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Abstract  
 
 
Introduction: The online poker phenomenon has attracted much attention the last few years 

and has been frequently mentioned foremost by the media. The interest is 
still large and the market has gone through a major expansion just during a 
small number of years. Approximately 3 billion SEK were spent on foreign 
poker sites last year. As a result of the growing interest by Swedish 
population the Swedish government now provides the public with online 
poker through, Svenska Spel. This discussed context has resulted in a 
burning question that the authors have asked themselves more than once 
during writing this thesis: Why this enormous commotion regarding poker?  

 
Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the online poker trend in Sweden and 

its prerequisites.  
 
Method:  To complete our studies an approach of qualitative method has been chosen. 

The data, on which this study has emerged from, has been collected through 
semi-structured interviews with the persons responsible for marketing at 
24hPoker and Svenska Spel. To broaden our understanding and best achieve 
the purpose of this thesis, similar semi-structured interviews have been 
carried out with online poker players; one professional poker player and 
twenty non-professionals.   

 
Results:  Due to the information obtained the following tendencies have become 

recognized: Online poker is here to stay, containing both good and bad 
outcomes. The actual quantity of active Swedish online poker players is hard 
to distinguish. The latest number that we have come across during our studie 
states that it could be as many as 250 000 online poker players in Sweden 
today and the number is still growing. The interviewed players announced 
that their circle of friends were the foremost reason, which contributed the 
individual to start playing poker online. Media play a major role in the 
growth of the gaming industry. For the companies to survive on this well 
exploited market, they are going to need to improve and renew their way of 
communication continually. A persistent work to differentiate and profile the 
company in comparison to others and to fill the brand with positive features 
will be the target to aim at.    

   
Keywords: The online poker phenomenon, media, consumption and production of the 

experience of the game, game addiction, differentiating   



  

 

Sammanfattning 
 
 
Inledning: De senaste åren har fenomenet Internetpoker varit mycket uppmärksammat och 

omtalat inte minst i media. Intresset är fortfarande stort och marknaden har 
genomgått en enorm expansion under bara ett fåtal år. Omkring 3 miljarder 
svenska kronor spenderades av svenska spelare på utländska pokersajter förra 
året. Det ökande intresset hos den svenska befolkningen medförde att 
Internetpokern nu även bedrivs i regi av svenska staten, genom Svenska Spel. 
Ovanstående sammanhang har genererat upphov till att författarna frågat sig 
otaliga gånger innan och även under skrivandet av denna uppsats: Varför denna 
enorma uppståndelse kring poker? 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera Internetpokertrenden i Sverige och dess 

förutsättningar.  
 
Metod:  I metodavsnittet återges kortfattat våra tankegångar beträffande hur vi valt att 

lägga upp denna undersökning och hur det praktiska utförandet av intervjuer 
samt insamling av övrigt material har skett. Dessa delar ligger till grund för 
denna uppsats uppbyggnad och utkomst. Den vetenskapsmetod vi kommer att 
använda oss av är den kvalitativa. Undersökningen kommer att genomföras med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer med dels marknadsansvarige på 24hPoker 
respektive Svenska Spel samt med Internetpokerspelare, varav tjugo är icke 
yrkesmässiga spelare och en är professionell pokerspelare.  Genom denna metod 
tror vi oss på bästa sätt kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

 
Resultat:  Genom den information vi tagit del av har följande tendenser iakttagits:  
 Internetpokern är här för att stanna, både på gott och ont. Det råder skilda 

meningar kring hur många svenskar det faktiskt är som spelar poker via Internet 
idag. Den senaste siffran på antal Internetpokerspelande svenskar vi tagit del av 
indikerar dock att det rör sig om närmare 250 000 stycken och siffran tros växa. 
Våra respondenter anger att det främst var umgängeskretsen samt möjligheten att 
vinna pengar som påverkat den enskilde individen till att börja spela poker via 
Internet. Medias roll i utvecklingen av spelbranschen är stor. För att bolagen ska 
lyckas överleva på denna väl exploaterade marknad, så krävs ett mer ihärdigt 
arbete för att ständigt förbättra och förnya sin kommunikation, för att 
differentiera och profilera bolaget gentemot övriga bolag samt fylla varumärket 
med positiv laddning.  

 
Nyckelord: Internetpokerfenomenet, media, konsumtion och produktion av spelupplevelsen, 

spelberoende, differentiering  



  

Förord 
 
Stockholm, 8 juni 2006 
 
Inledningsvis skulle vi vilja rikta ett stort tack till alla de som på ett eller annat sätt hjälpt oss i 
skrivandet av denna uppsats under våren.  
 
Tack riktas till alla våra respondenter som ställt upp och tagit sig tid att träffa oss för att 
besvara våra frågor, trots stundtals kort varsel. Era åsikter och berättelser har varit ett mycket 
intresseväckande bidrag till uppsatsen. Tack till respektive marknadsansvarig på 24hPoker 
och Svenska Spel som har givit oss en klarare bild över hur Internetpokermarknaden samt 
bolagens arbete har och även kan komma att yttra sig. Tack till Ken Lennaárd som trots sitt 
hektiska schema mötte upp med oss för att bidra med ytterligare intressanta aspekter kring 
ämnet. Utan alla er skulle vi inte förfogat över underlaget för att skriva, analysera samt 
presentera något av värde.  
 
Tack till vår handledare Roland Hansson och vår opponent som granskat vår uppsats. Ni har 
givit oss högt värderad vägledning samt både konstruktiv och uppskattade kritik. 
 
Ett äntligt stort tack till våra respektive familjer och vänner som uppmuntrat, stöttat samt givit 
oss tänkvärda ord och råd under denna skrivperiod.  
 
Slutligen bör nämnas att skrivandet av denna kandidatuppsats har varit en intressant och 
givande resa, kantad av både frustration, förvirring och glädje. De erfarenheter och människor 
vi möt på vägen kommer vi att minnas samt bära med oss en lång tid framöver. 
 

 
 
 
 
 

Elin Andersson Lidström    Jenny Johansson 
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1 Inledning 
 
Följande kapitel syftar till att belysa det huvudsakliga problemområdet med dess bakgrund 
samt syfte. 

1.1 Bakgrund 
 
Dagens strävan efter effektivitet och snabbt föränderliga samhälle präglas allt mer av flykten 
från tristess. Tanken på att göra något alltför ”alldagligt” förknippas med att vara tråkig, något 
som människor undviker till varje pris. Därför ses det faktum att man HAR tråkigt som en 
likställelse av att man ÄR tråkig. Den skräckfyllda tanken om att vi har det minsta tråkigt får 
oss att snabbt jaga lustfylld, men ofta meningslös underhållning. Detta tillfälliga tidsfördriv 
ger oss därpå mersmak på allt mer tillfredställande upplevelser. Vissa människor söker 
adrenalin frambringande action, andra personer en kroppslig njutning och några väljer att fly 
till arbete.1 Denna bottenlösa spiral av förströelse blir således inget tillfälligt botemedel mot 
tristessen, utan snarare en bidragande orsak till återkommande tristess.2 
 
Behovet av snabb tillgång till spänningsfyllda upplevelser har uppmärksammats av många; 
företag, medier och forskare. Entreprenörer och näringsidkare har insett att detta kan 
användas som affärsidé och uppkomsten av Internetpokerbaserade sajter har den senaste tiden 
varit massiv. ”Enligt olika aktörer tros den explosiva expanderande spelmarknaden för 
nätpoker växa från förra årets cirka 250 000 svenska spelare till uppemot 700 000 i år”.3 I fjol 
gjorde Stockholms Universitet en enkätundersökning som visar att 10 procent av de manliga 
gymnasisterna i årskurs två spelar Internetpoker.4 Någon exakt siffra är svår att få fram, men 
säkert är att denna ”hobby” hela tiden växer i spridda åldersgrupper. 
 

1.1.1 Konsumtion och media 
 
I dagens postmoderna samhälle förpackas produkter och tjänster med starka känslor, 
upplevelser, tät atmosfär eller magisk stund. Estetik, språk, tecken, symboler och kultur är 
faktorer som den emotionella kunden värderar allt högre inför ett köpbeslut. Produkten eller 
tjänsten har ofta en klart definierad image eller personlighet som köparen identifierar sig med 
genom konsumtion. Med andra ord signalerar konsumtionen olika livsstilar eftersökta av 
konsumenten. Produkten eller tjänsten berättar såväl konsumentens intressen som vem 
personen är eller snarare vill vara.  
 
Produktionen av dessa tecken och symboler sker ständigt och förmedlas dagligen till 
människor genom TV, tidningar, Internet etcetera. Folkmassan konsumerar sedan de 
produkter; både materiella samt ickemateriella, som krävs för att uppfylla den av medier och 
reklam uppvisade gångbara stilen.  

                                                 
1 SvD; Molander (031228) 
2 Englund (1995) 
3 DN; Pettersson (060328) 
4 DN; Bondesson (060319) 
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År 1990 hade vi i Sverige ingen vidare insikt i företeelser som till exempel TV-reklam, 
radioreklam, Internet eller gratistidningar. Denna industri exploderade under 1990-talet i 
Sverige samt övriga världen. Media blev härmed en maktfaktor. Om man inte syns och hörs, 
så finns man inte. Detta var och är inte längre bara en klyscha. Varumärket är snart det enda 
värde som är värt att vårda. Dessa medievillkor gäller alla företag idag, oavsett bransch. En 
annan effekt av denna medieexplosion var att reklameffekterna började ifrågasättas allt mer, 
vilket gav PR-branschen mycket goda förutsättningar.5 Det är en liten men snabbt 
expanderande bransch. De senaste åren har branschen snabbt professionaliserats. Det handlar 
om att få andra att tala för det man vill ha gjort eller sagt på en icke betald medieplats.6  
 
Per Binde menar i en studie från Statens Folkhälsoinstitut att just spelindustrin och dess 
aktörer har de högsta marknadsföringskostnaderna i relation till dess totala nettoomsättning i 
jämförelse med andra bolag inom diverse olika branscher. I samband med detta är också värt 
att nämna att marknadsföring är den mest omdebatterade frågan inom svensk spelpolitik. Är 
detta moraliskt försvarbart och samhällsekonomiskt välbetänkt?7  
 
Eftersom vi lever i ett kommunikativt brus med en mångfald av informationskanaler betyder 
det att företagen får allt svårare att nå ut med sina budskap. Mediemarknaden är minst sagt 
fragmenterad och marknadsföringen måste kontinuerligt förnyas, förbättras och anpassas för 
att inte bli en del av det så kallade omedvetna selektiva bortfallet hos konsumenten. Dessutom 
är dagens generation relativt positiv till reklam, men samtidigt känslig och kritisk. Detta har 
inneburit att man numera jobbar med Buzz marketing, en typ av 
gerillamarknadskommunikation och satsar då på word of mouth. Ett exempel är ungdomar 
som betalas för att chatta med likasinnade och sprida positiva budskap om olika varumärken.8 
  
Idag tar vi aktivt avstånd från reklamen till exempel via fjärrkontrollens zappande och via 
”Ingen reklam tack-skylten” på brevlåda/ytterdörr. Teknik som gör att du kan välja att ta bort 
reklampauserna helt och hållet då du ser på TV är även ett aktuellt fenomen. I och med denna 
nya teknik och vår reklamtrötthet så satsar företag allt mer på produktplacering, där de tränger 
in i TV-program, tidningstexter, radioprogram, TV-spel, böcker och film i allt större 
utsträckning. 
 

1.1.2 Pokerverksamhetens historia 
 
Poker är knappast ett modernt påfund. Man tror att spelet ursprungligen utvecklats från att 
persiskt kortspel som spelades med 25 kort i fem olika färger med anor redan från 1500-talet. 
Detta är dock ingen allmän uppfattning man enas om, men många tror att det är ett mycket 
gammalt spel som härstammar från Asien.9 Man har således inget säkert svar på var pokern 
härstammar från. Något som man däremot kan vara säker på är att spelet fick sitt stora 
genomslag i och med att den amerikanska staten Nevada lättade sina tidigare stränga spellagar 
kring 1930-talet och casinoeran med Las Vegas som centrum kunde ta fart.10 
 

                                                 
5 Shortcut; Andersson (#3 2006)  s. 42-43 
6 Shortcut; Andersson (#3 2006)  s. 41 
7 Statens Folkhälsoinstitut; Binde (2005) s. 29-33 
8 DN; Unga får betalt för att chatta om varor (060207) 
9 www.pokerspel.org  
10 Ibid 
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Idag är pokerspelandet ett utbrett fenomen och det spelas inte bara hemma på fritiden. Det 
anordnas livesända pokerturneringar i TV, till vilka man ofta bjuder in kändisar av olika slag 
och det skrivs meterlånga spalter i kvällspressen om olika tekniker, tips och fakta kring 
pokern. Pokertrenden har sedan i sin tur även genererat industrier såsom pokerkurser och 
skolor, specialdesignade pokerset, videofilmer, böcker och tidningar. 
 

1.1.3 Internetpokerbranschens karaktär 
 
Utbudet av ”pokerrum” på Internet var för ett par år sedan endast en handfull. Idag finns det 
hundratals. Inledningsvis, när världens första Internetpokersajt upprättades år 1998 stötte man 
på en rad problem, varav förtroendet med all säkerhet var ett av de tyngsta. För att kunderna 
skulle känna sig trygga i att spela om pengar via Internet krävdes i början att folk kunde 
förlita sig på att deras kontokortsnummer inte missbrukades. Även vetskapen om spelmotorn 
och mjukvarans äkthet samt näringsidkarens ärlighet var en förtroendebyggande utmaning 
som de nya aktörerna stod inför i sitt arbete att locka potentiella spelare.11 
 
Effektiv marknadsföring är en starkt bidragande orsak till att vissa sajter idag är värda flera 
miljoner. Ett exempel är spelföretaget Ongame; ägare av en av världens största pokersajter 
Pokerroom.com, som förra året plockade ut 81 Mkr i aktieutdelning. Spelföretaget är troligen 
ett av Sveriges lönsammaste företag. Omsättningen ökade från året innan med 253 procent till 
411 miljoner kronor samtidigt som vinsten femfaldigades till 137 miljoner kronor.12 Det 
spekuleras om att Internetpokermarknaden totalt omsätter drygt 10 miljarder i Sverige13 och 
försiktiga beräkningar visar att industrin som helhet omsätter långt över en miljon dollar om 
dagen (cirka sju miljoner kronor i dagens växelkurs).14  
 
Nu ska Internetpokern även bedrivas i svenska statens regi av Svenska Spel som nyligen 
öppnade sin sajt. ”När man har vetskapen om att omkring 3 miljarder kronor smög sig ut från 
Sverige 2004 till enbart pokersajter, och att antalet svenska Internetpokerspelare är på väg 
mot 100 000 förstår man varför.”15 Denna sajt fungerar snarlikt sina konkurrenters, med 
största undantaget för att denna skapar skatteintäkter till staten.  
 
Nedan följer några siffror hämtade ur Glen McDonalds bok Poker på nätet (2005), som kan 
göra det än mer begripligt hur stor denna marknad kommit att bli: 
 

o Antal pokerrum på nätet där du kan spela för riktiga pengar: 268 
 

o Det genomsnittliga antal personer som spelar för riktiga pengar varje given tidpunkt: 
24 109 

 
o Uppskattat antal dollar som satsas varje dygn: 83 miljoner 

 
o Den uppskattade totala prissumman i nätturneringar sedan oktober 2003 i dollar: 153 

miljoner 
 
                                                 
11 Poker Magazine; Gren (050620) 
12 Internetworld; Lindstedt (050411) 
13 DN; Pettersson (060328) 
14 McDonald (2005) s. 33 
15 Glimne (2005) s. 333 
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Många spelare lockar vanligtvis ännu fler spelare, eftersom det möjliggör bredare utbud. Det 
är en av anledningarna till att flera sajter samarbetar. De använder sig av samma plattform och 
nätverk, men låter spelarna spela mot varandra på skilda sajter. De sajter som funnits med från 
början och tidigt lyckats etablera sig sitter på en bra sits och kan sälja platser på deras nätverk 
till mindre sajter.  
 
