årets julklapp är bland annat att den
”... ska representera den samtid vi lever i samt säljas i ett stort antal enheter” (Handelns
utredningsinstitut 2008). Med detta i åtanke kan slutsatsen dras att poker är en
umgängesaktivitet, då ingen förmodligen sitter hemma och spelar poker för sig själv. Därför
anser författarna att umgänge kan räknas som ett av pokerns betydelsefulla attribut, varför
respondenterna tillfrågades hur viktigt just socialt umgänge är vid pokerspelande. Tanken var
sedan att jämföra attityden till detta attribut med attityden till de resterande pokerattributen
(fråga 9).
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a) Personer i mitt liv, vars åsikter jag värderar, vill att jag ska spela poker.
b) Det är viktigt för mig att göra som de personer i mitt liv, vars åsikter jag
värderar, tycker att jag ska göra.

Som beskrivet i denna studies teoridel innehåller theory of reasoned action en beståndsdel
som tar upp sociala normer och hur dessa kan påverka vår attityd och slutligen beteende. Det
är inte bara våra egna tankar och värderingar som styr vårt beteende. Ofta väger vi in vad
andra personer tycker att vi ska göra, till exempel åsikter från vänner och familj, innan vi
agerar (Kardes 1999, sid 100). Just gambling är något som människor genom historien haft en
tvådelad syn på. Poker är ett särskilt omdiskuterat ämne, till och med på politisk nivå, då dess
legalitet ofta ifrågasatts (McClellan & Winters 2006, sid 9-12). Sådana omdebatterade saker
innebär ofta att folk har starka åsikter och därför blir den sociala normen, i det här fallet
åsikter från nära och kära, än viktigare vad gäller pokerspelande (fråga 10).
Fråga 11

a) Att spela poker leder till spelmissbruk.
b) Min inställning till spelmissbruk påverkar mitt pokerspelande.

Något som föranlett ovanstående problem är att gambling och missbruk alltid legat nära
varandra. Sedan gamblingens intåg på internet har missbruken och de så kallade ”problem
gamblers” ökat, framförallt bland studenter (McClellan & Winters 2006, sid 19). Anledningen
till att just studenter ligger i farozonen för att bli spelmissbrukare beror enligt Griffiths (2007)
på att denna målgrupp är vana internetanvändare, har ett flexibelt schema samt att de ofta
nyligen har flyttat hemifrån, vilket leder till en större frihet i livet. Den enskilt största orsaken
till ökat spelmissbruk är dock möjligheten att spela när som helst, bara man har en dator med
internetuppkoppling (Griffiths 2007). Med detta som utgångspunkt formulerades en fråga
avsedd att få fram hur pass mycket rädslan för att hamna i spelmissbruk påverkar
pokerspelandet (fråga 11).
Sektion D – mobilpoker
Fråga 12

a) En mobiltelefon är tillräckligt anpassad (skärm, knappar) för att spela
poker i.
b) Det är viktigt för mig att en mobiltelefon är tillräckligt bra anpassad när
jag spelar poker i den.

Sista delen i enkäten handlar om poker i mobiltelefonen och består därför av liknande
frågeställningar som i föregående sektioner. Detta för att tydligare påvisa eventuella
skillnader i målgruppens attityder. I sektion B frågades respondenterna om deras attityd till
spel i mobiltelefonen, varför författarna här valde att bygga vidare på detta genom att
specificera frågan till att handla om pokerspel i mobiltelefonen. Detta för att kunna jämföra
dessa båda attityder med varandra (fråga 12).
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a) Att spela poker i en mobiltelefon är underhållande.
b) Det är viktigt för mig att poker i en mobiltelefon är underhållande när
jag spelar.

En annan aspekt som ämnades jämföras var attributet underhållning till vanlig pokerspelande
med poker i mobiltelefonen. Frågan ställdes därför likadant här som i sektion C (fråga 9).
Författarna har visserligen ingen direkt vetenskaplig grund till varför det skulle kunna finnas
en attitydskillnad. Dock kan det sägas att det är skillnad att spela poker på en dator jämfört
med i en mobiltelefon då skärmen är klart mindre på den sistnämnda. I förhållande till de
home games som beskrivits ovan försvinner även attributet umgänge vid spel i
mobiltelefonen. Därför tror författarna att det ändå kan finnas en skillnad i studenters attityd
till underhållningen, varför denna fråga lades in i undersökningen (fråga 13).
Fråga 14

a) När man spelar poker i en mobiltelefon är pengar inblandade.
b) Det är viktigt för mig att pengar är inblandade när jag spelar poker i en
mobiltelefon.

Fråga 15

a) Att spela poker om pengar i en mobiltelefon är tryggt.
b) Det är viktigt för mig att känna mig trygg när jag spelar poker om pengar
i en mobiltelefon.

Vidare ville författarna se om attityden till de ekonomiska faktorerna skiljde sig mellan poker
i mobilen och poker i allmänhet. Återigen ombads respondenterna svara på frågor som
behandlade ekonomiska faktorer som huruvida pengar är inblandade samt tryggheten.
Skillnaden i frågeformuleringarna var endast att frågorna syftade specifikt till poker i
mobiltelefonen. Författarna ansåg att just attributet trygghet kunde visa på en potentiell
skillnad i attityden. Som exempel kan nämnas att hantera sina pengar. Idag använder många
svenskar internetbank till att betala räkningar, köpa aktier och låna pengar (SEB 2008). Just
låna pengar kan även göras med hjälp av en mobiltelefon, så kallade sms-lån, något som dock
har möts av kraftig skepticism (Eva Flyborg, Riksdagen 2008). Beror detta på att vi är mer
bekväma att hantera pengar på en dator än en mobiltelefon och gäller detta i så fall även i
fallet poker? Det är något som författarna ville ta reda på genom att ställa dessa frågor (fråga
14-15).
Fråga 16

a) Det går att spela poker i en mobiltelefon när och var som helst.
b) Att kunna spela poker när och var som helst är bra för mig.

En väsentlig skillnad mellan vanlig poker och poker i mobiltelefonen är tillgängligheten. En
mobiltelefon tas oftast med överallt, vilket i praktiken innebär att det går att spela poker när
som helst var man än befinner sig (Investors Chronicle 2007). Exempelvis ser pokerbolaget
World Poker Tour 35–50-åriga affärsresande som sin primära målgrupp för mobilpoker, just
på grund av att de kan tänkas spela under deras många restimmar (Cohen 2006). Även om
denna studies respondenter inte utgörs av affärsresande så ansågs det vara av hög relevans att
ställa en fråga om tillgängligheten för mobilpoker då det trots allt är ett unikt attribut
gentemot vanlig poker samt internetpoker (fråga 16).
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a) Att spela poker i en mobiltelefon leder till spelmissbruk.
b) Min inställning till spelmissbruk påverkar mitt pokerspelande i en
mobiltelefon.

Med ovanstående resonemang i åtanke kan det göras en koppling till spelmissbruk. Om det nu
är så att ökad tillgänglighet leder till ökat spelmissbruk när det gäller internetgambling, så
torde gambling i mobiltelefonen innebära en ännu högre risk för spelmissbruk. Å andra sidan
hävdade Jonas Pettersson, en före detta tung spelmissbrukare som intervjuades i
Nyhetsmorgon (2008-12-04), att kännedomen om just spelmissbruk är mycket låg och att
människor i allmänhet egentligen bara känner till ordet, men inget mer. Han menade att om
folk inte har hört om farorna och symptomen för spelmissbruk så vet dem inte om det. Detta
gör enkätens sista fråga intressant då den visar på två sidor av myntet. Författarna menar
därmed att respondenternas attityd till huruvida pokerspelande i mobiltelefonen leder till
spelmissbruk kan ge olika utfall (fråga 17).