Många plattformar har dykt upp de senaste åren och de fortsätter att dyka upp nya hela tiden. 
Prima Poker Network är en av de större och har i dagsläget över trettio sajter på sin plattform. 
Party Poker är den största, om man ser till antalet spelare och har mer än 60 000 spelare 
inloggade de mest besökta timmarna.16 
 
Det finns dock tecken som kan tyda på att Internetpokerbranschen börjar närma sig en 
mognadsfas. Det är att företagsförsäljningar, sammangåenden och börsintroduktioner har 
börjat dyka upp under år 2005.17 
 

1.2 Problematisering 
 
Med tanke på ovanstående diskussion om dagens kommunikativa brus och de nya vägar 
marknadsföringen tar, är det intressant hur företagen skall gå tillväga för att nå ut till sina 
konsumenter samt hur skall konsumenter förhålla sig till delvis dold reklam, med andra ord vi 
vet inte att vi blir utsatta för kommersiell påverkan och kan följaktligen inte vara hälsosamt 
kritiska.  
 
Så hur kommer det sig att poker nu i början av 2000-talet har kommit att bli så populärt? Visst 
kan en del av förklaringen till detta ligga i lättillgängligheten till de nya spelformerna via 
Internet, men kan det finnas andra orsaker? 
 
”För ett par år sedan var poker något som de flesta förknippade med skumma typer och rökiga 
källarlokaler. Nu har pokerspelandet klivit in i svenskarnas vardag. Det spelas i 
sommarstugor, efter finmiddagar, på båtar och under tjejkvällar. Idag har poker blivit trendigt 
- och vår tids stora folkspel.”18 
 
En siffra hämtad ur en artikel skriven 2005 i tidningen Poker Magazine visar att den då 
senaste siffran säger att 50 000 svenskar regelbundet spelar poker på Internet. ”Det är en stor 
siffra, men enligt många räcker den inte till – det rör sig om många fler. Statistiken är svår att 
få fram eftersom hobbyn hela tiden växer. Inom ett år väntas antalet nätspelare ha dubblats.”19 
 
Skälen till spelandet är nog lika varierande som de olika kombinationerna av kort du kan ha 
på handen. Tänkbara skäl skulle kunna vara en sorts socialisering genom erhållandet av en 
livsstil, drömmen om att bli ekonomiskt oberoende eller bara ett spännande nöje. Men en sak 
är säker, poker innebär inte alltid bara nöje. Pokerspelandet har även en mörk sida med 
negativa effekter som spelberoende och skuldsättning som följd för många. ”De flesta som 
spelar online, över 90 procent, förlorar pengar i det långa loppet. Det är den bistra 
sanningen.”20  
                                                 
16 www.slitz.se/poker/?PageID=6 
17 Lotteriinspektionen; Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2005 (060207) 
18 www.expressen.se/index.jsp?a=472018 
19 Poker Magazine; Gren (050620) 
20 Glimne (2005) s. 358 
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I år anslår regeringen ett nytt miljonstöd till forskning om Internetpoker. ”En halv miljon 
svenskar är potentiella nya spelare, flera riskerar hamna i spelmissbruk. "Nätpoker är troligen 
mycket mer beroendeframkallande än något annat spel. Det behövs forskning", säger Anders 
Stymne, utredare vid Folkhälsoinstitutet.”21  
 

1.3 Frågeställningar 
 
Utifrån denna problemdiskussion har vi utformat dessa frågeställningar: 

- Under vilka förutsättningar spelas Internetpoker i Sverige? 
- Hur arbetar Internetpokerbolagen för att få dig att börja spela poker? 
- Hur ser Internetpokerkonsumenternas konsumtionsbeteende ut? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera Internetpokern i Sverige och dess förutsättningar.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att fokusera vår undersökning till den svenska marknaden och två pokersajter på 
denna marknad. Valet av aktörer görs utifrån den information de erbjuder. Vidare är vårt val 
av aktörer ytterst beroende på i vilken utsträckning företagen vi kontaktat varit villiga att 
replikera på vår förfrågan om att assistera oss att uppfylla uppsatsens syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 DN; Bondesson (060319)  
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1.6 Disposition 
 
Som ett första steg i inledningen till denna uppsats redogör vi i bakgrunden anledningen till 
vårt intresse för att studera Internetpokern och dess förutsättningar. Denna del består av tre 
delar vi tycker berör området; 1.1.1 Konsumtion och media, 1.1.2 Pokerverksamhetens 
historia, samt 1.1.3 Pokerbranschens karaktär. Genom att inleda med konsumtion och media 
vill vi betona utvecklingen på marknadsföringsområdet och hur den till stor del påverkar oss 
på individnivå. Senare ges en kort introduktion av pokerns historiska framväxt för att följas av 
en mer ingående bild av hur Internetpokermarknadens karaktär kännetecknas idag. Vi följer 
upp detta vidare i inledningen med att problematisera i 1.2 och ringa in det område vi vill 
fokusera på under vårt arbete, detta mynnar ut i några specifika frågeställningar i 1.3, och 
senare vårt syfte i 1.4. Avgränsningarna i 1.5 avser att ytterligare klargöra vårt specifika fokus 
med uppsatsen. 
 
I kapitl 2; Metod, diskuterar vi vårt val av vetenskapligt synsätt. Vi belyser både den 
kvantitativa och den kvalitativa ansatsen för att ge en förklaring av användningen av dessa, vi 
har dock valt den senare i vår framställning. Vi har även ett avsnitt angående appliceringen av 
den valda ansatsen på just vårt fortsatta arbete, där vi ytterligare motiverar vårt val och vad 
det tillför vårt arbete. Metodavsnittet avslutas med att vi beskriver vår forskningsstrategi 
vilken är viktig för att få en förståelse för hur vi gått tillväga i vårt arbetssätt, här diskuteras 
även urval validitet, reliabilitet och objektivitet i underrubriker. 
 
I kapitel 3; Klargörande introduktion till Internetpoker, har vi valt att förklara ett antal 
begrepp som används i vår textframställning och även i andra Internetpokersammanhang, 
samt att presentera hur man praktiskt går tillväga för att kunna börja spela poker via Internet. 
Detta för att underlätta den fortsatta förståelsen av uppsatsen. Kapitlet innehåller även avsnitt 
kring Lag, Etik och Turneringar, som vi finner intressant för läsaren att ha kunskap i. Dessa 
avsnitt anser vi vara av stor betydelse för utvecklingen av Internetpokers förutsättningar. 
 
I Teorikapitlet kommer viatt beskriva de utvalda modeller av kända teorier som vi senare 
kommer att utgå ifrån i vår analys. I följdaktig ordning är dessa Spelupplevelsen, 
Spelberoende, Attityd, Motivation, Produktlivscykeln samt Kommunikation. Dessa delar 
anser vi är viktiga för att kunna analysera förutsättningarna för Internetpokermarknaden ur 
både bolags- som spelarperspektiv. Spelandet av Internetpoker är ett beteende med många 
ansikten med variation i engagemang och motivation över olika demografiska grupper, därav 
teorier om motivationsprocessen och attitydskapande. Även intentioner och följderna av 
spelandet kan tänkas vara varierande, därav presentationen av spelupplevelsen samt 
spelberoende. Vi väljer att belysa att Internetpoker är något som för med sig både positiva och 
negativa effekter för samhället och dess individer. Därför tycker vi det är viktigt att även ta 
upp problemområdet spelberoende. Avsnittet är uppdelat i fyra delar som inleds med att ge en 
uppfattning om processen hur ett spelberoende kan komma att ta sin början och utvecklas, 
som följs av varför man eventuellt börjar spela Internetpoker. Vi tar sedan upp spelets 
konsekvenser för samhället för att ge förståelse för dess inverkan på kostnader och intäkter. 
Slutligen avslutas denna del med ett avsnitt som tar upp de förutsättningar och behov av vård 
som rör spelberoende och missbrukare av Internetpoker.  
 
I vår empiridel har vi samlat den information vi fått genom utförda intervjuer. Intervjuerna 
med ansvariga på bolagen kommer att inleda och föregås med en kort beskrivning av 
respektive bolag för att ge en introduktion till dessa. Under rubriken 5.1 Internetpokerbolag 
förklaras empiriavsnittets upplägg mer ingående i en ingress. Detta avsnitt består av 5.1.1 
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samt 5.1.2 där vi under dessa två sektioner separerat sammanfogningen av de två bolagens 
intervjuer. I de två olika bolagsfallen har vi valt att sammanfoga intervjuerna i en struktur om 
tre underrubriker som blir konkurrenter, kunder och marknads/lojalitetsprogram. Detta för att 
erhålla en mer sammanhängande, lättförstådd och jämförbar text. Avsnitt 5.2 behandlar 
Internetpokerns framtid med utgångspunkt från intervjuerna med båda bolagen. Detta med 
grund i att vi anser det för uppfyllande av vårt syfte vara intressantare att få en sammanlagd 
bild av denna aspekt från bolagen. I 5.3 kommer vi till delen där vi vill få en ökad förståelse 
av Internetpokerspelets popularitet. Även här har vi valt att lägga samman informationen vi 
erhållit från de två respektive bolagen för att främja vårt syfte. 
 
I den andra delen av empirin kommer sammanställningen av intervjuerna med 
Internetpokerspelarna. Här inleder vi med en kort ingress om karaktäristika för våra 
respondenter. Denna beskrivning följs åt av en bearbetad hopskrivning av de tjugo 
frågesamtal vi haft med Internetpokerspelarna. Denna hopslagning motiveras av att med ett så 
relativt litet urval av respondenter finner vi det mest givande att försöka belysa eventuella 
likheter och skillnader i deras svar. Vi kommer även avslutningsvis återge svaren på frågorna 
från intervjusamtalet med pokerproffset i en bearbetad sammanlänkad text. 
 
I analysen kommer vi att studera den insamlade informationen som intervjuerna genererat 
utifrån de teorier vi ställt upp i avsnitt 4; Teori. Vi kommer att strukturera texten på så vis att 
de fyra teorierna kommer att ställas upp i identisk ordning de följer i teoriavsnittet. 
Informationen från bolagen kommer att behandlas i ett första steg varefter de intervjuade 
spelarnas, inklusive pokerproffsets svar. Denna uppdelning av bolag och spelare gör vi för att 
man ska kunna få en mer överskådlig bild av dessa två skiljda perspektiv gällande 
Internetpokermarknadens premisser. 
 
I slutdiskussionen kommer vi att utgå från utkomsten av vår analys och diskutera det vi 
kommit fram till samt det vi finner värt att diskutera vidare kring. Slutdiskussionen kommer 
att vara en sammanhängande text och behandla Internetpokermarknaden och dess 
förutsättningar som helhet utifrån ett marknads-, bolags- samt spelarperspektiv. 

I förslag till vidare forskning kommer vi lyfta fram aspekter vi under vår arbetsgång tycker 
värda och inte minst viktiga att forska vidare om. Kritik mot eget arbete består av våra egna 
tankar om vad som kan vara bristfälligt i denna uppsats och vi kommer att ifrågasätta vår egen 
arbetsgång. 
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2 Metod 
 
I metodavsnittet återges kortfattat våra tankegångar beträffande hur vi valt att lägga upp 
denna undersökning och hur det praktiska utförandet av intervjuer samt insamling av övrigt 
material har skett. Dessa delar ligger till grund för uppbyggnaden och utkomsten av denna 
uppsats. 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
 

2.1.1 Hermeneutisk ansats 
 
Hermeneutiken bygger på de villkor som styr vår så kallade erfarenhetsvärld, istället för den 
vetenskapliga världen som positivismen förespråkar.22 Således kommer författarens 
erfarenheter, värderingar, referensramar, egenskaper och böjelser samt dessa influerade 
ställningstaganden ligga bakom en slutgiltig text.  

Vår kunskapsproduktion kommer att vara holistisk, det vill säga; beskriva och förstå helheten 
utifrån den svarandes föreställningsvärld. De teorier vi valt ut kommer att utgöra ramar och 
utgångspunk för vår slutgiltiga analys. Analysen kommer att även behandla utkomsten av en 
hopskrivning av de utförda intervjuerna.  

Går det att skriva en vetenskaplig rapport utan att forskarens personliga ställningstaganden 
och ståndpunkter präglar forskningsresultatet? Då vi finner det orimligt att opåverkat kunna 
studera detta fenomen och att våra tolkningar inte kommer att påverkas av den förförståelse vi 
har för ämnet finner vi denna ansats överensstämmande med vårt vetenskapliga 
förhållningssätt till denna uppsats.  
 
Den hermeneutiska ansatsen möjliggör sökandet efter en helhetsförståelse och insikt i det 
valda ämnet. Hermeneutikern förespråkar att allt bör ses i sin gällande kontext och därmed 
bör man inse att ”sanningen” kan förstås på flera olika sätt. Ansatsen accepterar inflytande 
ifrån såväl vetenskap och personliga erfarenheter, till skillnad från den positivistiska läran 
som förespråkar absolut kunskap, enligt allmängiltiga lagar.23 Positivismens betoning på att se 
saker naturvetenskapligt utifrån ideal och förutsägelser skulle i vårt fall inte vara brukligt då 
vi anser att var spelare har sin egen upplevelse av sitt spelande och att dessa upplevelser även 
kan tolkas olika. Vi har även en stor flexibilitet i undersökningens utformning vilket inte är 
förenligt med det positivistiska synsättet som använder sig av standardiserade frågeformulär. 
Av denna anledning kommer även struktureringen och standardiseringen av resultaten vara 
låg. Vi kommer dock att använda oss utav positivismen som utgångspunkt vid insamling av 
sekundärdata inom det valda undersökningsområdet.  
 
 
 

                                                 
22 Andersson (1979) 
23 Ibid 
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2.1.2 Kvantitativ kontra kvalitativ ansats   
 
Metodansatsen i undersökningar är sällan renodlade antingen kvantitativa eller kvalitativa, 
utan innehåller ofta mer av ena karaktären och mindre av den andra. 
Den kvantitativa undersökningen karaktäriseras av att den insamlade informationen 
kvantifieras och sammanställs i statistisk form, varpå samband mellan olika variabler 
fastställs och mäts. 24 Generella slutsatser från statistiken kan således genereras, men däremot 
kan den i sin tur överskugga mindre datamängder och fakta.  
 
För denna undersökning har vi valt att ha en kvalitativ inriktning, då vi finner denna mer 
fördelaktig med tanke på våra frågeställningar. Kvalitativa undersökningar karaktäriseras 
av en djupare analys där informationskällan kan bestå i text - och intervjumaterial. Den valda 
ansatsen ger en förståelse för den livsvärld bolagen samt spelarna har, det sätt de ser på sig 
själva och på sin relation till sin omgivning, vilket i sin tur gör vår undersökning mer 
ingående och specifik. Denna ansats bygger på tolkning vilket innebär att vi vill skapa och 
tillföra mening och betydelse samt en djupare förståelse till forskningsproblemet. Valet 
grundas på att den valda problematiken i hög grad bygger på respondenternas antaganden, 
uppfattningar och tolkningar. Då allt ses i sin gällande kontext innebär detta därmed att 
”sanningen” kan förstås på flera olika sätt. Studiens resultat kommer således att delvis vara 
beroende av vår tolkning i den specifika situationen.  
 
I kvalitativa undersökningar ingår en del av analysen i insamlingsarbetet, då man 
kontinuerligt bearbetar materialet för den slutgiltiga tolkningen. Den sociala verkligheten är 
ständigt föränderlig och de svar vi kan tänkas få av respondenterna kan förhoppningsvis leda 
till andra typer av frågor än dem som var ämnade att ställas från början. Detta 
tillvägagångssätt skulle således öka kunskapen och förståelsen för de bakomliggande 
faktorernas karaktär vid valet att börja spela poker via Internet. 
 
Kvalitativ forskning har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, man 
eftersträvar alltså teorigenerering snarare än deduktionens teoriprövning. Trots att vår studie 
är av kvalitativ art och då förutsätter induktionens teorigenerering menar Silverman (1993) att 
man med all rätt kan tillämpa och utforma en kvalitativ uppsats med teoriprövning, vilket vi 
avser att göra, varvid vi i förväg valt teorier.25 
 

2.1.3 Applicering av vald ansats 
  
Vi är av uppfattningen att spel anses som något relativt känsligt i samhället. Det är inte många 
som vill gå ut med att man spelar, då denne kanske förlorar stora summor pengar och inte 
minst tid på detta. Gråzoner existerar som skiljer på vad som är acceptabelt och inte. 
Tolkningar och värderingar är djupt rotade i det svenska samhället. De mänskliga motiven 
bakom vårt handlande varierar. Genom vårt val av ämne med inslag av socialpsykologi som 
är relativt svårgreppbart blir vår utgångspunkt den hermeunetiska synvinkeln. Denna gör det 
möjligt för oss att göra en tolkning av fenomenet Internetpoker utifrån spelarnas egna 
upplevelse och tankar. I den kvalitativa hermeunetiska tekniken är det viktigt att välja ut den 
som har mest insikt i frågeställningen. Vi anser att vi uppnått detta genom att prata med de 
ansvariga på marknadsavdelningarna på respektive utvalda företag. I fråga om att skilja 

                                                 
24 Bryman (2002) 
25 Ibid kap 2 
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hermeunetisk ansats från den positivistiska kan man även säga att vi genom vårt kvalitativa 
förhållningssätt insett att det ej behöver finnas stabila eller statiska sammanhang mellan de 
faktorer vi kommer att analysera, snarare att det föreligger dynamiska och ömsesidiga 
påverkansförlopp mellan aktörer och sociala ramar. Tanken är att den sociala verkligheten är 
skapt av människor och kan även förändras av människan. 