3.2.3. Webbenkät
Författarna valde till denna undersökning att använda sig av en webbenkät. Fördelarna med
att använda en webbenkät till denna undersökning var att det går snabbt att nå ut till
populationen, det kostar ingenting samt att det underlättade bearbetning av data efter
insamling. Nackdelarna med en webbenkät kan vara att det oftast inte finns ett komplett epostregister att använda, vilket kan leda till ett stort bortfall på grund av användandet av ny
teknik samt att alla inte har internet. (Christensen 2001, sid. 142-144) Författarna ansåg dock i
det här fallet att en webbenkät var det bästa alternativet att nå ut till populationen. Det finns
idag register över samtliga studenters e-postadresser på högskolan, studenter idag har en
större kunskap av användandet av ny teknik (Griffiths 2007). Dessutom har en klar majoritet
tillgång till internet, om inte i hemmet så finns det internettillgång på högskolan.
Författarna valde att själva bygga upp en webbenkät från grunden genom att först använda sig
av MS Word för att konstruera frågorna och designen. Senare skapades ifyllbara kodade
luckor i programmet Adobe Acrobat. Luckorna konstruerades så att respondenterna endast
kunde välja ett alternativ per fråga. Webbenkäten distribuerades sedan på webbsidan
http://www.re-pdf.com/ som respondenterna kunde nå via en utskickad länk. På nämnda
webbsida samlades även all data in.

3.2.4. Enkätundersökningen
Efter att ha pilottestat webbenkäten vid olika tillfällen har författarna utformat enkäten
kontinuerligt. Den 27 november 2008 kl. 11.00 skickade författarna ut ett e-postmeddelande
(se bilaga 2) till samtliga programstudenter enligt den tidigare nämnda e-postlistan. I slutet på
meddelandet kunde studenterna klicka sig vidare på en länk för att kunna fylla i enkäten.
Enkäten lämnades öppen en vecka fram till och med onsdagen den 3 december kl. 24.00.
Under denna tidsperiod lyckades författarna erhålla 777 svar, vilket var mer än den väntade
svarsfrekvensen.

3.2.5. Behandling av data
Av enkätens 777 svar var 61 stycken antingen ofullständiga eller dubbletter. Enligt
Christensen (2001, sid 238-239) kallas de luckor som eventuellt finns bland svaren för
missing valdes. I sådana fall kan man antingen välja att ta bort endast värdet på den enskilda
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frågan som inte besvarats eller ta bort alla värden från respondenten det gäller, det vill säga att
hela dennes enkät exkluderas från analysen (Christensen 2001, sid 239). Författarna har i
denna studie valt det senare alternativet, det vill säga att ta bort dem ur undersökningen, då
analysen av värdena kräver att samtliga finns att tillgå. Enligt den för studien valda teorin ska
värdena för belief strength och belief evaluation multipliceras med varandra, för att på så sätt
bilda ett värde på attityden. Ska till exempel fråga 1a) multipliceras med fråga 1b), om 1b) är
obesvarad, blir värdet på den obesvarade frågan 0 i det statistikprogram som använts för att
analysera resultaten, vilket då alltid ger en attityd som är lika med 0 vid en multiplikation.
Kort sagt, det innebär att värdet för attityden blir missvisande.
I enkäten använde sig författarna av en svarsskala från 1 till 6 på samtliga frågor. Vid
resultatsammanställningen däremot, ändrades skalan för samtliga evalueringsfrågor (b-frågor)
till -3 till +3. Detta innebar att om en respondent exempelvis svarat ”1” på en evalueringsfråga
omvandlades det till -3 vid sammanställningen, ”2” omvandlades till -2, ”3” till -1 och så
vidare, i enlighet med likertskalan (Kardes 1999, sid 86). Anledningen till varför författarna
valde detta tillvägagångssätt var för att få 0 som naturlig mittpunkt, här kallad mittvärde. På
så sätt sträckte sig skalan för värdet på attityden från -18 till +18 där minustal innebar en
negativ attityd till attributet medan plustal utgjorde en positiv attityd. Att skalan 1 till 6 ändå
var genomgående för enkäten berodde på att författarna inte ville förvirra respondenterna
genom att ha olika svarsskalor på olika frågor.
Författarna valde att räkna ut medelvärden på all data med hjälp av kalkylprogrammet MS
Excel medan statistikprogrammet SPSS användes för att ersätta den tidigare skalan 1 till 6
med -3 till +3 på alla evalueringsfrågor.

3.3. Metodkritik
Först och främst bör det nämnas att det inte finns några absoluta garantier för att en viss
attityd leder till ett visst beteende. Med andra ord är det inte säkert att de respondenter som
medverkat i denna undersökning verkligen kommer göra som svaren i enkäten tyder på. Å
andra sidan kan man genom att kartlägga folks attityder ändå se en indikation för hur de
skulle kunna bete sig. En attitydstudie brukar därmed ofta kunna användas som underlag för
vidare och mer ingående studier.
Dock behöver inte en sådan indikation heller vara korrekt då det kan ha funnits rum för
feltolkningar från de respondenter som deltog i undersökningen. I sektion C där författarna
ville undersöka attityden till poker finns risken att vissa respondenter som sällan eller aldrig
spelar poker automatiskt svarade 1 på samtliga frågor i denna sektion. Detta då de kan ha
tolkat frågorna som att de måste ha spelat poker för att kunna svara på dem. Författarna var
medvetna om detta men ansträngde sig för att utforma frågorna så tydliga och neutrala som
möjligt. Dock kan det inte uteslutas att vissa respondenter ändå svarat missvisande.
Det kan även ha förekommit olika tolkningar från respondenterna på grund av formuleringen
på vissa frågor. Ett exempel skulle kunna vara fråga 4b) som lyder ”Att spela spel på
mobiltelefonen är bra för mig”. Författarna ämnade i denna fråga att undersöka huruvida
nämnda attribut sågs som något positivt hos respondenten i fråga, det vill säga att de
värdesätter spel i mobiltelefonen. Den kan dock ha tolkats som att spel är en ovana, med
andra ord något man tycker är dåligt för en själv, men gör ändå. Skulle någon exempelvis
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fråga om pizza är bra för en skulle förmodligen medelvärdet bli ganska lågt. Däremot betyder
det inte att folk inte äter pizza, då andra orsaker, exempelvis smaken överväger det negativa.
En annan aspekt som rör formuleringarna är användandet av så kallade relativa begrepp.
Författarna har som tidigare nämnt formulerat frågor med uttryck som ”bra” och ”viktigt”.
Det finns alltid rum för olika tolkningar bland respondenterna eftersom de alla är människor
med olika preferenser för vad anses vara viktigt eller bra. Exempelvis kanske vissa tycker att
”viktigt” är sånt som är livsviktigt och därför svarar lågt på en fråga om huruvida det är
viktigt att ha extratjänster i mobilen.
Anledningen till att författarna valde att göra ett bekvämlighetsurval med endast respondenter
från Mälardalens högskola var att det ansågs svårt och tidkrävande att skicka ut enkäten till
andra studenter. Detta då det krävdes att skicka ut enkäten via en högskolas lokala nätverk,
det vill säga att författarna hade behövt befinna sig i själva högskolebyggnaderna. Det är
möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om det hade varit mer geografisk spridning på
respondenterna. Dock tycker författarna att Mälardalens högskola kan anses vara tillräckligt
representativ för Sveriges studenter då skolan trots allt erbjuder ett brett spektra av
utblidningar, vilket torde göra att det även finns olika typer av personer på skolan.
Något som dock inte blev direkt representativ var könsfördelningen då kvinnorna utgjorde
hela 78% av det totala antalet svar. Könsfördelningen för undersökningens målpopulation var
60% kvinnor och 40% män, vilket alltså skulle kunna göra de totala medelvärdena som
presenteras i studiens resultatdel missvisande. Däremot påverkar det ju inte medelvärdena för
män och kvinnor separat. Dessa resultat anser författarna ändå är trovärdiga och användbara
då svarsantalet totalt sett blev högt.