2.2 Forskningsstrategi 
 
Man brukar skilja mellan två typer av data, beroende på hur och när den insamlades. Dessa är 
primär- respektive sekundärdata. 
 
Sekundärdata är data som samlats in och sammanställts tidigare och i annat syfte. Dessa data 
är således tillgängliga då vår undersökning äger rum och består av befintlig statistik, tidigare 
undersökningar, olika tryckta och elektroniska publikationer, artiklar, material från de 
enskilda företagen samt facklitteratur. 
 
Primärdata består av de förklarade data som vi, i egenskap av forskare, samlat in. Fördelen 
med primärdata är att insamlad information är anpassad till undersökningsproblemet, vilket 
innebär att informationen är aktuell och tillförlitlig. Primärdata i denna studie består utav all 
empirisk data som hämtas ifrån företagsintervjuer, samt de personliga intervjuer med spelare 
som utförts och som sedan ligger till grund för vår kvalitativa undersökning. 
 
För att genomföra denna empiriska studie bedömde vi att det bästa sättet att inleda på var att 
skicka ut en förfrågan till Internetbaserade pokerbolag om medverkan. När vi etablerat 
kontakt med två aktörer på Internetpokermarknaden till vår fallstudie genomförs en kort 
förundersökning i form av att sekundärdata hämtas från respektive utvalt bolag. Vidare avser 
vi att genomföra djupintervjuer med marknadsansvarig för respektive företag. Dessa 
intervjuer kommer vara semistrukturerade, vilket förutsätter att forskaren möter en respondent 
i taget och intervjuar denne utifrån ett färdigt strukturerat frågeformulär samt för att kunna 
ställa fördjupande frågor. Metoden tillåter en grad av flexibilitet i utförande och tillåter 
respondenten med tiden att utveckla sina tankar och resonemang samt undviker eventuella 
prestigebias. Metoden ger även utrymmer för en mer personlig kontakt med respondenten, 
möjligheten att observera den enskilda individen samt få en mer nyanserad bild av ämnet. 
 
Detta gör vi i syfte att få en ökad förståelse för hur respektive Internetpokerföretag etablerade 
sig på denna marknad, samt hur deras marknadsföringsinsatser faktiskt ser ut; vad använder 
de sig av för marknadsåtgärder, vilka kanaler och mot vilka vänder sig företagen 
huvudsakligen. Vi avser även, för att få en djupare uppfattning om, och i sådant fall varför 
enskilda individer väljer att spela på specifika sajter, genomföra semistrukturerade 
spelarintervjuer. Tjugo Internetpokerspelare har intervjuats vid personliga möten där vi utgått 
från förtryckta frågeformulär med identiska frågor. Genom detta tillvägagångssätt hoppas vi 
kunna få ökad förståelse för varför Internetpoker kommit att bli ett så populärt fenomen samt 
få en insikt om dessa spelarprofiler.  
 
Genom spelarintervjuerna tror vi oss få en givande förståelse för spelarnas situation och 
tankar kring de specifika frågeställningar vi avser studera. Genom var spelares kompetens och 
konstruktionen av mening kring frågorna kommer denna metod att gagna vårt 
undersökningsområde. Vi avser att undersöka respondenternas känslor, åsikter och attityder 
kring sitt spelande. Viktigt är här att uppmärksamma respondenten om att alla svar från denne 



 

 11

kommer behandlas konfidentiellt. Detta kan i sin tur hjälpa till att minimera den så kallade 
sociala önskvärdheten.26  
 
Slutligen kommer vi även att belysa Internetpokern ur en professionell spelares synvinkel. Vi 
tror att detta kommer att tillföra ett nyanserat tillskott till vår helhetsanalys av 
Internetpokerspelandets förutsättningar. Det ligger i vårt intresse att även lyfta fram profilen i 
sig och dennes erfarenheter och tankar kring spelet. 
 
Intervjuerna med företagen, den professionella pokerspelaren samt de tjugo 
Internetpokerspelarna tillsammans med insamlad information om respektive 
Internetpokeraktör, ska förhoppningsvis ge oss en helhetsbild av hur dessa aktörer agerar på 
spelmarknaden gentemot sina konsumenter samt konsumenternas syn på sitt spelande. 
Litteraturstudien kommer att spela en viktig roll, då empirin kommer att studeras och 
nyanseras i analysen, med hjälp av de teoretiska modellerna. 
 

2.2.1 Urval  
 
Val av respondenter är en viktig process eftersom det är deras åsikter som i slutändan utgör 
studiens resultat. För att välja ut spelare som ska medverka i intervjuerna tillämpades ett 
snöbollsurval. Vi valde att kontakta spelare inom vår bekantskapskrets. De respondenter som 
var positivt inställda till att medverka i undersökningen gav oss sedermera kontakt med 
ytterligare ett antal spelare i deras respektive bekantskapskrets. Vi motiverar detta val av urval 
på grunden av att det blir allra lättast att nå ut till den målgrupp undersökningen riktar sig till.  
 
I vårt val av intervjupersoner och Internetpokerbolag har vi anpassat oss efter den givna 
tidsramen vi har. Vårt val har grundat sig på vilka av dessa aktörer som först visat intresse för 
att hjälpa ss att uppfylla vårt syfte. Sedermera har respektive bolag hänvisat oss till de 
personer som de anser ha mest relevant kunskap om de frågeställningar som intervjun 
kommer att innehålla.  
 

2.2.2 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
 
För att forskningen ska anses hava validitet betraktas hur väl man observerar, identifierar eller 
”mäter” det man säger sig göra.27  
 
Reliabilitet inom forskningen syftar till huruvida resultaten från undersökningen blir desamma 
om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga betingelser.28 
 
I motsats till kvantitativa undersökningar blir kvalitativa undersökningar inte lika generella 
och replikerbara, vilka då förlorar reliabilitet. Detta till följd av att det är omöjligt att ”frysa” 
en social miljö och de sociala betingelser som gäller vid en studie. Den kvalitativa 
metodansatsen ger däremot en större förståelse för den särskiljda situationen och således 
premieras validiteten. Vid samtliga intervjuer är det därför viktigt att vi undviker ledande 

                                                 
26 Bryman (2002) s. 146 
27 Bryman (2002) 
28 Ibid 
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frågor samt att påverka respondentens svar, samt tydligt förklara våra frågeställningar för att 
minimera missförstånd hos respondenterna. 
 
Huruvida man kan applicera dessa båda begrepp, validitet och reliabilitet, till kvalitativ 
forskning eller ej råder det skilda meningar om. Begreppen förutsätter att det är möjligt att 
komma fram till en enda och absolut sanning och bild av den sociala verkligheten. Tonvikten 
vid kvalitetsbedömning av undersökningar bör istället ligga på trovärdigheten och äktheten.29  
 
Viktigt i forskningsarbetet, för att resultaten ska vara tillförlitliga, är att de representerar 
undersökningspersonernas sociala verklighet, vilket medför att en avstämning av resultatet 
sker med dessa personer. För att kunna bedöma hur överförbara resultaten av undersökningen 
är bör en utförlig beskrivning av det unika i den studerade miljön ske. Vidare ska vi för att 
göra resultaten rättvisa försöka agera i god tro, medveten om omöjligheten att vara 
fullständigt objektiv i samhällelig forskning och anstränga oss för att inte låta värderingar och 
teorier påverka utförandet och slutsatserna. 
 

                                                 
29 Bryman (2002) 
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3 Klargörande introduktion till Internetpoker 
 
För att underlätta för läsaren, så att denne ska erhålla en förståelse för Internetpokerspel, 
presenteras nedan några förtydligande rörande begrepp samt den procedur som möjliggör 
det praktiska spelandet av poker via Internet. För att öka förståelsen för 
Internetpokermarknaden följer därpå därför ett avsnitt rörande lag och etik, samt ett om 
turneringar. 

3.1 Begreppsdefinitioner 
 
Inom poker finns ett brett spektra av termer som spelarna använder sig av i sitt spelande. Vi 
kommer nedan att ge en kort presentation av några termer vi finner viktiga och som vi 
använder oss av i denna uppsats 
 
All In: När en spelare satsar alla sina kvarvarande chips i en pott kallas detta för All In.30 
 
Bankroll: Den totala summan pengar som en spelare kan och är villig att riskera i sitt 
pokerspelande.31 
 
Big Blind (stora mörken): Det på förhand bestämda belopp som läggs in i potten initialt av 
spelaren som sitter i position två, medurs från dealern, före given. En ny spelare som kommer 
in i ett pågående pokerparti måste lägga en Big Blind, men kan göra det från alla positioner.32 
 
B2B: Skandinaviskt nätverk med 24h Poker som huvudsajt, innehåller också Unibet och 
Martinspoker. 
 
Cashier: Den länk man lägger upp ett konto samt betalar in sina kontopengar till i samband 
med att man blir medlem på en pokersajt eller vill höja sina insatser. 
 
EPT: European Poker Tour har liknande koncept som WPT, med TV-bevakade tävlingar. 
 
Fix-Limit & No-Limit Hold’em: I Fix-limit Hold’em sätts gränser för hur mycket man höjer 
med i de olika rundorna. Det första värdet i till exempel $1/$2 betyder att man höjer med 1 
dollar de två första rundorna (pre-flop och floppen) och 2 dollar de två sista (turn och river). I 
No-limit Hold’em sätts gränsen av hur mycket du får höja vid ett givet tillfälle av hur mycket 
pengar du har på bordet. Man kan således gå "All In".33  
 
Flop: I flopspel, som exempelvis Texas Hold’em och Omaha, är detta de tre första 
gemensamma korten som läggs ut på bordet och startar den andra satsningsrundan.34 
 
Freerolls: Turneringar där det är gratis att delta. 
 
                                                 
30 Pokerskola Ordlista - 24hPoker 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 www.spela-poker.net/spela-poker-online.php 
34 Pokerlexikon – Spela Poker (f) 
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Internetpoker/Onlinepoker: Med detta begrepp hänvisas till alla typer av pokerspel som det 
spelas och satsas pengar på via Internet. 
 
Omaha Poker: Ett spel som liknar Hold’em, med skillnaden att varje spelare får fyra dolda 
kort istället för två och en hand måste skapas med hjälp av två dolda och tre ifrån bordet.35  
 
Plattform: Inom datortekniken är detta ett system av maskinvara och operativsystem med 
mera som används för att köra tillämpningsprogram. Ett av de bolag vi valt att studera; 
24hpoker.com nyttjar en plattform vid namnet B2B. 
 
Play Money: Låtsaspengar som en nybörjare kan välja att använda sig av vid de första 
speltillfällena för att lära sig spelets gång utan att riskera egna pengar. 
 
Poker: En grupp kortspel med gemensamhetsdraget att de alla är vadslagningsspel där 
deltagarna satsar pengar (eller något substitut för pengar) på vem som har eller kan få den 
bästa kombinationen av kort. Reglerna, så som kombinationerna av kort som används och hur 
satsningarna går till varierar mellan de olika spelformerna.36 
 
Pokerrum: En del av ett större pokernätverk där ett begränsat antal spelar poker mot 
varandra. Varje rum erbjuder sina spelare varierande bonusar, erbjudanden och så vidare.  
 
Ragged Flop: En flop där inga kort hjälper någon spelare.37 
 
Rake: Chipsen (pengarna) som tas av arrangören som betalning för tjänsten att tillhandahålla 
spelet.38 
 
Satellitturnering: Nästan alla stora kortrum på nätet erbjuder turneringar i vilka vinnaren 
vinner en plats i en större turnering. Dessa kallas vanligen satellitturneringar, 
supersatellitturneringar eller kvalificeringsturneringar på nätet.39 
 
Scare Card: Ett öppet kort som gör det möjligt att skapa en stark hand.40  
 
Seven Card Stud: En spelvariant där spelarna får två privata kort, fyra öppna och senare ett 
dolt kort.41  
 
Small Blind (lilla mörken): Insatsen som läggs i potten av spelaren direkt efter dealern innan 
några kort har delats ut.42  
 
Texas Hold’em (även kallat Hold’em): En variant av poker där varje spelare får två dolda 
kort och fem gemensamma kort läggs på bordet. Spelarens slutliga hand bestäms av de fem 
kort som skapar den bästa handen.43 
 
                                                 
35 Pokerlexikon – Spela Poker (o) 
36 Poker - Wikipedia 
37 Pokerlexikon – Spela Poker (r) 
38 Pokerskola Ordlista - 24hPoker 
39 Glimne (2005) s. 51 
40 Pokerlexikon – Spela Poker (s) 
41 Ibid 
42 Pokerskola Ordlista - 24hPoker 
43 Pokerlexikon – Spela Poker (t) 
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WPT: World Poker Tour är en amerikansk pokerturnering som sänds via TV. 
 
WSOP: World Series of Poker är världens största pokerturnering, även kallat inofficiella VM. 

 

3.2 Att spela poker på nätet – Hur fungerar det? 
 
För den som inte är insatt i hur proceduren kring pokerspelandet faktiskt går till via Internet 
följer nedan en introduktion bearbetad utifrån information vi tagit del av från Spela 
Poker.NET.44 Redogörelsen kommer att vara indelad i olika steg så att man lätt får sig en 
överblick för vad man går igenom då man besöker en pokersajt för första gången.    
 
Steg 1  
Att komma igång.  
Det första man måste göra innan man kan börja spela är att bli medlem på någon av de 
pokersajter som finns tillgängliga. Det finns ett mycket stort utbud av dessa i dagsläget och 
det finns tillgång till olika rankingar av sidorna beroende på olika faktorer och hur de 
värderas. Generellt har de mycket gemensamt med varandra och skiljer sig endast åt i små 
detaljer. För att kunna bli medlem måste man vara myndig. De flesta pokerrum har sin egen 
klientprogramvara som man installerar lokalt på sin egen dator. Detta gör steget att bli 
medlem mycket enkelt. Efter man har laddat ner klienten och installerat den så är det bara att 
starta programmet för att koppla upp sig mot pokerrummets server. Det finns naturligtvis 
inget som hindrar dig från att vara medlem i flera pokerrum samtidigt.  
 
Steg 2  
Att lägga upp ett eget användar- och bankkonto hos casinot.  
Väl inne i programmet finns det länkar till hur du lägger upp ett nytt användar- och bankkonto 
hos casinot. Vanligast är att man går till en "cashier" för att lägga upp ett konto.  
 
Steg 3  
Att observera och lägga upp strategier.  
När man är registrerad medlem, har ett eget konto och startar programvaran så hamnar man i 
regel i "väntrummet". Där listas de bord som finns tillgängliga för spel för tillfället. Att 
studera borden medan man befinner sig i väntrummet är en bra strategi då man här med hjälp 
av statistiken kan avgöra vilken typ av spelare som finns runt bordet. Är spelet snabbt eller 
långsamt? Går många med i "floppen" etcetera. Den statistik som finns tillgänglig är ofta:  
 
* Bordets namn (max gräns/spelare)  
* Insatsgränser 
* Antal spelare 
* Medelpott  
* Antal spelare som spelar floppen angivet i %  
* Kö/väntetid  
* Händer per timma  
 
 
 
 

                                                 
44 www.spela-poker.net/spela-poker-online.php 
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Steg 4  
Börja spela poker. Välj rätt insatsgräns.  
Texas Hold’em spelas med två olika insatsvarianter; No-limit och Fix-Limit Hold’em. Många 
pokerrum erbjuder spel med så kallade "play money" Detta kan vara ett bra alternativ för 
nybörjaren för att lära sig programvaran och spelet runt bordet. Om man har för avsikt att 
börja spela om riktiga pengar framöver så ska man inte spela med "låtsaspengar" för länge. 
Anledningen är att man inte lär sig psykologin och taktiken kring poker på ett riktigt sätt. När 
man spelar om låtsaspengar går spelarna "med på allt", vilket inte speglar ett pokerparti om 
riktiga pengar.  
 
Steg 5 
Gå in på djupet/Avancera  
När du börjat få flyt i spelet och känner att du behärskar grunderna rekommenderas det oftast 
att gå in på djupet för att lära dig spela vinnande poker. Vinnande poker handlar om kunskap, 
tålamod och koncentration. Tålamod och koncentration måste man jobba upp själv. Det finns 
en hel del information och så kallade pokerskolor och kurser att tillgå, men erfarenheten och 
"känslan" för poker måste man själv öva upp. Det gör man genom att spela, träna och 
reflektera. 
 

3.3 Lag 
 
I Sverige liksom i många andra länder är spel kontrollerat av staten. Detta för att staten ska 
kunna ha viss överblick och kontroll över vad som sker på området, samt även generera 
pengar till samhället. Internetpokern i Sverige regleras av Lotterilagen och då främst under 3 
§ som rör kortspel om det anordnas för allmänheten eller annars i förvärvssyfte.45 
  
Tillsynsmyndigheten för poker hos Svenska spel är Lotteriinspektionen, en oberoende 
myndighet som ska få de spelande att känna trygghet. Lotteriinspektionen är den myndighet 
som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, 
säkert och tillförlitligt. Man har även ansvaret att bevaka konsumenternas intressen samt 
medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.46 
 
Det är fullt tillåtet att delta i spelet, men förbjudet att arrangera det från svenskt territorium. 
Även om servern fysiskt sätt står tillexempel i Costa Rica, samtidigt som huvudkontoret 
bedöms befinna sig i Sverige, kan Lotteriinspektionen framhålla sig kritiska.47 Reklam för 
utländska bolag är därmed även förbjuden. Lotteriinspektionen ska även reagera om 
marknadsföring eller information från företag är missledande. För övrigt går marknadsföring 
riktad från spelbolag under samma regelverk som övrig reklam. Marknadsföringslagens 6:e 
paragraf spelar här en viktig roll då den förbjuder vilseledande reklam. Det har under senaste 
tiden uppkommit många tvister angående utländska spelbolags marknadsföring i Sverige då 
svensk lag, och då i första hand § 38 står i konkurrens med EG-rättens artiklar 43 och 49 som 
fastslår rätten till fri etableringsfrihet samt rätt till att tillhandahålla varor och tjänster över 
gränserna.48 
 

                                                 
45 www.lotteriinsp.se/lott_templates/Page____1025.aspx 
46 www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=4009&menuid=7&parentid=5020 
47 Glimne s. 385 
48 www.lotteriinsp.se/lott_templates/Page____1277.aspx 
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Vinner du på svenskt lotteri, som vi här jämställer med till exempel V75, Måltipset, så gäller 
lotterilagstiftningen och skatten är redan betald när du hämtar ut vinsten. Vinner du i ett land 
där lotterivinster genom ett ”godkänt” spelbolag liksom i Sverige är skattefria, och det landet 
antingen ligger inom EU eller i övrigt har ett dubbelbeskattningsavtal med Sverige, behöver 
du inte skatta för sådana vinster. Då poker likställs med lotteri innebär detta att pokervinster i 
legala sammanhang, inom EU (egentligen hela EES) och inkluderade Internetspel är 
skattefria. I och med uttrycket ”legala sammanhang” så inkluderas dessutom poker i privata 
partier.49 
 

3.4 Etik 
 
Ur ett spelarperspektiv 
Som i alla spel finns det fuskare, och så även inom Internetpokern. På senare tid har olika 
bedrägerier uppdagats och blivit omskrivet i media. Oftast handlar det om människor som får 
sina konton länsade. I en artikel ur nätmagasinet PokerPuls från 3 mars 2006 kan man läsa om 
de goda möjligheterna till att lura till sig andras pengar. I fjol beräknades 1,8 miljoner spelare 
ha gett spelbolagen intäkter på drygt 11 miljarder kronor. Denna siffra uppskattas i år ha 
fördubblats. Med så stora pengar i omlopp dyker det naturligtvis också upp personer som 
försöker fuska sig till pengar. Som pokerspelare gäller det därför att vara medveten om de 
risker som finns på nätet.39 Bolagen är medvetna om att detta förekommer och försöker bland 
annat stävja förekomsten med hjälp av säkrare inloggningar och utveckling av speciella 
kodade dosor för ytterligare säkerhet.41  
 
Det finns även andra sätt att fuska genom Internetpokern, nämligen att samarbeta med andra 
spelare, ett fenomen som kallas ”collusion”. Detta innebär att två eller fler spelare vid ett bord 
samarbetar, vanligtvis sker detta vi telefon. Dessa två kan sedan spela ut den tredje personen 
vid bordet med hjälp av information om varandras korthänder. Det här är ett lätt sätt att fuska 
på, men ett svårt sätt att tjäna pengar. Till att börja med måste fuskarna vara någorlunda 
hyggliga spelare. Två dåliga som samarbetar mot en bra kommer förmodligen att förlora i alla 
fall. 43 Pokersajterna tycker inte alls om dem som sysslar med collusion, och straffet för den 
som upptäcks kan bli hårt.44    
   
Ett problem som också diskuteras mycket är bots, botar, eller pokerrobotar som de kallas. 
Pokerbotar är program som spelar poker automatiskt. Pokerbotar spelar ofta efter en fast mall 
som förutsätter att alla spelare beter sig ungefär likadant, så en någorlunda hygglig 
pokerspelare ska inte ha några problem att slå en bot i längden. För sämre spelare kan det 
dock vara värre, och det är i första hand för att skydda dem som pokersajterna jagar de här 
programmen.47  
 
Ur ett företagsperspektiv  
Det största problemet är förstås om sajten skulle gå i konkurs eller ägarna försvinner med 
pengarna, för då lär allt du har på det kontot gå upp i rök. Som spelare lär du komma väldigt 
långt ner i listan över dem som ska ha pengar från konkursboet.52   
Gällande denna aspekt borde de som vill känna sig riktigt säkra i denna fråga spela på 
Svenska spels sida, då denna inte lär gå i konkurs i första taget. Annars kan det vara bra att 
spela på de största sajterna. Om en sajt bara får in tillräckligt många spelare fungerar den 
nästan som en sedelpress för ägarna.53 
                                                 
49 Glimne s. 386 
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Slutligen har vi det gamla ryktet att sajterna skulle vara riggade på olika sätt. Sajterna får ju 
betalt bara folk spelar - det är fullständigt likgiltigt för dem vem som vinner en pott. Om det 
skulle komma ut och faktiskt bevisas att en sajt hade fuskat skulle spelarna överge den illa 
kvickt, och intäkterna skulle krympa till noll.54 
  
Sammanfattningsvis kan vi säga att det visst finns risker med att spela onlinepoker, men än så 
länge är de utan tvekan hanterbara. Den dag botarna blir bättre eller den dag sajterna börjar få 
ekonomiska problem kan det absolut bli värre, men i dagsläget är riskerna små och de allra, 
allra flesta spelare bör inte stöta på några problem alls. Nej, den största risken för dina pengar 
är förmodligen du själv, som på grund av oskicklighet snabbt kan kosta dig själv mycket mer 
än vad botar, collusion och illasinnade hackare kan sno tillsammans.56 

 

3.5 Turneringar  
 
Nätpokerspelandet tog sin början år 1992 då WRGPT; World Rec. Gambling Poker 
Tournament, etablerades. Trettio spelare deltog i denna mer än en månad långa Hold’em-
turnering (uppdela i sessioner), där kort och ”drag” meddelades i realtid via en w-mailserver: 
den fiktiva valuta som användes fick namnet etherbucks (eterdoller). Turneringen spelas än i 
dag. Samtidigt hade IRC, Inter Relay Chat, dragit igång 1994 med ett program som skapades 
för att låta sajtbesökarna spela poker mot varandra, dock inte med riktiga pengar. 
 
Den första ”riktiga” pokersajten blev amerikanskägda PlanetPoker.com, som etablerades i 
Costa Rica och öppnade för spel med fiktiva pengar i augusti 1997. Några månader därpå, i 
januari 1998 lanserade man även spel med riktiga pengar. Första konkurrenten dök inte upp 
förrän ett och ett halvt år senare, då Paradise Poker öppnades sin sajt i september 1999.50 
 
Då turneringsspel är av naturen spännande och dramatiskt, ökar intresset för TV-sända 
turneringar. Dessa TV-shower är producerade av några som har en näsa för bra TV och de 
fokuserar på höjdpunkterna i turneringspoker. McDonald drar liknelser till den gripande 
spänning, tävlingsmomentet och utslagningen av spelare som man upplever i till exempel 
hockeyslutspel och Robinson. ”Förutom att det är intressant att titta på så öppnar TV-
turneringar upp för den som spelar på nätet. Det är en intressant synergieffekt. TV drar mer 
folk till spelen på nätet och nätspelaren har en möjlighet att tävla i de TV-sända turneringarna 
som en gång kan ha varit orsaken till att denne började spela poker.”51 
 
”Late night poker” började sändas i Channel 4 i England 1998. Det här är första gången som 
det blir riktigt gångbart i tv eftersom tittarna kan se alla kort.52 
 
År 2003 var det premiär för ”World Poker Tour” (WPT) i The Travel Channel. Programmet 
innehåller en serie turneringar från hela världen, paketerade i formen av ett sportevenemang 
med expertkommentatorer (pokerproffset Mike Sexton och spelexperten Vince Van Patten), 
snygg grafik, spelarintervjuer och kameror från alla vinklar.53  Kanal 5 började visa 
programmet i Sverige år 2004.54 
                                                 
50 Glimne (2005) s. 334 
51 McDonald (2005) s. 42 
52 SvD; Utterström & Bratt (060409) 
53 McDonald (2005) s. 43 
54 SvD; Utterström & Bratt (060409) 
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Den stora turnering, originalet, som anses vara den mest prestigefyllda och viktigaste i 
världen är The World Series of Poker (WSOP). Denna turnering grundades 1970 av Benny 
Binion och är även denna TV-sänd idag med värdarna Lon McEechern och Norman Chad. 
Turneringen pågår i drygt en månad och består av ett dussintal turneringar i olika 
pokerformer, men huvudtävling är turneringen i Texas Hold’em till vilken man köper in sig 
för 10 000 dollar. Utöver inköp, så kvalificerar sig ett ökande antal spelare via 
satellitturneringar. På detta vis har du chansen att vinna en plats i en stor turnering utan att det 
kostar för mycket. År 2004 vann en man vid namn Greg Raymer, som kvalificerat sig via en 
turnering på nätet, första priset på 5 miljoner dollar.55 
 
Svenska turneringar som TV-sänds är Swedish Poker Challenge som spelas in på Casino 
Cosmopol i Stockholm och visas på Kanal 5, samt Pokermiljonen som i år spelas in i Estland 
och visas på TV4.  

                                                 
55 McDonald (2005) s. 45 
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4 Teori 
 
Vi har valt studera litteratur inom områdena marknadsföring och psykologi, med 
huvudsakligt fokus på socialpsykologi samt beteendevetenskap. Utöver detta har vi även läst 
och använt oss av relevanta artiklar från olika dagstidningar och Internet.  
 
Enligt oss kan spelandet av Internetpoker inte förklaras ur ett specifikt teoretiskt perspektiv, 
därav mångfalden av teorier av varierande slag.  
 

4.1 Spelupplevelsen 
 
Gerda Reith har i sin bok The Age of Chance (1999) upptäckt liknelser i upplevelser och 
attityder hos individuella spelare över tiden och över kulturella gränser. De söker alla 
medvetet risken, är likgiltigt inställda till pengar och innehar en magisk tilltro till tur och ödet. 
Den ögonblickliga och direkta spelhändelsen är viktigare än resultatet.56 
 
Reith skriver att spel bör ses som konsumtion av en unik upplevelsekomponent. Vidare i ett 
försök att förklara upplevelsen i att spela och vad det är som lockar till spelande menar hon på 
att det finns tre klargörande faktorer: Spänning, Uttråkning samt Repetition. 
 
Spänning:  
När spelaren äntrar arenan så stiger spelaren tillfälligt ur den riktiga världen och lämnar sina 
alldagliga bekymmer och rutiner bakom sig för att ge sig in i ett äventyr som upplevs 
spännande och framkallar drömliknande tillstånd olikt deras vardagliga omgivning. Under 
spelets gång tenderar spelaren att stänga ute världen runtomkring dem. De lämnar vardagen 
och deras uppmärksamhet och koncentration fokuseras på aktiviteten framför dem just då. 
Känslor som kan erfaras är depersonifiering och déjà vu, transliknande eller hypnotiskt 
tillstånd, somnambulism och även mystiska religiösa tillstånd och multipla personligheter.57 
   
En av de mest framstående aspekterna i spelupplevelsen är den rafflande spänningen i spelet; 
den oemotståndliga tjusningen av pengar och chans. Denna affektiva upplevelse genereras av 
ett skapande av spänning i ett spel och fokuserar på den uppfattade risken spelaren erfar i 
väntan på resultatet av sin satsning. Denna spänning frambringas av betningsmomentet och 
slutar vid spelrundan avslut, då resultatet fastslås. Däremellan sitter spelaren förväntansfull 
och försöker balansera sin hoppfullhet med sin rädsla.58 
 
Spelupplevelsen ställs på sin spets då spänningen nått sin topp och spelaren grips av 
upphetsning av spelet, spelandes om och om igen, omedveten om sin omgivning, deras 
förluster, den lupna tiden och även dem själva. I detta stadium har det rapporterats om ökad 
hjärtfrekvens, blodtryck och adrenalin, vilket är en av de starkaste förklaringarna till att spel 
kan vara psykologisk beroendeframkallande.59 Då spelaren frias från sin riktiga verklighet 
tillåts denne att föreställa sig i andra ideala identiteter och utforska alternativa sätt att leva. 
                                                 
56 Reith (1999) 
57 Ibid s.130 
58 Ibid s. 131 
59 Reith (1999) s. 131-132 
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Mycket vanligt vid dessa speltillfällen är att därför att man kallar sig vid annat namn för att 
förstärka upplevelsen.60 
  
Uttråkning: 
Spänningen av en runda är kortlivad, för en sådan intensiv sensation kan endast vara ett par 
minuter. I detta ofrånkomliga nederlag uppenbaras verkligheten som tråkig och färglös i 
jämförelse med den de nyligen lämnat. Spelaren känner sig tom; den upplevda spänningen av 
spelet lämnar denne i ett slöhetstillstånd då hon inte spelar. Detta kan ses som det moderna 
samhällets intensitets syndrom och önskan att uppleva en intensiv sensation, till vilken 
spelandet är typiskt, omvärderas med jagandet efter en meningsfull aktivitet och har haft sin 
konverterat i förekomsten av apati och uttråkning.61 
 
Repetition: 
Den flyktiga naturen av spelet där spelaren färdas mellan spänning och uttråkning bidrar till 
att repetition en naturlig del av chansspel. Då varaktigheten på spelet och den förväntansfulla 
känslan av spänning är så pass kort, måste det repeteras. Detta är en av de mest essentiella 
faktorerna i spel.62     
 

4.2 Spelberoende 
 
Spelande har existerat ända sedan mänsklighetens begynnelse, och så även förlorarna och 
missbrukare av detta. Redan i Bibeln talas det om spel, dobbel och lottning när Moses ska 
skifta land med lottens hjälp och när romerska soldater drar lott om Jesus klädnad när han 
ännu plågas på korset på Golgata.63 Man ska komma ihåg att spelberoende är ett mycket 
mångdimensionellt och komplext problem som det krävs mer forskning och studier kring.64  
 
Till att börja med är det fördelaktigt att närmare definiera vad som menas med beroende för 
att få en gemensam uppfattning av vad som kan känneteckna en drabbad individ. De allra 
flesta människor som under en länge tid konsumerar för mycket alkohol, missbrukar tabletter 
av olika slag eller röker cigaretter drabbas så småningom av ett beroende. De flesta officiella 
definitioner av beroende kretsar kring att inta diverse kemiska preparat. Det finns dock även 
en trend som växer och anser att ett antal mänskliga beteenden är potentiellt 
beroendeframkallande. Mänskliga beteenden som är så vardagliga och olika varandra som 
spel om pengar, videospel, rollspel av olika slag, motion, mat, sex, skicka SMS, surfa på 
Internet och då även följaktligen spela onlinespel.65 Spelberoende är ett dolt missbruk. En 
spelare kan ganska enkelt dölja att han/hon har problem med spel och/eller omfattningen av 
problemen. Det luktar inte som alkohol och ger inga andra kroppsliga symptom.66 
 
 
 
 

                                                 
60 Reith (1999)  s. 133 
61 Ibid s. 134-135 
62 Ibid s.136 
63 Nilsson (2002) s.17  
64 Ibid s. 128 
65 Ibid.  s. 31 
66 Ibid s. 39 
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Nilsson (2002) talar om sex karaktäristika som tyder på ett beroende67;  
 
Upptagenhet - Beroendet dominerar de handlingar som individen utför dygnet runt, sju dagar i 
veckan. Mycket tid går åt till att skaffa kapital till att genomföra beroendet. Man förväntar sig 
positiva effekter av det man gör. Exempelvis att man ska må bra, bli rik, ha roligt och komma 
undan tristess och elände. Övertygelsen emotionellt och intellektuellt är stark att beteendet 
eller aktiviteten har positiva effekter. Inte bara för individen själv utan även för andra.  
 