3.4. Källkritik
För att ge ett så trovärdigt resultat som möjligt har författarna valt att kritiskt granska all
sekundärinformation som har använts till denna undersökning. Författarna har både använt sig
av artiklar som grundar sig på andra vetenskapliga skrifter samt artiklar som är byggda på
egna undersökningar. Genom att komplettera dessa ges en bredare och trovärdigare grund till
undersökningen. Den litteratur som har har använts till att konstruera den teoretiska
referensramen anses vara reliabla då de är beskrivande och normativa böcker med
sammanställda teorier baserade på undersökningar av ansedda forskare. Detta grundas på de
omfattande referenser och hänvisningar som böckernas författare gör till andra forskare.
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4. Resultat
Nedan kommer resultaten av studien att presenteras. Inledningsvis presenteras en överblick
av de demografiska variablerna kön, ålder, civilstånd och inkomst som författarna valt att
undersöka.

4.1. Sektion A - Bakgrund

Könsfördelning
Män

Kvinnor

22%

78%

Figur 6 - Diagram, könsfördelning

Här ovan kan ett diagram bestående av könsfördelning i enkäten ses. Antalet kvinnor som
besvarade enkäten var 555 stycken, vilket utgjorde 78 % av undersökningens respondenter.
Männen i sin tur var 161 till antalet och stod således för 22 % av det totala 716.
Målpopulationen för undersökningen, alltså Sveriges samtliga högskolestudenter, var vid
tillfället ungefärligt fördelat enligt 60 % kvinnor och 40 % män (Statistiska centralbyrån
2008).
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Åldersfördelning
300
250
200
150
100

38%
25%

24%

50

13%

0
18-21

22-25

26-29

30+

Figur 7 - Diagram, åldersfördelning

Den mest representerade åldersgruppen är som synes studenter i åldrarna 22 till och med 25 år
som uppgick till 272 personer eller 38 %. Vidare ligger åldrarna 18-21 samt 30 och uppåt
nästintill lika med 25 (179) respektive 24 % (172). Den grupp med lägst antal respondenter
var 26–29-åringarna med endast 95 svar, vilket innebar 13 %.

Civilstånd
300
250
200
150
100

35%

31%
20%

50

14%

0
Singel

Pojkvän/Flickvän

Sambo

Gift

Figur 8 - Diagram, civilstånd

Majoriteten av respondenterna var ”upptagna” i den bemärkelsen att de antingen hade
pojkvän/flickvän, sambo eller var gifta. Antalet var 492 personer eller 69 % medan studiens
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resterande 224 tillfrågade (31 %) utgjordes av singlar. Författarna hade till denna fråga inga
siffror på hur den totala målpopulationens civilstånd såg ut.

Studiemedel
500
450
400
350
300
250
200

65%

150
100

23%

50

6%

0
Fullt studiemedel
(bidrag+lån)

Del av studiemedel
(bidrag + del av lån)

6%
Endast bidrag

Inget studiemedel

Figur 9 - Diagram, studiemedel

Vad det gäller inkomst så har en majoritet av studenterna fullt studiemedel, då 462 personer
gav detta svarsalternativ. Vidare svarade 166 respondenter att de endast tog bidrag medan de
som erhöll en del av studiemedlet eller inget alls utgjorde ca 6 % vardera eller 44 respektive
42 av det totala antalet. Just det totala antalet respondenter uppgick här till 714 då två
personer inte svarat på denna fråga.
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Övrig inkomst
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16%

50
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0
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50 000-100 000kr

100 000+kr

Figur 10 - Diagram, inkomst

Med övrig inkomst menade författarna allt som inte rör studiemedel från CSN eller annan
myndighet som tillhandhåller studiemedel. Detta syftar alltså till jobbinkomst eller dylikt. 321
personer svarade att de tjänade från 0 till 20000 kr per år, vilket var det mest frekventa
svarsalternativet. På andra plats kom 20000 till 50000 som passade in på 234 av de som fyllde
i enkäten. Vidare hade 110 studenter en övrig årsinkomst på 50000 till 100000 kr och uppgick
till 16 %. Slutligen svarade 5 % eller 40 personer att de har 100000 kr eller mer i inkomst per
år. Även här förekom ett mindre bortfall då 11 av de totalt 716 respondenterna inte besvarat
denna enkätfråga. Författarna har här inte redogjort för hur samma personer svarat på de två
ovanstående frågorna om inkomst, då detta istället följer i rapportens analysdel.
Här nedan följer resultatet av samtliga frågor i enkäten. Författarna har valt att redovisa
resultatet enligt följande: En tabell för varje fråga där båda delfrågorna a) och b) står
utskrivna. Ett medelvärde räknas sedan ut för varje delfråga och redovisas först sammanlagt
för alla studenter, och sedan kvinnor och män var för sig. Efter detta presenteras en
totalattityd till det attribut som frågan gäller. Det sker genom att varje respondents svar på
delfråga a) multipliceras med svaret från b) för att på så sätt få fram ett sammanlagt värde. Ett
medelvärde av samtliga respondenters totalattityd till attributet räknas sedan ut och redovisas
även det först för alla respondenter, följt av män och kvinnor separat.
∑( å
716 (

×

å

)
)

=

ä

Eftersom författarna valt att använda sig av en sexgradig skala numrerad från 1 till 6
delfråga a) samt en skala från -3 till +3 på delfråga b), blir det minsta möjliga värdet
attityden till attributet -18 (6x-3), och det högsta möjliga +18 (6x3). Detta innebär
mittvärdet blir 0. Ett värde under det betyder att respondenterna har en negativ attityd
attributet medan ett tal över 0 ger en positiv attityd.
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4.2. Sektion B - Mobiltelefon

Fråga 1
a) En mobiltelefon innehåller ett antal extratjänster,
förutom möjligheten att ringa och skicka sms.
b)Det är viktigt för mig att en mobiltelefon innehåller
extratjänster.

Medelvärde

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

5,64

5,68

5,52

-0,09

-0,09

-0,06

Alla

Kvinnor

Män

-0,21

-0,35

0,29

På fråga 1 visade det sig att kännedomen om extratjänster i mobiltelefonen var hög, men att
det däremot inte var lika viktigt att extratjänster fanns att tillgå. Totalt sett hade
respondenterna en genomsnittlig neutral attityd till attributet och resultatet skiljde sig inte
mellan män och kvinnor.

Fråga 2
a) Det är klart och tydligt hur mycket det kostar att
använda extratjänster till en mobiltelefon.
b)Det är viktigt för mig att känna till kostnaden vid
användning av extratjänster till en mobiltelefon.

Medelvärde

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

2,57

2,51

2,76

2,20

2,20

2,18

Alla

Kvinnor

Män

5,84

5,65

6,52

Respondenterna menade att det inte var klart och tydligt hur mycket tidigare nämnda
extratjänster kostade. Det ansågs dock som något viktigt att det skulle vara klart och tydligt då
medelvärdet låg klart över mittvärdet. Den totala attityden till attributet hamnade därför något
över mittvärdet.

Fråga 3
a) En mobiltelefon innehåller möjligheten att koppla upp
sig på internet.
b)Att koppla upp sig på internet med en mobiltelefon är
bra för mig.

Medelvärde

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

5,20

5,27

4,97

-1,11

-1,28

-0,52

Alla

Kvinnor

Män

-5,31

-6,38

-1,63

Kännedomen till möjligheten att koppla upp sig på internet i mobiltelefonen var hög medan
det däremot inte ansågs som speciellt positivt av respondenterna. Männen hade en något
bättre attityd till attributet internet men hamnade ändå strax under mittvärdet.