Sinnesförvirring - Missbrukaren reglerar sitt sinnestillstånd med hjälp av medlet. Den positiva 
effekten uppnås på bara några få sekunder och startar redan i den förväntan och fantasi som 
byggs upp hos missbrukaren. Det är denna genväg till sinnesförändring som är en stor del av 
förklaringen till att människor blir beroende och fortsätter med ett till synes helt obegripligt 
beteende.  
 
Toleransökning – Kroppen lär sig hela tiden genom övning hur den ska hantera större och 
större mängder av den substans man tillför. Detta gäller även för spelberoende eller beteenden 
man använder för att förändra sitt sinnestillstånd med. Man måste satsa allt större belopp eller 
ägna allt mer tid åt sitt beteende för att kunna uppleva den kick, spänning eller upprymdhet 
man eftersträvar.  
 
Abstinenssymptom – Man drabbas av bristtillstånd som leder till både fysiska och psykiska 
symptom. Det kan exempelvis visa sig i stressreaktioner som oro, hjärtklappning och ångest. 
Fysiskt kan det visa sig genom huvudvärk, illamående, svettningar, ledvärk eller trötthet.  
 
Konflikter (externa såväl som interna) – En missbrukare hamnar lätt i konflikter med 
människor i sin omgivning till exempel med familjen, vännerna eller arbetsplatsen. Bråk 
angående pengar och liknande är vanligt förekommande. Botemedlet mot dessa känslor blir 
ännu mer av det som får en att må bra och förändrar ens sinnestillstånd, och samtidigt mer av 
det som orsakar ens problem.  
 
Återfall – Detta är en mycket plågsam process. Skammen av att försöka sluta med något och 
inte lyckas, trots att man lovat sig själv, släkt och vänner. Samtidigt kan en tanke om att nu 
när man ändå brutit sitt löfte, kan man göra det ordentligt ger en farlig indikation som kan 
göra hela situationen värre.  
 
För att något ska definieras som ett beroende ska alla dessa kriterier vara uppfyllda.68  
 

4.2.1 Spelberoende som en process 
 
Thomas Nilsson menar att det finns tre olika typer av spelare: Normalspelaren, 
Problemspelaren samt den Spelberoende. Viktigt att beakta är att en spelare kan gå igenom 
följande stadier innan denne hamnar i vad som kan igenkännas som ett allvarligt beroende och 
missbruk.  
 
 
 

                                                 
67 Nilsson (2002)  s.33-36 
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Normalspelaren 
I stort kan man säga att normalspelaren har kontroll över sitt spelande, oavsett vilka skäl 
denne har till att spela. Spelandet uppfattas som ett nöje, ett tidsfördriv och en chans att vinna 
lite pengar. Att utveckla ett spelberoende är oftast en process på flera år. Underökningar har 
dock visat på att det går snabbare att utveckla ett missbruk för just spel, och i synnerhet 
Internetspel. Det beror på en rad olika faktorer, men särskilt viktiga skulle kunna vara att en 
spelare ägnar all sin tid till att spela utan egentliga pauser. Man ska dock vara aktsam till att 
det är just ur dessa normalspelare som de spelberoende utvecklas från. Till skillnad från 
alkoholister som kan hindras att dricka på grund av bakfyllor och andra fysiska åkommor så 
blir det inga avbrott som omöjliggör spelande för den spelberoende. En spelare kan dessutom 
spela på jobbet utan att någon behöver märka det. Numera har många företag 
observationsverktyg för att kontrollera vad datorerna används till under arbetstid, men långt 
ifrån alla. Det är en vanlig föreställning hos oss människor att det finns sorter: de som är 
problemfria och de som har problem. Någonstans mellan dessa poler finns vi. Men alldeles så 
enkelt är det inte. Det finns en gråzon att ta hänsyn till. Det är inte så svårt att uppskatta 
storleken på den grupp som är hårt drabbade; dessa personer märks och syns på olika sätt och 
är relativt enkla att identifiera via enkäter, intervjuer och diverse test. Lika enkelt är det att 
identifiera dem som inte har några problem. Men personer som har små problem, eller 
problem då och då är betydligt svårare att identifiera. Det är alltså mycket svårt att dra en 
gräns i denna gråzon mellan de som är problemfria och de som har små problem.69  
 
Problemspelaren 
Risk och problemspelaren har problem med sitt spelande ibland eller alltid. Problemspelaren 
ägnar relativt mycket tid år sitt spelande genom att drömma om, planera, genomföra och 
analysera. Tidsfaktorn är en viktigare varningssignal än pengarna. De allra flesta 
problemspelare har ekonomiska resurser att ta av för att finansiera sitt spelande. Dessa har 
fortfarande kvar sitt arbete och ofta oförbrukade tillgångar som till exempel bil, båt eller 
förtroendekapital i bank som gör att de kan få sina låneansökningar godkända. Däremot så 
börjar upptagenheten av spelandet och de aktiviteter som omgärdar spelandet märkas. De 
anhöriga beskriver ofta situationen som en långsam ockupation av en person de tycker om. 
Problemspelaren får allt eftersom allt mindre tid att ägna till andra viktiga saker i livet. Hans 
spelande påverkar både honom själv och de som står i hans närhet. De allra flesta i detta 
stadium mår dåligt och känner ofta skamkänslor, oro, skuld och har sömnsvårigheter. 
Problemspelaren kan välja att sluta eller dra ner på sitt spelande om det inträffar andra saker i 
livet som har en positiv inverkan på vardagen och spelets attraktionskraft minskar eller 
avtar.70  
 
Den spelberoende 
Här är de negativa konsekvenserna av spelandet ett faktum och uppenbara. Den spelberoende 
ägnar all sin vakna tid och alla de pengar han har eller skaffar till spel. Den spelberoende får 
ingen tid över till viktiga saker som familj, vänner, fritid och hälsa. Spelandet påverkar alla 
delar och aspekter av hans eller hennes liv samt de personer som står denne närmast på ett 
konkret sätt. Upptagenheten hos den spelande är total och det enda som finns i dennes tankar 
är spelandet. Den spelberoende får nu allt svårare att sköta sitt arbete eller sina studier. Stress 
och oro präglar vardagen för den spelberoende och man kan ha skamkänslor för att man inte 
kan sluta spela eller kontrollera sig. Oro över pengar som spelats bort, som man egentligen 
inte hade råd att förlora finns i tankarna. Pengar är ett konstant orosmoln som hänger över den 
spelberoende och får denne individ att göra saker han tidigare aldrig skulle drömma om. 
                                                 
69 Nilsson (2002) s.43 
70 Ibid s.46-47 
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Motorn blir att försöka skaffa fram pengar att använda till att försöka vinna tillbaka det man 
tidigare förlorat, lånat eller till ytterligare spel. Oftast tänker den spelberoende att det är 
genom att vinna pengar som allt kan ställas till rätta igen. Denna tanke är på många sätt logisk 
i en stressad och uppskruvad tillvaro. Oftast har den beroende så pass mycket skulder att den 
enda lösningen paradoxalt nog, som finns i sikte är att vinna så mycket pengar att han kan 
betala tillbaka allt på ett bräde. Att betala tillbaka skulder i hundratusentalskronorsklassen, ja 
till och med miljonklassen, låter sig inte göras vidare enkelt med vanligt hederligt arbete. 
Många av de spelberoende bryter dagligen mot de etiska och moraliska värderingar som de 
växt upp med, bland annat ärlighet; att inte stjäla och att inte utnyttja andra. Inte heller den 
som är spelmissbrukare är opåverkbar för de faktorer som kan innebära en minskning av 
spelandet. De kan till och med minska eller helt sluta spela helt utan hjälp av vården. Denna 
typ av spontanläkning det vill säga utan professionell hjälp kräver stora insatser från nära 
vänner och anhöriga till missbrukaren. Självmordstankar är något mycket vanligt 
förekommande hos spelberoende. Det finns en överrepresentation av självmord bland de 
spelberoende och det är kopplat till att de spelberoende ofta lider av allvarliga depressioner 
parallellt med sitt spelande. Många gånger är depressionen ett resultat av det liv man tvingas 
leva som beroende. Självmordstankar är för många en fantasi ut ur eländet, andra ser det som 
lösningen på sina problem.71  
 

4.2.2 Teorier om hur ett spelberoende utvecklas 
 
Traditionell psykoanalytisk syn 
Huvudparten av litteraturen med en psykologisk inriktning i detta sammanhang behandlar 
utvecklandet av ett spelberoende och dess effekter. Traditionellt, sett i den psykoanalytiska 
litteraturen, så sexualiseras spelandet och en förening framhävs finnas mellan tvångsmässigt 
spelande och bland annat överdriven masturbation och perversa incestbegär.72 Sigmund 
Freuds essä Dostroyevsky och Parricide från år 1928 är ett exempel på där spelande likställs 
med masturbation och även självbelåtenhet.73 
 
Vidare har teorier, av bland annat Freud, även fokuserats på spelandet, där spelförluster 
förekommit, som en sorts tillfredställelse av undermedvetna behov av självplågan och det var 
senare Freuds tankar om spel och spelare som låg till grund för den traditionella 
psykoanalytiska synen på spelaren som en masochistisk individ. Han menade på att personens 
upplevelse av tvång att upprepa detta självplågeri kunde förklaras av tidigare olösta 
konflikter.74 
 
Utöver detta ovan har det även utarbetats en rad asexuella teoretiska förklaringar. Många 
psykologer proponerar att vissa individer är klinisk fördisponerade till beroendebeteende 
(Jacobs, 1989). Teorier har även utvecklats med utgångspunkt från att patologiskt spelande 
skulle kunna bero på en narcissistiska och antisociala personlighetsstörning.75  
 
Moran (1970) urskiljer fem personlighetstyper av spelare, som påvisar en variation i 
psykologiska förklaringar bakom överdrivet spelande. Enligt Barker (2000) är dessa: 
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- Subkulturell – Individ vars spelande är en manifestation av den sociala samhörigheten. 

- Neurotisk – Individ som inte spelar för ekonomisk vinning. 

- Impulsiv – Individ som periodvist uppvisar okontrollerat beteende eller som redogör för  

en ambivalens mot spelupplevelsen.  

- Psykopatisk – Individ vars spelande utgör en del av en större störning 

- Symtomatisk – Individ vars spelande utgör ett faktiskt kännetecknade för en större 

mental patologi.  

 
Sociala, ekonomiska och biologiska faktorer  
Utbudet av studier och litteratur med utgångspunkt utifrån sociala och biologiska faktorer är 
begränsat, då majoriteten av spelrelaterad litteratur har utgått från ett psykologiskt perspektiv. 
De sociala studierna har därför mestadels haft som utgångspunkt att kritisera den traditionella 
psykoanalytiska förklaringen och istället fokuseras studier på hur människor spelande 
påverkas av den traditionella föreställningen om social tillfredställelse och den kapitalistiska 
kulturen i samhället.76  
 
Samhällets krav på framgång och förmögenhet ökar potentialen för att individen skapar en 
dualexistens, där traditionella sociala barriärer i strävan mot status och auktoritet raseras och 
individen blir självstärkt. Då de flesta former av spel om pengar presenteras som omedelbar 
ekonomisk framgång attraheras människor av möjligheterna spelandet erbjuder.77  
 
Självannullerande beteende kan då ibland vara nödvändigt för att uppnå önskad nivå av 
erkänsla. Sporadiska insatsökningar ökar på kort sikt uppmärksamheten om en själv från 
andra spelare och/eller utomstående, medan förfarandet på längre sikt kan skapa ofördelaktiga 
ekonomiska konsekvenser för spelaren.78 
 
Barker (2000) skriver vidare att ekonomer argumenterar mot att faktiskt spelbeteende inte 
nödvändigtvis behöver tyda på tysta attacker mot ekonomiska strata. En rationell ekonomisk 
teori skulle snarare föreslå att individen påvisar skiftande strategier för att uppnå en 
tillfredsställd ekonomisk framgång. I resonemang som att människan i allmänhet är rationell 
och förutsägbar i sitt beteende, hävdar teoretiker att rutiner är mer betydelsefulla än att uppnå 
tydligt uttala mål, på grund av de rådande mekanismerna stödjer det rationella i 
beteendemönstringen. Det är däremot ologiskt att föreslå att rationella individer skulle ingå i 
ett beteende som är uppenbart självannullerande och ekonomiskt skadefyllt.  
 
Några studier ur en biologisk synvinkel menar att det finns ett samband mellan impulsivitet, 
överdrivet spelande och biologiska kompositioner. Goldstein och Carlton (1988) fann bevis 
som antydde att det finns en korrelation mellan vissa karaktäristiska i hjärnan och patologiskt 
spelande. Andra studier undersöker huruvida låga halter av ämnen som bland annat serotonin 
och monoaminer leder till att personer blir impulsiva, vilket i sin tur skulle kunna leda till 
överdrivet spelande. Något betydande samband mellan biologiska eller genetiska 
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karaktäristiska och abnormt spelande, då det exempelvis gäller halten av monoaminer, har 
däremot inte påträffats.79 
 
Nedan följer ytterligare några teorier kopplat till hur spelberoende utvecklas80:  
 
Sjukdomsteorier 
Här är grundtanken att den spelberoende personen ifråga är drabbad av en ärftlig, kronisk och 
progressiv sjukdom. De bakomliggande orsakerna bryr man sig inte om. Nyckelordet är 
kontrollförlust och har man en gång förlorat kontrollen över sitt spelande finns ingen 
återvändo. Det är total avhållsamhet som gäller. Gamblers Anonymous (GA) som har haft stor 
betydelse i utvecklandet av självhjälpsgrupper världen runt, står för denna syn på utvecklande 
av spelberoende.  
 
Inlärningsteorier 
Här är utgångspunkten de olika förstärkningsmekanismer som den klassiska inlärningsteorin 
omfattar, bland annat klassisk betingning. Spelandet förknippas för det mesta med positiva 
tankar, belöningar och känslor som förstärker spelbeteendet.  
 
Kognitiva teorier 
Dessa teorier tar fasta på att den spelberoende kan ha en rad tankar om de spel som de följer. I 
huvudsak är många av dessa tankar felaktiga. Det kan gälla tankar om att man kan kontrollera 
utfallet av ett spel eller på annat sätt påverka utkomsten av spelet och slumpen. Här 
poängteras vikten av ”nära vinst fenomenet”, alltså att man nästan vinner trots att man 
förlorar.  
 
Spänningsorienterade teorier 
Centralt i dessa teorier är att det viktigaste (viktigare än vinsten och pengarna) är spänningen i 
spelet, risktagandet som spelaren upplever när han/hon spelar. Teorierna beskriver två 
huvudlinjer. Den ena är de spelare som lider av kronisk understimulering och har behov av 
spänning och risker för att må bra. Den andra de som är mer depressiva och där avbrott och 
någonting spännande som fungerar ungefär som självmedicinering.  
 

4.2.3 Konsekvenser för samhället 
 
I takt med att spel startat upp i statlig regi på den svenska marknaden har också behovet av 
kunskap och medvetenhet om de negativa konsekvenserna ökat. Det finns en rad skäl till 
detta, men några av de främsta kan nämnas vara att man vill veta hur stort och utbrett 
problemet är. Man vill även undersöka om problemet är större hos vissa grupper av 
befolkningen än hos andra, vilka konsekvenser de drabbade utsätts för och vilken hjälp dessa i 
så fall är i behov av. Kunskap om dessa frågor underlättar beslut som till exempel hur mycket 
resurser som ska satsas på preventionsarbete, behandling och forskning inom området. Att 
problemspelare och spelberoende personer gör sig påminda inom den redan ansträngda 
kommun-, landstings- och statsbudgeten råder det ingen tvekan om. 81  
 
Bland samhällskostnaderna som skapas kan följande vara värda att lyfta fram; skilsmässor, 
arresteringar, dåliga prestationer på jobbet, fängelse, sjukskrivningar, dålig fysisk och psykisk 
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hälsa som kräver vård, uppsägningar, byte av arbete på grund av spelproblem, 
bankbedrägerier, illegal låneverksamhet, självmord och självmordsförsök, behandling av 
problemen samt stölder och rån.82 Det är dock mycket svårt att sätta en exakt prislapp på vad 
denna sammanlagda kostnad kan uppgå till av en rad skäl. En del kostnader kan vara 
uppenbara som exempelvis ett behandlingsdygn på ett hem, kostnaderna för ett dygns vistelse 
på sjukhus med flera. I vissa fall kan det vara svårare att fastställa kostnaderna på grund av 
problemens olika karaktär och omfattning. Kostnaderna är inte lika för alla drabbade, behovet 
av vård kan vara svårt att uppskatta och vad är kostnaderna för en förlorad relation?83  
 
Det finns även en intäktssida. Spelet generar trots allt pengar till både spelare och statskassa. 
En del spelare vinner tillbaka mer än de satsar och staten tar in sina inkomster via de skatter 
som de hämtar från spelbolagen. Därutöver sysselsätter spelindustrin idag en rad människor i 
olika yrken som tjänar delar eller hela sin lön från spelverksamheten och betalar inkomstskatt. 
Dessutom tillfaller en del av överskottet från spelbolagen olika ideella ändamål i samhället 
som exempelvis idrottsföreningar som på olika sätt gagnar folkhälsan. Det är dessvärre inte 
den enklaste uppgiften att fastställa plus och minus i denna Internetpokerns resultaträkning.84  
 

4.2.4 Vård av spelberoende  
 
Folkhälsoinstitutet är en myndighet som observerat Internetpokerns negativa konsekvenser på 
ett märkbark sätt. De beräknar antalet spelmissbrukare i landet till cirka 150 000 personer, 
varav 25 000–50 000 är svårt spelberoende och i akut behov av hjälp. Under det första 
kvartalet i år var 17 procent av samtalen till Folkhälsoinstitutets stödlinje för spelmissbrukare 
från personer som fastnat i Internetpoker. Problemet tenderar att fortsätta öka, i synnerhet 
bland unga män. Folkhälsoinstitutet räknar med att ungefär 2 procent av svenskarna har någon 
form av spelproblem. Lotteriinspektionen skriver i sin rapport för 2005 att sex procent av alla 
svenskar över 18 år, cirka 350 000, satsade pengar på spel över nätet 2005.85  
 
Spelberoendes Riksförbund tar dagligen del av denna mer problematiska sida av 
Internetpokerspelandet. ”I maj 2005 blev det en storm av samtal och den styrkan har hållit i 
sig. I dag handlar 40 procent av de samtal vi får om poker på nätet, säger Kalle Åslund, 
kontaktperson på kansliet i Stockholm.” 86 
 
Behandling finns dock för dem som drabbats. Behandlingshemmet Kolmården är ett av dem. 
Här arbetar Roger Thörn som arbetsledare och berättar i en intervju att "80 procent av alla 
samtal, cirka fem om dagen, som jag tar emot handlar om unga människor som råkat illa ut 
vid pokerborden på Internet". Han är även övertygad om att pokerspelandet leder till mängder 
av nya missbrukare.87   
 
Vården av spelmissbrukare är koncentrerad till ett fåtal enheter eller till självhjälp via 
Folkhälsoinstitutets hemsida. Samhällets insatser handlar om ett bidrag på cirka 14 miljoner 
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kronor om året. Det kan jämföras med de sex miljarder kronor som statskassan drar in på 
spelandet.88 
 
"Det här är ett missbruk som man inte tar sig ur på egen hand, men med professionell hjälp 
går det", säger Roger Thörn.89 
  
I år spenderar staten 29 miljoner kronor på forskning och behandling av spelberoende. De 
ingår i den specialsatsning på 50 miljoner som har gjorts under mandatperioden. I höst avgörs 
om satsningen ska fortsätta. Forskare är oroade att man redan nästa år är tillbaka på 
ursprungsnivån på fyra miljoner kronor per år.90 
 
En oroande aspekt på problemet är även att spelberoende drabbar allt fler yngre individer.  
”Denna växande grupp kan vi inte hjälpa i dag. För föräldrar som ringer om sina barn finns 
ingen offentlig hjälp. Det är ett allvarligt problem. Det enda vi kan göra i dag är att hänvisa 
dem som är under 18 år till privata terapeuter. Vård som de får betala själva och terapeuter 
som vi egentligen inte vet så mycket om”, säger psykologen Liria Ortiz, som leder 
Beroendecentrums Spelberoendeprojekt som är ett samarbete mellan Stockholms läns 
landsting och Folkhälsoinstitutet.91 
 
Frida Fröberg, analytiker på Folkhälsoinstitutet, håller med om att läget är besvärligt.  
”Socialtjänsten, som är ansvarig för ungdomarna, vet inte vart de ska vända sig”, säger hon.  
Omkring fem procent av de killar mellan 15 och 17 år som spelar gör det på ett sådant vis att 
det blivit ett problem eller ett beroende.92  
 
Preliminära siffror från den första svenska undersökningen av niondeklassares utsatthet för 
spelberoende, visar att 12 procent av pojkarna ligger i riskzonen. Dessa har någon gång känt 
sig tvungna att höja insatsen, enligt undersökningen, som har gjorts av Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Resultaten presenteras i höst.93  
 
”Ju tidigare spelandet börjar för ungdomar, desto större är risken att det skapas problem som 
de får dras med länge i livet”, säger Thomas Nilsson, psykolog på Spelinstitutet i Piteå.  
”Det är en drog som andra droger. Vi får hit ungdomar som hamnat djupt i skiten. De har 
både spelat bort studiebidrag och dragit på sig skulder. Inte riktigt så flashigt som det ser ut på 
pokerprogrammen på TV”, säger Kalle Åslund, på Spelberoendes förening i Stockholm.  
Thomas Nilsson anser att det är nu samhället måste ladda med åtgärder. Den riktiga 
spelexplosionen väntar runt hörnet, befarar han.94  
 
”Spel via mobiltelefoner är bara i sin linda i dag, men när 3G-nätet slår igenom på allvar är 
spelet tillgängligt 24 timmar om dygnet, var du än är. Och vi vet att de som först upptäcker 
den nya tekniken, det är ungdomarna.”95 
 

                                                 
88 DI; Unga offer i Internetpokerns spår (060309) 
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91 Ibid 
92 SvD; El Mahdi (050620) 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Ibid 



 

 29

Kognition 
Attityd baserad 
på kognitiv 
informations-
processande 

Kognition 

Attityd baserad 
på beteende-
lärande processer 

Som vi kan utläsa av de ovan nämnda citaten krävs insatser och beredskap för att kunna 
förhindra att unga människor fastnar i denna typ av beroende som i värsta fall kan ödelägga 
hela deras framtid.  
 

4.3  Attityd 
 
Katz definierar en attityd på följande sätt: “Attitude is the predisposition of the individual to 
evaluate some symbol or object or aspect of his world in a favourable or unfavourable 
manner.”96 Med andra ord skulle en attityd allmänt kunna förklaras som en utvärdering av 
eller en känsla gentemot en symbol, ett objekt eller en företeelse. I denna undersökning 
kommer attitydobjektet ej vara en fysisk vara utan företeelsen att spela Internetpoker. 
 
De flesta forskare håller med om att attityder har tre delar eller komponenter vilka är: Känsla 
(Affect), Beteende (Behaviour) och Kognition (Cognition).97 Känslan är hur en konsument 
känner för ett attitydobjekt. Beteendet involverar personens intentioner att göra något med 
hänseende till ett attitydobjekt, med andra ord hur personen beter sig eller har för avsikt att 
bete sig. Kognition anvisar till en konsument uppfattning (medvetenhet) om ett attitydobjekt. 
Dessa tre delar av en attityd kallas för ABC-modellen. Alla de tre delarna är viktiga och 
vilken av de tre delarna som är viktigast varierar beroende på konsumentens 
motivationsnivå.98 Nedan presenteras konceptet kring hierarki av effekter, som utvecklats av 
forskare för att förklara den relativa påverkan av de tre komponenterna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1; Three hierarchies of effects (Solomon et al. (2002) s. 130)  
   
 
 

                                                 
96 Katz (1960) s. 168 
97 Solomon et al (2002) s. 129 
98 Ibid s. 130 
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Standardlärande hierarkin 
Konsumenten genomgår här en problemlösningsprocess i sitt val och beslut av produkt. Detta 
är troligtvis det vanligaste sättet som en attityd uppkommer.  
 
Efter att konsumenten upplevt saknaden av någonting, samlar denne in information om 
produkten ifråga för att på så sätt bilda sig en uppfattning om denna produkt och dess olika 
egenskaper. Konsumenten kommer under informationssökandet komma i kontakt med ett 
antal alternativa produkter som denne förmodligen skaffar sig en uppfattning om, några mer 
positiva än andra. Denna utvärdering av produkter resulterar i en påverkan som i sin tur 
resulterar i ett beteende, till exempel köp av en produkt eller som i vårat fall spel av 
Internetpoker. Denna typ av hierarki förordar att konsumenten är starkt engagerad i 
köpbeslutsprocessen.99 
 
Lågengagemangshierarkin 
I kontrast med hierarkin ovan är detta ett beslut av lågt engagemang. Konsumenten har här 
inledningsvis inte några särskilda preferenser och föredrar inte en enskild produkt framför en 
annan. Istället fattar konsumenten sitt beslut på begränsad information och utvärderingen sker 
efter det att produkten köpts eller används. Det är konsumentens erfarenheter av produkten 
som sedan framkallar beteendet. Attityden baseras således på beteendelärande.100  
 
Den experimenterande hierarkin 
Samtida forskare har börjat poängtera betydelsen av känslomässig respons som en central 
aspekt i en attityd. Enligt denna hierarki baseras konsumenters beslut på deras känslomässiga 
reaktioner. Solomon (2002) ger följande förklarande exempel: Lynn enjoys watching the telly 
with her friends, regardless what is on. Uppfattning och beteende spelar en roll i 
konsumentens utveckling av en attityd till ett attitydobjektet, men många menar att 
helhetsutvärderingen utgör självaste kärnan i processen.101  
 
 
 

                                                 
99 Solomon et al (2002) s. 130  
100 Ibid s. 131-132 
101 Ibid s. 132 
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4.4 Motivationsprocess 
 
Rollinson presenterar denna basala motivationsprocess i sin bok Organizational behaviour 
and analysis - an integrated approach (1998). Som utläses i modellen nedan utgår processen 
från en jämförelse mellan det verkliga jaget, den faktiska individens känsla av identitet, och 
det ideala jaget, det individen önskar vilja vara. I regel skiljer sig det faktiska jaget från det 
ideala jaget och även när det endast är små skillnader mellan det ideala och verkliga jaget, så 
upplever individen ett behov att tillfredsställa en önskan om att reducera differenserna och 
mer efterlikna det ideala jaget.102  
 
Det är de upplevda olikheterna mellan dessa båda jag som framkallar motivationsmässiga 
drivkrafter, mål och även förväntningar hos individen. Målen är milstolpar som individen tror 
kan leda till att behovet tillfredställs. Individen förväntningar sig sedan att med motiv och 
drivkraft, forma ett beteende som denne förutspår ska resultera i uppfyllelse av det önskade 
målet. Individen kontrollerar själv om utfallet av sitt beteende är det önskvärda eller inte. Om 
utgången inte är till individens belåtenhet kan individen välja att omvärdera beteendet. 
Avslutningsvis prövas resultat av sina handlingar, vilket för övrigt är ett grundläggande sätt 
för människor att skapa ett framtida beteenderegister och reducera en viss ovisshet i sina 
liv.103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2; The Basic Motivation Process (Rollinson et al (1998) s. 149) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Rollinson et al (1998) s. 148-149 
103 Ibid s. 149-150 
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4.5 Produktlivscykeln 
 
Teorin om produktens livscykel skapades av Blanchard 1978 och är en allmängiltig 
ekonomisk teori med många användningsområden. Få modeller har blivit så spridda och 
kritiserade.104 I vår uppsats kommer vi att fokusera på modellens användning gällande ett 
fenomens eller produktsinledande upptäckt, popularitet och sedermera fall på den marknad 
som den verkar, samt de faktorer som kan bidra till detta. Denna modell har en stark koppling 
till ett företags strategi och mål. 
 
Enligt teorin genomgår varje nytt påfund eller produkt fyra faser. Introduktionsfasen är den 
inledande vilken innebär att varan eller fenomenet är nytt och utvecklas och det finns få 
substitut på marknaden. Således är även priselasticiteten låg och man kan arbeta med ett högt 
pris. Under denna fas sker ingen försäljning utan företaget har bara kostnader för 
produktutveckling. Reklam är en mycket central del i marknadsföringen.105  
 
När produkten eller tjänsten är färdigutvecklad startar tillväxtfasen som innebär att 
konkurrensen börjar tillta, det vill säga substitut börjar dyka upp på marknaden. 
Priselasticiteten ökar och priset börjar bli ett konkurrensmedel. Kostnaden för att 
marknadsföra produkten/tjänsten är hög eftersom ingen känner till den.106 
 
I den tredje fasen som kallas mognadsfasen medför att konkurrensen är stor och 
priselasticiteten hög. Kvalitet och produktdifferentiering är viktiga konkurrensmedel. Priset är 
en viktig del i konkurrensen och rationaliseringar för att minska kostnader och kunna hålla 
låga priser kan förekomma.107  
 
I den sista fasen som kallas stagnations- och nedgångsfasen innebär det att efterfrågan på 
produkten börjar avta. Fler substitut, konkurrenter mm dyker upp och produkten/tjänsten 
attraherar bara trogna kunder vilket leder till att nedgångsfasen börjar. Priset brukar här hållas 
konstant. För att förlänga nedgångsfasen och helst ligga kvar i mognadsstadiet brukar företag 
relansera sin produkt. Detta sker genom produktförbättringar, utseendeförändringar, nya 
kombinationer etcetera. Allt detta för att kunna skapa mer uppmärksamhet och få fler kunder. 
Priselasticiteten är hög och priset är ett mycket viktigt konkurrensmedel. 
Rationaliseringsinvesteringar är även vanligt förekommande. I mognadsfasen är 
produkten/tjänsten väletablerad på marknaden. Det gäller att "mjölka" ut så mycket det går i 
vinst, dock helst utan att sätta ett sådant pris att nya konkurrenter lockas till marknaden med 
överetablering och prisfall som följd.108  

                                                 
104 www.expowera.com/mentor/forsaljning/prissattning2.htm 
105 Ibid 
106 Ibid 
107 Ibid 
108 Ibid 
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Figur 3; Product life cycles (Kotler (2003) s. 328-330) 
 
Ovan presenteras fyra säregna cykler en produkt kan komma att följa. En Stil (Style) är ett 
grundläggande och direkt yttrat uttryck i en individs strävan. Det kan tillexempel röra sig om 
inredning, kläder eller konst. Ett Mode (Fashion) är en rådande, accepterad och populär stil 
(style) inom ett givet område. Flugor (Fads) är moden (fashions) som kvickt uppkom hos 
allmänheten, infördes med stor entusiasm, nådde sin topp tidigt, för att därefter dala väldigt 
fort. Acceptanscykeln är kort och de tenderar att attrahera endast en begränsad del av dem 
som söker spänning eller dem som vill urskilja sig själv ur mängden.109  
 
Fashion-livscykelns stadium definieras som distinktion, produkt efterliknanden, mass-fashion 
och avtagande. Stadiet distinktion innebär att man åtskiljer sig andra produkter. 
Produktefterliknanden innebär att andra tar efter vårt ”vinnande” koncept. Mass-fashion 
innebär att produkten produceras i stor volym (av det egna företaget och av konkurrenter). 
Avtagande innebär att kunden nu tröttnat på detta koncept och efterfrågar något nytt och 
unikt.110 Att produkten onlinepoker kan klassificeras som ”fashion” har vi antagit i och med 
att onlinepokerbolagen numer försöker diversifiera sig som ett unikt centrum för 
underhållning och spänning och nå framgång via sin speciella stil och design. Själva 
livslängden för en "fashionprodukt” är svår att estimera. Medan vissa av dessa varumärken 
försvinner efter en kort tid blir andra tidlösa.111 
 
Det finns generellt många modeller angående hur individer och organisationer adopterar nya 
produkter. I dessa modeller utgår man ofta från de ovan beskrivna faserna. Undersökningar 
som grundas på denna modell grundas även implicit på tanken att produktens prestanda 
avancerar och att priset sjunker som en följd av ökad efterfrågan, storskalig produktion och 
intensiv konkurrens mellan företag i branschen. Många anser att modellen ger en alltför 
förenklad bild av produkters och tjänsters utveckling. Den mest kritiserade är att modellen 
inte tar fasta på att produkter utvecklas på olika vis. Denna kritik har lett till att man bedrivit 
forskning och genom detta funnit tre nya insikter112: 
 
1. En produkts utveckling beror på om individernas adoption av produkten beror på andra 
individers adoption av produkten. Denna länk mellan kundkategorier kallar man för 
nätverksexternaliteter, förenklat kan man detta uttryckas som att mina fördelar och nackdelar 

                                                 
109 Kotler (2003) s. 329 
110 Ibid s. 329-330 
 
111 Ibid s. 329-330 
112 www.kfb.se/pdfer/R-00-11.pdf   

Style Fashion Fad 
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av att skaffa en ny produkt beror enligt Katz och Shapiro (1985) på hur många andra som 
skaffat produkten.  
 