Fråga 4
a) Det går att spela spel ämnade för underhållning på en
mobiltelefon.
b)Att spela spel i en mobiltelefon är bra för mig.
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Medelvärde

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

5,27

5,38

4,91

-1,33

-1,34

-1,28

Alla

Kvinnor

Män

-6,61

-6,92

-5,53
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Även här hade respondenterna god vetskap om huruvida det går att spela spel i
mobiltelefonen. Medelvärdet på fråga b) gav dock ett mer negativt utfall, vilket då även gällde
för den totala attityden.

Fråga 5
a) En mobiltelefon är relativt dyr.
b)Att ha en dyr mobiltelefon är bra för mig.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

4,35

4,38

4,25

-1,54

-1,63

-1,25

Alla

Kvinnor

Män

-6,46

-6,79

-5,30

Enligt svaret på fråga a) var respondenternas genomsnittliga åsikt att en mobiltelefon är dyr.
De var dock inte av uppfattningen att det var nödvändigt att ha en dyr mobiltelefon då värdet
på fråga b) hamnade under mittvärdet. Detsamma gällde också för den totala attityden till
attributet dyrhet vilken var under mittvärdet.

4.3. Sektion C - Poker

Fråga 6
a) När man spelar poker är pengar inblandade.
b)Det är viktigt för mig att pengar är inblandade när jag
spelar poker.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

4,46

4,49

4,35

-2,21

-2,49

-1,23

Alla

Kvinnor

Män

-9,18

-10,8

-3,67

Poker och pengar går hand i hand enligt denna studies respondenter. Däremot var detta inte
speciellt viktigt, framförallt inte bland kvinnorna vars genomsnitt på frågan låg en bra bit
under mittvärdet. Även medelvärdet för den totala attityden blev lägre än mittvärdet, om än
något högre hos männen.

Fråga 7
a) Det känns tryggt att spela poker om pengar.
b)Det är viktigt för mig att känna mig trygg när jag spelar
poker om pengar.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

1,63

1,47

2,21

1,23

1,39

Alla

Kvinnor

Män

2,24

2,18

2,41

0,68

Det ansågs heller inte direkt tryggt att spela poker om sina pengar då snittet blev lågt bland
både män och kvinnor. Dock ansågs det viktigt att känns sig trygg med pengarna. Den totala
attityden för kvinnor var något lägre än männens även om båda låg strax över mittvärdet.

Sida | 26

”All-in eller fold?” – En studie om intresset för poker i
mobiltelefonen som extratjänst

Fråga 8
a) Att spela poker är underhållande.
b)Det är viktigt för mig att poker är underhållande när
jag spelar.

Medelattityd

2009
Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

3,39

3,20

4,03

1,35

1,28

1,58

Alla

Kvinnor

Män

6,50

5,92

8,50

Genomsnittet bland män blev på fråga a) högre än mittvärdet vilket även gällde för fråga b).
Även kvinnorna tyckte att det var viktigt att poker är underhållande även om medelvärdet för
huruvida det verkligen är det låg strax över mittvärdet. Den totala attityden till attributet
underhållning hamnade även den över mittvärdet hos bägge könen.

Fråga 9
a) Att spela poker är en trevlig umgängesaktivitet.
b)Socialt umgänge är viktigt för mig när jag spelar poker.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

3,78

3,65

4,20

1,04

0,97

1,27

Alla

Kvinnor

Män

6,06

5,65

7,47

Bägge könen ansåg att poker är en trevlig umgängesaktivitet om än medelvärdet var lite högre
hos männen. Även på evalueringen låg bägge värden över mittvärdet och männen ansåg
umgänget vara aningen viktigare än vad kvinnorna ansåg det vara. Detta bidrog till en väldigt
stark totalattityd till attributet umgänge.

Fråga 10
a) Personer i mitt liv, vars åsikter jag värderar, vill att jag
ska spela poker.
b)Det är viktigt för mig att göra som de personer i mitt
liv, vars åsikter jag värderar, tycker att jag ska göra.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

1,58

1,45

2,04

-1,50

-1,55

-1,34

Alla

Kvinnor

Män

-2,05

-2,03

-2,14

Medeltalet här indikerar på att majoriteten inte anser att personer i deras liv, vars åsikter de
värderar, vill att de ska spela poker. Det var heller inte viktigt för dem att lyssna på dessa då
medeltalet på evalueringen låg under mittvärdet. Totalattityden blev därför svag till detta
attribut.

Fråga 11
a) Att spela poker leder till spelmissbruk.
b)Min inställning till spelmissbruk påverkar mitt
pokerspelande.
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Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

3,43

3,50

3,17

-0,89

-0,91

-0,81

Alla

Kvinnor

Män

-1,78

-1,88

-1,40
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Respondenterna (i synnerhet kvinnorna) ansåg att poker leder till spelmissbruk, om ändå
medelvärdet var lågt. Däremot så påverkar inställningen till spelmissbruk inte deras
pokerspelande då medeltalet här låg under mittvärdet. Totalattityden till spelmissbruk blev
därför svag med ett medelvärde strax under mittvärdet.

4.4. Sektion D - Mobilpoker

Fråga 12
a) En mobiltelefon är tillräckligt anpassad (skärm,
knappar) för att spela poker i.
b)Det är viktigt för mig att en mobiltelefon är tillräckligt
bra anpassad när jag spelar poker i den.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

3,17

3,18

3,12

-1,32

-1,56

-0,49

Alla

Kvinnor

Män

-3,73

-4,66

-0,56

Respondenterna anser att en mobiltelefon är någorlunda anpassad för att spela poker i då
medelvärdet ligger strax över mittvärdet. Bägge könen anser också att detta inte är viktigt för
dem då bägge medelvärdena ligger under mittvärdet varav männens värde är lite högre än
kvinnornas. Detta resulterar i en klart svag totalattityd hos kvinnorna men en totalattityd nära
mittvärdet hos männen.

Fråga 13
a) Att spela poker i en mobiltelefon är underhållande.
b)Det är viktigt för mig att poker i en mobiltelefon är
underhållande när jag spelar.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

1,74

1,62

2,13

-0,78

-1,08

Alla

Kvinnor

Män

-0,05

-0,66

2,06

0,27

Både kvinnor och män ansåg att det inte är underhållande att spela poker i en mobiltelefon.
Männen ansåg däremot att det var viktigt att det är underhållande med ett medeltal strax över
mittvärdet medan kvinnorna ansåg att det inte var viktigt. Detta bidrog till en svag totalattityd
för kvinnorna och en lite starkare totalattityd hos männen.

Fråga 14
a) När man spelar poker i en mobiltelefon är pengar
inblandade.
b)Det är viktigt för mig att pengar är inblandade när jag
spelar poker i en mobiltelefon.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

3,04

3,13

2,73

-2,62

-2,73

-2,21

Alla

Kvinnor

Män

-7,51

-8,30

-4,81

Respondenterna var tveksamma till att pengar ska vara inblandade då man spelar poker i en
mobiltelefon och ansåg att det inte alls var viktigt. Bägge könen hade en totalattityd under
mittvärdet till detta attribut fastän det ändå var en skillnad mellan kvinnor och män då männen
hade en något högre totalattityd.
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Fråga 15
a) Att spela poker om pengar i en mobiltelefon är tryggt.
b)Det är viktigt för mig att känna mig trygg när jag spelar
poker om pengar i en mobiltelefon.

Medelattityd

2009
Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

1,51

1,38

1,96

0,92

0,95

0,82

Alla

Kvinnor

Män

1,65

1,39

2,55

Bägge könen ansåg att det inte är tryggt att spela poker om pengar i en mobiltelefon, männen
ansåg det dock vara aningen tryggare. Samtidigt anser respondenterna att det är viktigt att
känna sig trygg vid spel om pengar i en mobiltelefon. Totalattityden till detta attribut blev
generellt svagt med männen hade en aningen starkare attityd.

Fråga 16
a) Det går att spela poker i en mobiltelefon när och var
som helst.
b)Att kunna spela poker när och var som helst är bra för
mig.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

4,06

4,11

3,90

-2,41

-2,56

-1,86

Alla

Kvinnor

Män

-9,42

-10,28

-6,47

Både kvinnor och män var överens om att det går att spela poker när och var som helst i en
mobiltelefon men bägge ansåg också att det inte var bra för dem. Även här visar resultatet en
svag totalattityd där männens attityd är lite starkare än kvinnornas.

Fråga 17
a) Att spela poker i en mobiltelefon leder till
spelmissbruk.
b)Min inställning till spelmissbruk påverkar mitt
pokerspelande i en mobiltelefon.

Medelattityd

Medelvärde för
totalattityd

Alla

Kvinnor

Män

3,63

3,74

3,24

-0,86

-0,86

Alla

Kvinnor

Män

-1,55

-1,74

-0,90

-0,86

Respondenterna ansåg att det till en viss grad leder till spelmissbruk att spela poker i en
mobiltelefon då deras medelvärden låg strax över mittvärdet. De ansåg dock att denna
inställning inte påverkar deras spel av poker i en mobiltelefon. Totalattityden låg hos bägge
könen strax under mittvärdet.

4.5. Övrigt resultat
Här presenteras det kompletterande resultat som författarna ansåg vara relevant för
undersökningens analys och slutsatser.

Sida | 29

”All-in eller fold?” – En studie om intresset för poker i
mobiltelefonen som extratjänst

2009

Män vs. Kvinnor
17

Totalattityd

12
7
2
-3

Kvinnor

-8

Män

-13
-18

Figur 11 - Diagram, Män vs Kvinnor

Som grafen visar hade män generellt en högre totalattityd på undersökningens samtliga frågor.

Män
17
12

Totalattityd

7
2

18-21

-3

22-25
26-29

-8

30+

-13
-18

Figur 12 – Diagram, Män, ålder

Män i åldern 22-25 hade generellt en högre totalattityd än övriga åldrar. Speciellt gällande
frågorna 8 och 9 som behandlar attributen underhållning och umgängesaktivitet till pokern.
Detta kan läsas av i figur 9 där författarna jämför de olika ålderskategorierna hos männen.
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Alla vs Män 22-25
17
12

Totalattityd

7
2
Alla

-3

Män 22-25
-8
-13
-18

Figur 13 - Diagram, Alla vs Män 22-25

I jämförelse med medeltotalattityden hos alla respondenter håller sig gruppen män 22-25 år på
en konstant högre nivå. Underhållning och umgänge värderas också högt hos denna grupp.
Detta kan läsas av i figur 10 där författarna jämför män 22-25 med alla respondenter.

Män 22-25
17
12

Totalattityd

7
2
Singlar
-3

Pojkvän/Flickvän
Sambo

-8
-13

Figur 14 - Diagram, Män 22-25, civilstånd
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Ur kategorin män 22-25 är det singlar samt de som har pojkvän eller flickvän som har en
högre totalattityd till attributen underhållning och umgänge. Detta kan läsas av i Figur 11 där
författarna jämför civilstånden hos män 22-25 år.

Män 22-25
17
12
Totalattityd

7
2
0-20000kr

-3

20000-50000kr

-8

50000-100000kr

-13

Fråga 17

Fråga 16

Fråga 15

Fråga 14

Fråga 13

Fråga 12

Fråga 11

Fråga 10

Fråga 9

Fråga 8

Fråga 7

Fråga 6

Fråga 5

Fråga 4

Fråga 3

Fråga 2

Fråga 1

-18

Figur 15 - Diagram - Män 22-25, inkomst

Ur kategorin män 22-25 år så är det de med högre övrig inkomst som i regel har en starkare
totalattityd. Detta kan läsas av i Figur 12 där författarna jämför de olika inkomstgrupperna hos
män 22-25 år.
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5. Analys
I detta kapitel kommer författarna att analysera de attribut som frågorna i enkäten syftar till.
Det kommer ske fråga för fråga där varje attribut kommer att diskuteras utifrån de
demografiska variabler som författarna valt att använda sig av.
Resultatet har analyserats efter följande modell:

Figur 16 - Egen processmodell (analys)

5.1. Sektion B – Mobiltelefon
Inom sektion B kommer attributen extratjänster, internet, spel och pris analyseras utgående
från författarnas tidigare resultat.

5.1.1. Extratjänster
Att respondenterna har hög kännedom, alltså stor produktkunskap, om extratjänster i
mobiltelefonen råder det ingen tvekan om, då medelvärdet är runt 5,5. Det beror säkerligen på
att det idag i Sverige som sagt finns ett stort antal mobiltelefonägare samt all fokusering på
extratjänster i mobiltelefonen i annonser och tv-reklam. Huruvida dessa tjänster verkligen
används är däremot mer tveksamt, då medelvärdet här låg omkring nollpunkten för alla
åldersgrupper, något som torde innebära en neutral inställning till vikten av att en
mobiltelefon innehåller extratjänster. Väger man ihop kännedom och evaluering för detta
attribut blir även respondenternas totala attityd neutral.
Vad gäller extratjänster som innefattar betalning så menar Netsize (2008) att detta är en stor
bransch som årligen genererar intäkter på mångmiljardbelopp. Trots att detta visar på att
många köper denna produkt är svenska studenter osäkra på vad en betalextratjänst egentligen
kostar. Däremot evaluerar de attributet som högst viktigt, vilket i så fall ter sig konstigt att de
företag som verkar inom denna bransch inte tydligt visar vad deras produkter kostar. Att det
då ändå trots allt är folk som köper dessa produkter gör det hela än mer konstigt. Författarna
själva är av den uppfattningen att det är ett medvetet drag från de företag som tillhandahåller
extratjänster att inte visa klart och tydligt hur mycket konsumenterna får betala för
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produkterna. Med andra ord utnyttjar sådana företag den tidigare nämnda finstilta texten till
sin fördel.

5.1.2. Internet
Att det finns hög kännedom om att det går att använda internet på en mobiltelefon råder det
ingen tvekan om. Däremot verkar det som att genomsnittet inte värdesätter denna extratjänst,
vilket kan bero på att det fortfarande är en relativt ny tjänst. Visserligen nämndes det i
inledningen till denna studie att 798 miljoner någon gång har testat att koppla upp sig på
internet med en mobiltelefon. Dock förtäljer inte detta hur pass mycket folk använder denna
tjänst. Det kan tänkas att eftersom uppkopplingsmöjligheterna för internet i datorer är så pass
utbrett är behovet att även ha internet i mobiltelefon inte så högt. Vidare kan det bristande
intresset för att nyttja mobilt internet även härledas till tryggheten med priset. Som nämnt
ovan är respondenterna inte på det klara med hur mycket extratjänster i allmänhet kostar,
vilket åtminstone tidigare har varit fallet även med internet. Numera erbjuder de flesta
mobiloperatörer ett fast pris för internet, men då sådana ”abonnemang” är relativt nya på den
svenska marknaden kan det tänkas att folk fortfarande har en osäker attityd till priset. Dock
tror författarna att detta, i kombination med en fortsatt teknisk utveckling, kan leda till att
internet i mobiltelefon på sikt blir mer utbrett, även bland svenska studenter.