2. En produkts marknadstillväxt påverkas om dess möjliga marknader redan kontrolleras av 
ett nära substitut. I litteraturen brukar detta benämnas "teknologisk inläsning", vilket betyder 
att dagens kostnader för att byta teknologi är så stora att få individer och företag är villiga att 
ta dessa kostnader för möjliga framtida vinster. 
 
3. En produkts marknadstillväxt påverkas av produktens teknologis utveckling. En snabb eller 
förväntad snabb utveckling kan göra det väldigt attraktivt att vänta med att skaffa produkten. 
 

4.6 Kommunikation 
 
Shannon och Weavers Mathematical Theory of Communication är en allmänt erkänd teori 
som anses vara ett av de viktigare frön som efterföljande kommunikationsteorier spirat ur. 
Den är ett tydligt exempel på processkolan såtillvida att kommunikation ses som överföring 
av meddelanden. Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell presenterar 
kommunikation som en linjär process. Modellen utformades till en början som en matematisk 
och teknisk modell genom skaparnas bakgrund, men de anser att modellen är bruklig på hela 
frågan om mänsklig kommunikation.113  
 
Shannon och Weaver skiljer på tre identifierbara nivåer av kommunikationsproblem:   
 

o Tekniska problem; hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras?  
 

o Semantiska problem; hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den önskade 
betydelsen?  

 
o Effektivitetsproblem; hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen beteendet på ett 

önskat sätt?  
  
Meningen med att studera kommunikation på dessa tre olika nivåer är att förstå hur man kan 
förbättra processens noggrannhet och effektivitet. Modellen pekar på källan, vilken är en 
beslutsfattare som bestämmer vilket meddelande som ska sändas ut, eller rättare sagt väljer 
bland ett antal meddelanden som kan sändas ut. Det utvalda meddelandet omvandlas sedan av 
sändaren till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren.114 
 
Redundans och Entropi  
Dessa begrepp utgör några av de allra viktigaste inom teorin. Redundans är ett ord 
närbesläktat med information och kan sägas vara den som är förutsägbart eller konventionellt 
i ett meddelande. Motsatsen är entropi och står för en form av kommunikationsproblem. 
Redundans är alltså uttrycket för hög förutsägbarhet, entropi av låg förutsägbarhet. 
Redundans kan sägas tjäna två syften. En teknisk version som Shannon och Weaver definierar 
väl men även en utvidgning av teorin till den sociala dimensionen. 115  Användningen av den 
sociala dimensionen kommer att bli den mer intressanta i vårt kommande arbete. 

                                                 
113 Fiske (2003) s 17 
114 Ibid s. 18 
115 Ibid s. 22-25 
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Kanaler och Medium  
En kanal är det enklaste begreppet av dessa att definiera. Det är helt enkelt det fysiska redskap 
med vilket signalen överförs. Valet av kanal påverkar graden av redundans i meddelandet. 
Har man en stor heterogen publik att nå ut till är det fördelaktigt att använda stort mått av 
redundans. Har vi å andra sidan en publik bestående av en kvalificerad liten homogen grupp 
kan meddelandet med fördel utformas med entropi som utgångspunkt.116  
 
Ett medium är definitionsmässigt tekniska eller fysiska medel för omvandling av meddelandet 
till en signal som kan överföras via kanalen. Några exempel på detta är radio, TV och 
Internet. 
Medier kan delas in i tre kategorier117; 
 

o Framställande medier: Rösten, ansiktet och kroppen. De använder sig av det talade 
ordets naturliga språk, ansiktsuttryck och gester med mera. De producerar 
kommunikationshandlingar. 

 
o Återgivande medier: Böcker, målningar, skrifter, arkitektur, heminredning med mera. 

Dessa är till arten kreativa. De producerar en text som kan återge innehållet i punkt 1. 
De producerar kommunikationsalster. 

 
o Mekaniska medier: Telefoner, radio, TV och Internet med mera. Dessa funderar som 

överförare av punkt 1 och 2. Den främsta skillnaden mellan punkt 2 och 3 är att 
medier i kategori 3 använder kanaler som skapats av teknologi och kan därför vara 
extra utsatta för brus och vara behäftade med större tekniska begränsningar. 

 
Det är viktigt att tänka på både likheter och skillnader mellan dessa typer av medier.118  
 
Brus är ett relativt mångfacetterat begrepp, här menar man att detta är allt extra tillägg till 
signalen mellan sändningen och mottagningen som ej avsetts från källan.119  
 
Kod är ett mycket centralt begrepp inom området. En kod är ett betydelsesystem för 
medlemmar i en kultur eller subkultur. De består både av tecken, det vill säga fysiska signaler 
som står för något annat än sig själva, men även av regler och konventioner som består av hur 
dessa kan kombineras och bilda mer komplicerade meddelanden. Hur koder står i relation till 
varandra och hur de utvecklas inom moderkulturen är mycket invecklat och inget vi kommer 
att gå in djupare på här.120  
 
 
 
 

                                                 
116 Fiske (2003) s. 25-32 
117 Ibid  
118 Ibid s. 32 
119 Ibid s. 19 
120 Ibid s. 34 
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5 Empiri 
 
Då vi avser att belysa Internetpokermarknaden valde vi inledningsvis att intervjua två utvalda 
aktörer i branschen för att erhålla en överblick angående varför och hur Internetpokern 
kommit att bli folkkär. Vi avser även öka vår förståelse för hur Internetpokerbolags situation 
och strategier kan utformas. Därefter, för att uppskatta Internetpokerspelares 
konsumtionsmönster intervjuade vi tjugo ”fritidsspelare”, samt ett erkänt pokerproffs. 
 

5.1 Internetpokeraktörer 
 
Inledningsvis består empirin av personliga intervjuer med respektive marknadsansvarig på 
24hPoker och Svenska Spel. Det vi återger är ett försök att återspegla respektive bolags 
specifika situation, men då detta endast är representantens synpunkter och inte företagets 
officiella mening, kan informationen ej ses som fullt representativ. Vidare har vi valt att 
sammanställa svaren på de frågor vi ställt i löpande text där respektive marknadsansvarig 
kommer att benämnas som X respektive Y.  
 
(För exempel respektive bolags pokerbord, se Bilaga 1) 
 

5.1.1  24hPoker 
 
Informationen nedan har framställts med hjälp av frågesamtal med marknadsansvarig för 
24hPoker, som vi valt att kalla X. Intervjun ägde rum i 24hPoker AB:s lokaler i Solna den 18 
april 2006. Förutom information som vi erhållit av X har fakta även inhämtats från företagets 
hemsidor. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Moderbolaget heter 24hPoker AB och samtliga aktieägare är registrerade hos VPC. De flesta 
av de drygt 800 aktieägarna är svenskar. 24hPoker AB grundades år 2000 och bedriver 
spelverksamhet på egenutvecklade mjukvarusystem för poker och sportsbetting via Internet. 
Mjukvaran har utvecklats i samarbete med några av Sveriges ledande pokerprofiler, därav en 
av grundarna Per Hildebrand som även är företagets VD. Företagets huvudkontor är beläget i 
Stockholm, medan dotterbolagen, som sköter spelverksamheten, återfinns i utlandet; i Costa 
Rica (spelverksamhet), Estland (support) och Malta (betaltjänster och marknadsavdelning).  
 
I maj år 2002 lanserades 24hPoker Internetpoker, med spel om riktiga pengar och bolaget var 
en av de första aktörerna på den nordiska marknaden. Idag utvecklar och säljer företaget även 
färdiga spelplattformar, såkallade turn-key-lösningar, till aktörer som vill bedriva 
spelverksamhet under eget varumärke. Aktörer som väljer att ansluta till 24hPokers spelsajt 
under eget domännamn får då ta del av mjukvarusystem, speltillstånd, betaltjänster och 
support medan marknadsföringen av respektive spelsajt är var enskild partners ansvar. 
Tillsammans går den egna operatörsverksamheten och partnerverksamheten under 
samlingsnamnet 24hNetwork.  
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Det är poker som är bolagets viktigaste inkomstkälla medan sportsbetting och casino idag 
endast representerar en mindre del av verksamheten. 24hPoker planerar fler tjänster i sitt 
utbud för att ge kunderna ett brett erbjudande.  
 
24hPoker äger merparten (74,61 procent) av B2B Poker AB som är världens 10:e största 
pokernätverk, räknat på genomsnittligt antal aktiva cashspelare per dygn, med fler än 400 000 
registrerade kunder. Idag kan antalet samtidiga spelare vid peak-hour uppgå till cirka 7 000 
stycken. 24hPoker och Unibet är nätverkets enskilt största aktörer.121 
 
Den senaste årsredovisningen (räkenskapsåret 2004-05-01 till 2005-04-30) visar att 
nettoomsättningen uppgick till 96,8 Mkr och årets resultat till 11,6 Mkr efter skatt.122  
 
Konkurrenter  
De största bolagen enligt X, är bettingbolagen Expekt, Unibet och Betsson. Dessa bolag 
erbjuder sportsbetting, men har i takt med pokerpopularitetens framfart även gått över till 
poker. Utöver dessa bettingbolag så har även nya aktörer såsom Party Poker och Paradise 
Poker börjat bearbeta den svenska marknaden, konstaterar X. Jämfört med de största 
bettingbolagen har 24hPoker sin trovärdighet i att de kommer från ”pokersidan”, menar X och 
berättar vidare att: ”Vi har ett pokerproffs som grundare och han om någon borde veta vad 
pokerspelaren vill ha. Programvaran utvecklades tillsammans med pokerspelare så att det 
skulle bli en autentisk spelupplevelse, vilket vi ser uppskattas i våra undersökningar av dem 
som spelar poker. Vår sida är förmodligen den första sajten i Europa som startades, eller i alla 
fall en av de första. De övriga ser på oss som något av ett original så de tittar på våra 
lösningar, vilket ger bra betyg för oss då. Så vi försöker kapitalisera på de här fördelarna vi 
har i vår kommunikation. ” 
 
Svenska Spels ingång på marknaden tror X på kort sikt är det negativt för företagets del i och 
med att det drar så pass många spelare som vill dit och kolla och spela. På längre sikt däremot 
så är det bra. Detta motiveras med att det är väldigt dyrt att utbilda och rekrytera nya spelare. 
Det kostar dels mycket pengar i marknadsföring, men även det faktum att de potentiella 
omsättningsstarka kunderna bara finns där, kräver mycket men kanske genererar lite i 
omsättning, kostar. Då kommer Svenska Spel att finnas där för att utbilda dem till stor del. 
”När de sedan blir så pass mogna att de förstår att vi har mycket mer attraktiva turneringar, att 
vi betalar tillbaka mycket mer till spelarna, att vi har ett mycket mer attraktivt erbjudande än 
vad Svenska Spel får ha. För Svenska Spel får inte ge tillbaka lika mycket då staten ska ha sin 
stora del sen ska de pytsa ut till ungdomsverksamhet till kanske spelarproblemsfonder osv. Vi 
gör ju allt det också, men vi ger tillbaka mer pengar till spelarna.” Därför tror X att spelarna 
kommer att komma tillbaka när de blivit så pass mogna att de börjat leta efter konkurrerande 
alternativ. ”Då finns vi här och kan ta spelarna tillbaka när de är tillräckligt bra och värdefulla 
för oss. Vi tror det är bra att Svenska Spel kommer in på marknaden.” 
 
Kunder  
Företagets ungefärliga utbredning på den svenska marknaden, sett i marknadsandelar är 
svårbedömd. 24hPoker säger sig ha spelare från 60 länder, men eftersom det är ett svenskt 
bolag från början är det en ganska stor del av deras spelare som är svenskar. I och med att de 
konkurrerande bolagen inte är offentliga är det svårt att veta exakta tal, ”men låt oss säga att 

                                                 
121 www.24hpoker.se/swe/ 
122 Ibid. 
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vi har kanske 5-10 procent av marknaden.” 24hPoker har ca 5500 spelare som samtidigt sitter 
och spelar vid cirka klockan 23:00 på kvällen.123 
 
X karaktäriserar 24hPokers genomsnittliga användare/konsument enligt följande: Kille, 
mellan 20-25 år, som är intresserad av film, musik, sport och naturligtvis spel. Konsumenten 
är även ganska Internetmogen. Självfallet har de olika kundsegmenten lite olika karaktär 
beroende på vilka de är; en storspelare, mellanspelare eller en mindrespelare. Men 
övergripligt sett är att majoritet killar, ungefär 83 procent, resten är tjejer. 
 
Därför väljer kunden att spela på 24hPoker 
Bolagets oliktsegmenterade kunder attraheras av olika saker. En nybörjare tilltalas av det 
faktum att 24hPoker hjälper nybörjaren att komma igång med att spela, hävdar X. Genom att 
ha pokerskolor, redovisa små tips, gömma vissa mer avancerade funktioner som är svåra för 
nybörjare att förstå och tillåta spel med låtsaspengar lär du dig hur klienter funkar och hur alla 
de olika reglerna ser ut.   
 
En mellanspelare tilltalas dels av olika turneringar och prissummor, dels av nöjsamma 
aktiviteter 24hPoker engagerar såsom pokerkryssningar. ”Det tycker en viss typ av våra 
kunder är jätteroligt.” I 24hPoker webbshop spelar du om ganska mycket pengar, med rakeade 
händer och samlar vippoäng.  Ju mer du spelar hos oss ju mer samlar du poäng på. De mest 
lojala spelarna kan belönas med upp till €1000 till cashierkontot varje månad. Dessa VIP-
poäng kan sedan användas i VIP-shoppen eller till inköp i turneringar. VIP-shoppen erbjuds 
över 300 artiklar och du kan välja att omsätta dina poäng till alltifrån en resa till Thailand, 
kläder såsom träningsoveraller, bälten och underkläder. Även elektroniska ting såsom 
radiostyrda bilar, mobiltelefoner eller TV-apparater samt möbler såsom Hästens sängar finns 
att kvittera ut i denna shop.  
 
Hela Bonussystemet ser ut enligt följande124: 

o Signup bonus: De delar ut kort lite här och där med engångskoder där man kan få en 

bonus på €20 för att man registrerar sig. 

o Deposit bonus: De erbjuder alla nya kunder 30 procents bonus på första insättningen. 

o Reload bonus: Då och då erbjuder de befintliga kunder en insättningsbonus på mellan 

30-50 procent. 

o Refer-a-friend: Genom att tipsa kompisar om att spela hos dem kan både kompisen 

och du tjäna €25 respektive €50 var. 

o Extra priser: I vissa turneringar delar de ut extra priser i form av datorer eller annat. 

o Bad Beat Jackpot: De delar ut tusentals Euro varje vecka i jackpot. Ingen extra avgift 

tas för denna utan den ger en extra krydda automatiskt.  

  
Företaget erbjuder utöver detta även 24pokernews. Detta är nyheter, liverapporteringar från 
olika turneringar som till exempel European Poker Tour, resereportage med koncentrering på 
poker som rapporteras och skrivs in en rad olika personer. 24hPoker tillhandahåller även 
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spelardagböcker och artikelplattor. ”Det finns mycket innehåll helt enkelt.” Hänvisningar om 
dessa spelarerbjudanden kommuniceras till 24hPokers spelare via länkande sidor utifrån 
hemsidan.  
 