5.1.3. Spel
Precis som i fallet med attributet internet är även kännedomen om spel i mobiltelefonen hög,
medan det inte anses positivt att använda produkten. Även här kan det tänkas att den
nuvarande tekniken inte är tillräckligt utvecklad för att spela spel i mobiltelefonen. En annan
tanke är att den negativa attityden till att spela formats mer av förnuft än av känslor. Enligt
Zanna & Rempel (1988) kan en attityd, som tidigare nämnt, formas av antingen affect
(känslor) eller belief (tankeprocess). Författarna tror att respondenterna i det här fallet har
fokuserat mer på att spel är tidskrävande och inte ger så mycket i längden, än att det är något
som är kul att göra just för stunden. Således är det inte säkert att attityden styr beteendet för
detta attribut, då spelindustrin trots allt är en gigantisk bransch.

5.1.4. Priset
Respondenterna ansåg att en mobiltelefon är dyr men kände det ändå inte som något viktigt
att äga en dyr mobiltelefon. Även här hade de äldre studenterna, alltså de som var över 30 år,
en klart svagare attityd till dyrheten, vilket kan stärka tesen om att unga personer engagerar
sig mer i ny teknik och således hellre vill ha dyra mobiltelefoner. Författarna tycker sig här se
ytterligare en koppling till Zanna och Rempel. I en dyr mobiltelefon finns ofta möjligheten att
nyttja fler extratjänster, och vissa saker, som kanske ses som direkt onödiga innan köpet, ändå
används efter att köpet är genomfört. På så vis formas i det här fallet en positiv attityd baserad
på känslor snarare än förnuft. Författarna kunde paradoxalt nog trots detta inte se något
samband mellan attityden till en dyr mobiltelefon och attityden till extratjänster.

5.2. Sektion C – Poker
Inom sektion C kommer attributen pengar, underhållning, umgänge och spelmissbruk samt
den sociala normen att analyseras med utgångspunkt från undersökningens resultat.
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5.2.1. Ekonomi
Respondenterna visar på en hög tro att pengar är inblandade då samtliga åldersgrupper har ett
medelvärde på över 4. I evalueringen av attributet syns en markant skillnad mellan män och
kvinnor, även om båda hade en svag attityd. Att män är mer mottagliga för att spela om
pengar stämmer överens med en undersökning gjord av Griffiths (2007) där resultatet
exempelvis visade att 85 % av respondenterna som hade gamblat på internet var män. Den
utmärkande åldergruppen i författarnas undersökning var män mellan 22-25 år, där
medelattityden till inblandning av pengar låg strax under mittpunkten, vilket var en betydligt
starkare attityd än resterande åldersgrupper. Detta stärker tesen om att män i denna ålder är
den ”typiska” gamblern (Personlig kommunikation, Welch 2008).
Att respondenterna inte är speciellt benägna att spela poker om pengar återspeglar sig även i
svaret på nästa fråga då genomsnittet ansåg att det inte heller var tryggt. Dock var män i
allmänhet mer trygga än kvinnorna och av de förstnämnda var 22–25-åringarna de med högst
tro på trygghet. Samtidigt var de också den åldersgrupp som negligerade vikten av attributet
trygghet mest, vilket återigen antyder att denna grupp skulle kunna vara den mest
spelbenägna. Av dessa personer kunde det även urskiljas att de som hade en extrainkomst på
50 000-100 000 kr kände sig mest trygga att spela om sina pengar. Detta kan bero på att de
inte känner av en eventuell förlust lika mycket som andra personer, då de förmodligen har
mer pengar att röra sig med.

5.2.2. Underhållning
Ett attribut som ansågs vara positivt av samtliga åldersgrupper var underhållning. Därmed kan
det sägas att underhållning torde väga tyngre än ekonomiska faktorer, vilket i så fall innebär
att poker inte nödvändigtvis spelas enbart i gamblingsyfte. Dock kan det vara så att
respondenterna svarat att poker är underhållande just för att det är ett gamblingspel. Hur som
helst så har män en starkare totalattityd till attributet än kvinnorna. Ännu en gång ligger män
mellan 22 till 25 år i topp med en genomsnittlig totalattityd på nästan 10, vilket författarna
ansåg vara anmärkningsvärt. Av 22 till 25-åringarna verkar det som att de som antingen är
singlar eller har flickvän, men som inte bor tillsammans med sin respektive, är de som
värdesätter attributet underhållning högst. Detta kan bero på att de som bor själv har en större
möjlighet att spela poker när de vill och därmed torde intresset öka ju mer de spelar. Det
stämmer i så fall överens med Zanna och Rempels tankar om att attityden mot ett objekt, det
vill säga en produkt, stärks ju mer man använder den.

5.2.3. Umgänge
Något som genererade ännu högre medelvärden var tron om att poker är en trevlig
umgängesaktivitet. Detta evaluerades även som ett positivt attribut, något mer positivt hos
män jämfört med kvinnor. Män i åldern 22-25 stack ut även här genom att ha den högsta
totalattityden. Detta stärker på samma gång att poker är vanligt bland vänner, som tidigare
nämndes som home games. Att attityden här är så pass hög kan även ha att göra med
omständigheterna. Det kan tänkas att folk har en positiv attityd till att umgås med sina vänner,
vilket även kan höja deras attityd till poker. Zanna & Rempel (1988) menar att en postitiv
attityd får en person att fokusera på positiva känslor när man använder nämnda attitydobjekt.
Författarna menar därmed att det här tyder på att poker inte bara är ett gamblingspel utan mer
av en umgängesaktivitet då respondenterna i denna studie trots allt värderar umgänge högre
än eventuell iblandning av pengar. Här syns ett tydligt exempel på hur en produkts attribut
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vägs mot varandra (det Fishbein kallar övervägning) för att på så sätt ta fram den mest
önskvärda utgången för att använda produkten.

5.2.4. Social norm
Samtliga åldersgrupper trodde att folk i deras närhet inte var speciellt positiva till att de spelar
poker. En förklaring till detta skulle kunna vara den gamblingstämpel som poker trots allt dras
med, vilket kanske kan betyda att respondenterna ”antar” att folk i dess närhet inte är positiva
till det. Evalueringen av attributet var även den låg, vilket betyder att respondenterna inte
lägger någon vikt på folk i deras närhets åsikter. Därmed kan man anta att Fishbeins teori om
sociala normer inte påverkar beteendet i det här fallet. Författarna är även av den
uppfattningen att detta tyder på att det i allmänhet inte finns några starka negativa åsikter mot
poker bland dessa personer, då majoriteten av våra respondenter inte ger intrycket av att vara
starkt involverade i gambling.

5.2.5. Spelmissbruk
De flesta medelvärdena för huruvida poker leder till spelmissbruk låg runt mittpunkten, om än
något lägre hos män. Det kan tyda på en viss medvetenhet hos respondenterna även om de
inte angett att deras inställning till spelmissbruk påverkar deras pokerspelande nämnvärt.
Författarna menar att detta kan kopplas tillbaka till de svar som visade att studenterna
värdesätter attributen underhållning och umgänge. Det kan tänkas att man genom att främst
spela poker av dessa anledningar inte anser sig vara i riskzonen för att hamna i spelmissbruk.

5.3. Sektion D – Mobilpoker
Inom sektion D analyseras attributen teknisk anpassning, ekonomi, tillgänglighet och
spelmissbruk utifrån det resultat som undersökningen gett.

5.3.1. Teknisk anpassning
Både män och kvinnor anser att en mobiltelefon är någorlunda anpassad att spela poker i, då
de flesta medelvärdena ligger strax under mittvärdet. Däremot har män angett att det är
viktigare att den är anpassad, vilket tyder på ett högre engagemang från deras sida. Detta
stärks även av svaret på nästa fråga där männen har en klart mer positiv attityd till attributet
underhållning. De menar visserligen att poker i mobiltelefonen inte är speciellt underhållande
men evaluerar ändå attributet högt, vilket ger en stark totalattityd. Länkar vi tillbaks till fråga
4 där kvinnor hade en likvärdig, eller i vissa fall bättre attityd än män till spel i
mobiltelefonen, kan man misstänka att när poker kommer in i ekvationen har män en starkare
attityd. Detta visade ju även svaret på fråga 8 där män angav att poker är mycket
underhållande, något som stärker tesen ytterligare.
En annan intressant infallsvinkel till attributet underhållning är vad som kan tänkas göra poker
underhållande. Om nu respondenterna ansåg att umgänget var viktigare än pengar samtidigt
som de svarat att poker i allmänhet är mer underhållande än poker i mobiltelefonen skulle
man kunna dra slutsatsen att det studenter värdesätter mest är just umgänget.

5.3.2 Ekonomi
Tron på att pengar är iblandade när man spelar poker i mobiltelefon var relativt låg då
medelvärdena hamnade omkring eller under mittvärdet. Detta kan jämföras med attityden till
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pengainblandning i poker i allmänhet som var klart högre hos respondenterna. Det skulle
kunna härledas till att poker i mobiltelefonen som tidigare nämnt inte är etablerad i samhället,
det vill säga att kännedomen om produkten är låg.
Troligen är det nog också därför respondenterna svarat att det inte är tryggt att spela poker om
pengar i mobiltelefonen. Författarna är av den uppfattningen att människor ofta är rädda för
det de inte känner till och tror att detta är ett exempel på detta. Respondenterna kände sig trots
allt tryggare att spela poker om pengar i allmänhet än i mobiltelefonen, vilket kan bero på att
de är något de känner till sedan innan. Det kan även vara så att folk ännu inte är tillräckligt
bekväma att hantera pengar i en mobiltelefon, vilket författarna anade vid resonemanget om
sms-lån kontra lån med internetbank (se metodkapitel). Tittar man dessutom tillbaka på fråga
12 om anpassning är det inte speciellt överraskande enligt författarna att attityden till trygghet
är negativ då majoriteten av respondenterna ansåg att en mobiltelefon inte är speciellt
anpassad för att spela poker i.

5.3.3. Tillgänglighet
Samtliga åldersgrupper hos respondenterna har en hög tro på att det går att spela poker i
mobiltelefonen när och var som helst då alla medelvärden låg över mittpunkten. Däremot
evalueras attributet lågt, speciellt bland kvinnorna, dock något högre hos männen. Återkopplat
till tidigare frågor så visar detta att trots att poker anses vara underhållande är det inte
nödvändigt för folk att spela det när som helst. Då studenter spelar poker mer av
umgängessyfte, vilket svaren i denna studie antyder, kanske de inte känner ett sådant stort
behov av endast själva spelet poker. En något långsökt tanke är att studenter inte reser så
mycket och därför inte tilltalas så mycket av attributet tillgänglighet som någon som reser mer
kan tänkas göra.

5.3.4. Spelmissbruk
I jämförelse med attityden till spelmissbruk för poker i allmänhet syntes här få skillnader.
Respondenterna verkade lite medvetna, men hävdade ändå att det inte påverkade dem
nämnvärt vid pokerspelande i mobiltelefonen. Anledningen till detta kan vara att
respondenternas intention att spela poker i mobiltelefonen överhuvudtaget verkar låg,
åtminstone att döma av föregående värden och resonemang kring dem. Därför ser de inte sig i
riskzonen för att hamna i missbruk, därav den svaga attityden till attributet.
Huruvida attityden till spelmissbruk hade vart starkare om kännedomen om produkten i fråga
hade vart högre är något som författarna funderar kring. Att döma av utfallet verkar det som
att Jonas Pettersson hade en poäng när han sa att folk inte är speciellt rädda för spelmissbruk
eftersom de inte känner till det. Om det dock hade funnits dokumenterade utkablade fall om
pokermissbruk i mobiltelefonen samt vetskap om att ökad tillgänglighet leder till ökad risk för
spelmissbruk, tror författarna att attityden till detta attribut hade vart en annan.
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6. Slutsats
I detta kapitel kommer författarna att presentera de slutsatser som dragits i föregående
analyskapitel.

Figur 17 - Egen processmodell (slutsats)

Finns det ett intresse för poker i mobiltelefonen som en extratjänst, och vilken typ av
person är i så fall intresserad?
Då svenska högskolestudenter har hög kännedom om mobiltelefoner och extratjänster samt
har en överlag bra attityd till poker, vore det i teorin möjligt att de även skulle kunna vara
intresserade av att spela poker i mobiltelefonen. I praktiken däremot så verkar det som att
studenterna inte är speciellt intresserade då deras attityd är relativt svag till samtliga av
mobilpokerns attribut.
Även om det allmänna intresset ser ut att vara lågt kan det ändå tänkas att vissa personer är
mer intresserade än andra. En grupp som stod ut från mängden var män 22-25 år som
framförallt hade en stark attityd till poker i allmänhet. Bland dessa var de personer som
antingen var singlar och/eller bodde själva de som var mest benägna att spela poker. Även
folk med en högre inkomst än genomsnittet stack ut som de mest bekväma med att spela
poker om pengar. Vidare kunde få skillnader urskönjas bland respondenternas attityd gällande
mobiltelefoner och extratjänster. Därmed kan det konstateras att den mest tänkbara personen
för att spela poker i mobiltelefonen är en 22-25 manlig student som är singel och har en
extrainkomst.
Vad skulle kunna hindra intentionen att spela poker i mobiltelefonen?
Det som framstår som den största orsaken till varför studenterna inte har intentionen att spela
poker i mobiltelefonen är att de inte känner sig trygga i flera aspekter. Det ansågs osäkert att
spela poker om sina pengar i allmänhet. Det ansågs ännu mer osäkert att spela poker om
pengar i mobiltelefonen, vilket författarna tror bottnar i att respondenterna även anser att en
mobiltelefon inte är tillräckligt anpassad att spela poker i. Det kan även vara så att svenska
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studenter har en något kritisk hållning till nya produkter som de ännu inte har kommit i
kontakt med, vilket också kan ha bidragit till det låga intresset.
Vidare värdesätter folk umgänge vid pokerspelande, något som dock försvinner när man
spelar i mobiltelefonen. Det är svårt att veta huruvida folk tycker att poker är underhållande
per definition eller underhållande mest för att det är en umgängesaktivitet. Oavsett vilket så är
attityden till att poker i mobiltelefonen är underhållande låg, vilket gör det till ett hinder för
intention att spela.
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7. Rekommendationer
I detta kapitel presenteras författarnas rekommendationer till aktörer inom denna bransch.
Eftersom folk uppenbarligen inte känner sig trygga att hantera pengar i mobiltelefonen gäller
det för de företag som vill satsa på, och verka inom denna bransch att ändra på den attityden.
Detta är troligen ingenting som kan göras över en natt, då det vanligtvis brukar ta ett par år för
folk, och kanske ännu längre för svenskar, att överkomma sin rädsla för sådant som är nytt
och oprövat. Med andra ord är en omedelbar hårdsatsning med hög grad av annonsering och
så vidare inte att rekommendera. Istället bör spelföretagen gradvis försöka öka medvetenheten
samt visa på de positiva faktorerna med att spela poker i mobiltelefonen. På samma gång som
man går fram försiktigt och tänker långsiktigt kan det även hända att den allmänt negativa
attityden till att hantera pengar i mobiltelefonen ändras till förmån för att det blir mer
accepterat. Det tog ju trots allt ett tag för oss svenskar att bli bekväma med att handskas med
pengar på internet – något som idag känns helt naturligt för de flesta. Och vem vet, kanske
krävs det lite tid innan samma sak sker fast med mobiltelefoner?
Vidare vore det klokt för spelföretagen att försöka övertyga konsumenterna att poker är ett
roligt gamblingspel – även utan umgänge. Det gäller att lyfta fram varför poker i
mobiltelefonen är en stimulerare av underhållningsbehovet. Ett sätt att göra detta är att visa att
det går att spela poker när som helst eftersom verktyget för att spela finns tillgängligt hela
tiden. På så vis kan de potentiella kunderna få upp ögonen för att mobilpoker kan fungera som
något som kan döda den tid man sitter och väntar på något, reser eller bara är uttråkad. En idé
här kan vara att försöka differentiera sig från vanliga mobilspel genom att framhäva
gamblingattributet och varför detta gör poker till ett spännande och således bättre tidsfördriv.
Socialstyrelsen bör fokusera på att informera om spelmissbruk samt de ökade riskerna som
tillgängligheten medför. Detta bör genomföras genom informationskanaler som riktar sig till
den mest intresserade målgruppen, alltså män 22-25 år.
Förslag till vidare studier
För det första skulle det vara intressant att gå in mer på djupet om vad det är som hindrar
intentionen samt att mer detaljerat specificera målgruppen.
Vidare innefattade vår undersökning endast programstudenter på Mälardalens högskola, vilket
kan tyckas vara en liten urvalsgrupp med tanke på hur bred en potentiell kundmarknad skulle
vara för poker i mobiltelefonen. Vidare studier kan därför inriktas på att undersöka beteendet i
en större population för att öka generaliserbarheten. Detta kan öka berörda aktörers kunskap
om vad det är som gör eller inte gör att folk spelar poker i mobiltelefonen.
I slutsatsen framhävde författarna ”trygghet” och ”umgänge” som betydelsefulla attribut. Om
poker i mobiltelefonen blir utbrett i Sverige skulle det därför vara intressant att göra om
undersökningen om några år för att se om respondenternas attityder till dessa två attribut har
ändrats när dem har större erfarenhet av produkten.
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Bilaga 1 - Webbenkät

Nedan följer 4 sektioner med ett antal påståenden. Fyll endast i ett
svarsalternativ för varje påstående och svara så ärligt ni kan.

Sektion A
Denna inledande del behandlar några frågor om din bakgrund.

Kön:
Man

Kvinna

Ålder:
18-21

22-25

26-29

30+

Civilstånd:
Singel

Pojkvän/Flickvän

Sambo

Gift

Inkomst (Studiemedel, kryssa i det alternativ som stämmer in bäst på dig)
Fullt studiemedel

Del av studiemedel

(bidrag+lån)

(bidrag, del av lån)

Endast bidrag

Inget studiemedel

50 000-100 000 kr

100 000 kr eller mer

Övrig årsinkomst (utöver studiemedel)
0-20 000 kr

20 000-50 000 kr

Sektion B
I denna sektion följer ett antal påståenden om mobiltelefoner. Kryssa endast i ett alternativ
per påstående och svara så ärligt du kan.

1a) En mobiltelefon innehåller ett antal extratjänster, förutom möjligheten att ringa
och skicka SMS.
Inte troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

1b) Det är viktigt för mig att en mobiltelefon innehåller extratjänster.
Inte alls viktigt
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2a) Det är klart och tydligt hur mycket det kostar att använda extratjänster till en
mobiltelefon.
Inte troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

2b) Det är viktigt för mig att känna till kostnaden vid användning av extratjänster till
en mobiltelefon.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

Håller med till

med

fullo

3a) En mobiltelefon innehåller möjligheten att koppla upp sig på Internet.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

3b) Att koppla upp sig på Internet med en mobiltelefon är bra för mig.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

4a) Det går att spela spel ämnade för underhållning på en mobiltelefon.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

5

6

Håller med till

4b) Att spela spel i en mobiltelefon är bra för mig.
Håller inte alls

1

2

3

4

med

fullo

5a) En mobiltelefon är relativt dyr.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

5

6

Håller med till

5b) Att ha en dyr mobiltelefon är bra för mig.
Håller inte alls

1

2

3

4

med

fullo

Sektion C.
I denna sektion följer ett antal påståenden om poker. Kryssa endast i ett alternativ per
påstående och svara så ärligt du kan (även om du inte spelar poker).

6a) När man spelar poker är pengar inblandade.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

6b) Det är viktigt för mig att pengar är inblandade när jag spelar poker.
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Håller med till
fullo

7a) Det känns tryggt att spela poker om pengar.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

7b) Det är viktigt för mig att känna mig trygg när jag spelar poker om pengar.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

8a) Att spela poker är underhållande.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

8b) Det är viktigt för mig att poker är underhållande när jag spelar.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

9a) Att spela poker är en trevlig umgängesaktivitet.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

6

Håller med till

9b) Socialt umgänge är viktigt för mig när jag spelar poker.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

med

fullo

10a) Personer i mitt liv, vars åsikter jag värderar, vill att jag ska spela poker.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

10b) Det är viktigt för mig att göra som de personer i mitt liv, vars åsikter jag värderar,
tycker att jag ska göra.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

11a) Att spela poker leder till spelmissbruk.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

11b) Min inställning till spelmissbruk påverkar mitt pokerspelande.
Håller inte alls
med
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1

2

3

4

5

6

Håller med till
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Sektion D
I denna sektion följer ett antal påståenden om poker i mobiltelefonen. Kryssa endast i ett
alternativ per påstående och svara så ärligt du kan.

12a) En mobiltelefon är tillräckligt anpassad (skärm, knappar) för att spela poker i.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

12b) Det är viktigt för mig att en mobiltelefon är tillräckligt bra anpassad när jag
spelar poker i den.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

13a) Att spela poker i en mobiltelefon är underhållande.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

13b) Det är viktigt för mig att poker i en mobiltelefon är underhållande när jag spelar.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

14a) När man spelar poker i en mobiltelefon är pengar inblandade.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

14b) Det är viktigt för mig att pengar är inblandade när jag spelar poker i en
mobiltelefon.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

15a) Att spela poker om pengar i en mobiltelefon är tryggt.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

15b) Det är viktigt för mig att känna mig trygg när jag spelar poker om pengar i en
mobiltelefon.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

16a) Det går att spela poker i en mobiltelefon när och var som helst.
Inte alls troligt
Sida | 47

1

2

3

4

5

6

Högst troligt
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16b) Att kunna spela poker när och var som helst är bra för mig.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

6

med

Håller med till
fullo

17a) Att spelar poker i en mobiltelefon leder till spelmissbruk.
Inte alls troligt

1

2

3

4

5

6

Högst troligt

17b) Min inställning till spelmissbruk påverkar mitt pokerspelande i en mobiltelefon.
Håller inte alls

1

2

3

4

5

med

6

Håller med till
fullo

Tack för din medverkan! Fyll gärna i din e-mail nedan så deltar du i utlottningen av 2 st.
biobiljetter. Vinnaren kontaktas per e-mail inom två veckor.
E-mail: __________________________

OBS!
Klicka på ”SÄND” då du är klar för att skicka in dina svar. E-mail-fältet nedan
är endast för kvittens och behöver inte fyllas i.
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Bilaga 2 - Enkätmail

Hej,
Vi är tre marknadsföringsstudenter som för tillfället skriver vår c-uppsats. Vi
skulle vara ytterst tacksamma om ni ville hjälpa oss med detta genom att fylla
i en enkät. Det tar endast 5-10 minuter och som tack för besväret deltar ni då
i en utlottning av två biobiljetter. Denna utlottning sker onsdag 3/12 vilket
således är sista datum för ifyllnad av enkäten.
Här hittar ni enkäten (klicka på länken eller klistra in den i ett nytt
fönster):
http://www.re-pdf.com/?f=3622&x=2b61325a621a6d98b28b8e4d8cf9398a

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Joacim Björkvall, Olof Persson och Gustav Sternå
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