På 24hPoker ser man Internetspel, vare sig det är poker, casino och/eller sportspel som en 
positiv underhållningsform för vuxna och de flesta spelare delar denna uppfattning. Men det 
finns en liten procentandel som låter spelandet bli en alltför stor del av deras liv. Detta vill 
24hpoker vara med att stävja med hjälp av information på hemsidan förespråkar man ett 
ansvarsfullt spelande. Bland annat finns möjlighet att anpassa hur mycket pengar du har 
möjlighet att deponera efter önskemål. På begäran kan 24hPoker även stänga ner ditt konto 
under en önskad tidsperiod. 
 
”Vi tror på att ha bredden och koncentrationen på poker. 24hPoker har trovärdigheten i att vi 
kommer ifrån pokersidan och inte från bettingsidan. Vi har ett väldigt gediget paket som 
svarar upp mot olika personers önskemål. Så försöker vi möta deras behov och önskemål, om 
det nu är information eller tävlingar, turneringar etcetera.” 
 
”I korthet handlar det om spelkänsla, bra service och utbud.”125  
          
Marknadsföring  
24hPoker har en ganska traditionell marknadsföring, traditionella mediestrategier och kanaler, 
säger X. Företaget jobbar dels med rak marknadsföring genom annonsering främst via 
Internet, dels med webbdesign, som ett steg i varumärkesbyggnaden som är viktigt framförallt 
för Internetbaserade företag, menar X. 
 
Design och utformning rent grafiskt av sidan är någonting som 24hPoker nyligen börjat satsa 
på. ”Vi har inte gjort så mycket tidigare, men absolut det är en viktigt bit.” Det ska vara lätt 
att använda naturligtvis, men inte bara använda utan också att du klart och tydligt ser vilka 
erbjudande du kan vara intresserad av. En nybörjare måste ladda ner pokerklienten, öppna ett 
konto, måste betala och sätta in pengar och så vidare. Då gäller det att för varje steg och vid 
varje klick att tröskeln är så låg som möjligt så att företaget fångar upp dessa konsumenter. 
Det faller givetvis bort en mängd personer för varje steg. ”Ju färre som faller bort desto bättre 
är det ju för oss naturligtvis, annars blir det dyrbart.”  
 
Historiskt sett har 24hPoker således inte gjort så mycket väsen av sig. Det är nu under de 
senaste månaderna som företaget börjat ge ut lite olika typer av reklam i olika typer av 
marknadskanaler. Om vi ser tillbaka i tiden handlar det om traditionella kanaler för att nå sina 
kundsegment. Val av kanal är beroende på vilken spelare företaget är intresserad av. Om 
företaget är ute efter storspelare, vilka generar pengar, så är det forum och andra portaler där 
man kanske läser om sportnyheter och renodlade pokerpooler där annonseringen sker. 
Annonseringen äger rum enligt en Rev-and-Cher-variant. Personen som har sajten får betalt i 
hur mycket pengar spelaren genererar. Det är ett ganska riskfritt sätt att annonsera på då man 
inte betalar någonting för annonsexponeringen i sig utan bara det man betalar för kunden, 
vilket gör att man kan räkna hem investeringen.  
 
X konstaterar att företaget ständigt tittar efter nya sätt att marknadsföra sig och då genom nya 
kanaler. ”Om man tittar på hur folk spelar poker, så är det kanske på kvällstid mycket och då 
konkurrerar vi ju med andra saker såsom att folk läser en bok eller tittar på TV, film, musik, 
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en annan typ av konsumtion. Då konkurrerar man mot sådana kanaler och med sådana 
medium. Vi tittar på möjligheten att finna andra underhållningsplattformer och som kommer 
ut i andra kanaler. Exakt vad vi gör är lite hemligt, för vi kommer att lansera det här snart., så 
vi är gärna lite tysta om det. Men vi söker ständigt nya vägar och i takt med att markanden 
utvecklas och blir mer innovativ för att nå ut. Vi är utsatta för otroligt mycket 
reklamexponering idag och då gäller det att komma igenom på ett smartare sätt.”  
 

5.1.2  Svenska Spel 
 
Informationen nedan har framställts med hjälp av frågesamtal med marknadsansvarig för 
Svenska Spel, som vi här valt att kalla Y. Intervjun ägde rum i Svenska Spel lokaler i 
Sundbyberg den 20 april 2006. Förutom information som vi erhållit av Y har fakta även 
inhämtats från företagets hemsida, samt andra hemsidor av relevans. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
År 1934 fick det privata bolaget Tipstjänst statens tillstånd att starta sin verksamhet. Orsaken 
var att den olagliga vadslagningen på idrottsprestationer ökade i Sverige under 1920- och 30-
talet och regeringen ville stävja det. Bolagen satsade på att organisera ett säkert och tryggt sätt 
för svenska folket att spela på idrottsprestationer. Den bakomliggande tanken var naturligtvis 
att på sikt försöka ta död på den svarta vadslagningen. De första åren betalades överskottet 
från spelen ut direkt till idrotten, men 1943 tog staten över samtliga aktier i bolaget och 
därmed tog man också hand om vinsten för att via statskassan fördela pengarna. Bolaget 
expanderar sedermera i en stadig takt med nya spel. År 1997 bildas Svenska Spel AB genom 
en sammanslagning av dåvarande Tipstjänst och Penninglotteriet AB. Numera har 
verksamheten sitt säte i Visby på Gotland. Idag är Svenska Spel Sveriges största spelbolag 
med 54 procent av marknaden.126 
 
Svenska Spels karaktär präglas av ansvarstagande. Det innebär att de tillsammans med 
samhället och den enskilde spelaren ser till att spelandet är glädjefyllt, rimligt och inte går till 
överdrift. Deras ledord är att vara ansvarstagande, men samtidigt erbjuda spelglädje till stora 
delar av det svenska folket.127   
 
Konkret arbetar Svenska Spel med spelansvar inom en rad olika områden, såsom 
produktutveckling, begränsande åtgärder, utbildning och information, marknadsföring, via 
Spelkortet och branschsamverkan. Vissa av produkterna marknadsförs endast i begränsad 
omfattning och all marknadsföring följer de etiska riktlinjer som finns för spelbranschen, där 
det bland annat står att reklam inte får rikta sig till barn eller ungdomar.128  
 
Sverige, liksom nästan alla världens länder, har av sociala skäl en reglerad spelmarknad. Hela 
bolagets vinst fördelas mellan idrotten, övriga folkrörelser och statskassan. Sedan starten har 
Svenska Spel AB även bidragit med cirka 4,3 miljarder kronor till folkrörelsernas barn- och 
ungdomsverksamhet, idrotten och kulturen.129 Detta är en del av bolagets 
samhällsengagemang.   
 

                                                 
126 www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3696&menuid=2&parentid=4314 
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128 Ibid 
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Svenska Spel AB redovisade vinst år 2005 uppgick till drygt 4,6 miljarder kronor. Hela 
överskottet tillfaller folk- och idrottsrörelsernas lokala barn- och ungdomsverksamhet samt 
statskassan.130 
 
Svenska Spel ska erbjuda det som efterfrågas. Deras uppgift är att se till konsumentens behov 
och vilja på spelmarknaden snarare än att vara först ut med nya innovationer. År 1999 var 
starten för världens första Internetpokersajt. Svenska Spel har följt marknaden med hjälp av 
omvärldsanalyser sedan dess för att se hur efterfrågan av Internetpokern utvecklas. Svenska 
Spel har för vana att inte vara först ut med nya spelvarianter, utan begär tillstånd efter ett tag. 
Detta tillstånd tog hela åtta månader att utforma och gick igenom i november 2005. Idag finns 
det 700 000 svenska pokerspelare, varav ca 200 000 spelar online berättar Y. 
 
Det går inte att minska spelandet genom att förbjuda det, det ökar bara spelet på den svarta 
marknadens istället, menar Y. Svenska Spel vill därför snarare reglera det, samt att påvisa 
spelaransvar. Det samma gäller den stora efterfrågan på poker som har medfött att allt fler 
svenskar spelar via Internet. Regeringens uppmaning är att Svenska Spel ska kanalisera 
pokern och leda dem som redan spelar, till ett mer hälsosamt spelande.131 
 
Konkurrenter 
Det är svårt att bedöma i nuläget vilka som är bolaget främsta konkurrenter, men enligt deras 
kartläggning av marknaden är de pokersajter som den svenska pokerspelaren spelar på idag är 
främst Expekt, Unibet, Ladbrokes, PartyPoker, Betsson och Multipoker.132 
 
Svenska Spels verksamhet kontrolleras av paragraf 38 i Lotterilagen. Deras önskan är dock att 
det skulle finnas reglerande lagar för alla bolag i branschen. ”Reglera alla eller avreglera alla, 
detta skulle skapa en mycket bättre konkurrenssituation, då samtliga spelar efter samma 
regelbok.” 
 
Kunder 
Svenska Spels kund kommer sannolikt att skilja sig från övriga spelsajters sidor, menar Y. 
Till en början kommer de som spelar poker via Svenska Spels sajt troligen vara en äldre 
målgrupp, samt nybörjare. Denna klient anses kanske vara mer trygg i och med statens 
inblandning, samt att utbudet till stor del är svenskt. Till skillnad från tidigare aktörer kommer 
även satsande att ske i svensk valuta. Även detta tros skapa en sorts trygghet hos spelaren, då 
denne får en bättre översikt över hur mycket pengar han/hon lägger in. Med tiden kommer 
säkerligen även andra konsumenter att söka sig till Svenska Spel. I pokerkretsar talas det om 
fiskar och hajar. Sajter med många fiskar (noviser och/eller mindre duktiga spelare) lockar 
snart till sig hajar (mer erfarna och kunnigare spelare) och de ont anande fiskstimmen faller 
vanligtvis offer för de sluga hajarna.  
 
Enligt en undersökning som Svenska Spel gjorde i mars 2006 är det 18-29 åriga män som är 
mest benägna att spela poker via Internet. Vi ser även att stor- och studentstäder, samt så 
kallade plusmedelförorter är överrepresenterade i spelarantal.133 Vidare visar denna att den 
genomsnittliga spelaren har spelat på 2,5 sajter och 1,4 av dessa sajter har han spelat aktivt på 
(spelat senaste tre månaderna). 44 procent spelar mindre än 1h/vecka, lägger inte ned så 
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mycket tid på att förbättra sitt spel genom att läsa pokerböcker eller diskutera i pokerforum 
och spelar oftast på en låg eller mycket låg insatsnivå.134   
 
Därför väljer kunden att spela på Svenska Spel 
Svenska Spels undersökning visar på att det främst är stabilitet, att det finns många 
insatsnivåer och spelupplevelsen som är prioriteringen hos konsumentens val av sajt. Detta är 
således eftersträvbart för bolaget. Något som skiljer Svenska Spel från de övriga aktörerna, 
om man bortser från det svenska utbudet, är att tid och en budget måste bestämmas av 
spelaren innan spelets början. Antalet timmar bestäms per session, dag, vecka och månad. 
Liknande villkor finns för budgeten, som läggs upp per dag, vecka och månad. ”På detta sätt 
tror vi, med stöd från tidigare psykologisk forskning, att spelaren tar ansvar för sitt spelande 
på ett helt nytt sätt. Forskningen visar att individer lättare följer gränser de själva satt 
upp.” Ytterligare en skillnad som separerar Svenska Spels pokersajt från de tidigare 
etablerade är att man stänger ner sidan för underhåll under natten mellan klockan 3.00-7.00. 
”Vi tror att många uppskattar detta ”wake up call” och tycker det är skönt att få gå och lägga 
sig.” 
 
Att spela poker på Svenska Spels klient generar vidare bara vinster till följd av din insats. Inga 
såkallade Bonushunters kommer således att söka sig till Svenska Spel för att ta del av 
tillfälliga erbjudanden, då dessa inte kommer att göras. Inte heller kommer det att finnas några 
gratisturneringar.    
 
I och med att detta är den första riktigt svenska sidan, där man kan spela med svenska kronor 
så räknar Svenska Spel med att se ett annorlunda konsumtionsbeteende hos sina spelare 
berättar Y. ”De kommer troligtvis att värdera pengarna annorlunda.”  
 
Marknadsföring 
Svenska Spel tillåts inte ha någon direkt marknadsföring för Internetpokern, utan använder sig 
istället mycket av PR och media. Denna marknadsföring får tryckas i tidskrifter eller på 
Internet, dock får det inte finnas några ”klicka-vidare-länkar” vid exempelvis banners på 
Internet. Svenska Spel måste även enligt regeringen och Lotteriinspektionen alltid ha med sitt 
stödnummer i dessa sammanhang.  
 

5.2 Internetpokerns framtid 
 
Y menar att Svenska Spel tror att deras sajt kommer att stå sig bra även i den framtida 
konkurrensen, många uppköp och fusioner sker i branschen som dock är relativt 
snabbföränderlig. ”Som ni kanske vet har en del aktörer nyligen genomgått konsolideringar 
och börsnoteringar som på sätt och viss påverkar branschen i stort.” Större företag bildas och 
köper upp och det är således inte grundarna som blir kvar i verksamhetsområdet.   
 
Svenska Spels pokersajt ligger fortfarande i startgroparna i och med att den öppnats relativt 
nyligen. Men redan har bolaget sett indikationer på ett stort intresse. SVT:s Rapport uppger 
att hela 65.000 spelare besökt Svenska Spels pokersajt på endast sex veckors tid. ”Därmed är 
Svenska Spel en av världens 10-15 största nätpokersajter.135  
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Något säkert svar på pokerfenomenets framtid finns självfallet inte, men Y tror inte att 
Internetpokern bara är en fluga. Att denna typ av poker är något som plötsligt dykt upp från 
ingenstans, för att sedan försvinna i samma hastighet som den anträffats. En av de största 
anledningarna är att pokern genererar så pass stora vinster. Exempelvis så vann Joe Hachem 7 
500 000 dollar då han gick segrande ur VM i poker år 2005.136 Likt tippning och enarmade 
banditer kommer självfallet efterfrågan med tiden att mattas av, men inte försvinna. På 
Svenska Spel ser Y fortsatt positivt på marknaden och dess utveckling, mycket på grund av de 
massmediala satsningarna.  
 
Även X tror sig sia en ljus framtid för 24hPoker och Internetpokern. ”Det är full fart 
fortfarande. Det är alltid svårt att gissa, men som man ser är det ju sannolikt att det är många 
personer som tröttnar på nyheten behag, de kommer ju att falla bort efter ett tag och inte vara 
lika spelvilliga. Men fortfarande växer i alla fall våra siffror, helt klart. Det kommer väl att 
hålla på ett tag till, kanske ett år och sen kommer det lugna ner sig, konsolideras, kanske går 
ner lite, men sen ändå hitta en stabil nivå för att det är så många som vill spela.”  
 
Vidare berättar X att Internetpokern fortfarande växer i USA och den svenska marknaden 
brukar följa den amerikanska utvecklingen på liknande sätt. ”Det blir ju givetvis ett visst 
avfall av spelare med åren, men å andra sidan matar man på med nya 18-åringar som vill 
börja spela poker. Man ser även att åldersklasserna kryper uppåt. Det är inte mycket folk som 
hoppar av utan de som började spela vid unga år konsumerar Internetpokern fortfarande och 
är nu 21-25 år. Medelåldern blir således högre och högre, dem verkar ju stanna kvar och 
tycker att det är roligt. Men faktum är att det inte är normalt att en marknad växer med 800 
procent över tiden varje år, så om något år kanske man kommer ned på mer normala 
tillväxttal.” 
 
”Samtidigt som intresset och uppmärksamheten för Internetpoker är hög är nätbolagen ganska 
kommunikativt omogna i sin reklam. I vissa reklamkampanjer visas lite marker och lite kort, 
en speakerröst och så textremsan ”poker, beting och casino” följt av loggan och så är det klart. 
Bolagen räknar kallt med att attrahera sina kunder på så sätt. Som mottagare får man ingen 
riktig särskiljning mellan bolagen och bolagen har heller ingen riktig positionering. 
Pokerbolagen och betingbolagen smälter ihop. Folk förväxlar oerhört mycket, just mycket på 
grund av den här omogna kommunikationen. Det börjar ju hända lite mer nu och anspelar en 
annan typ av marknadsföring. Bolagen har börjat anspela mer på själva spänningen vad gäller 
beting och poker. Det är fortfarande väldigt långt kvar, men man ser i alla fall att bolagen 
försöker positionerar sig för att minska detta överspill av reklam” menar X. 
 
Vidare säger X att 24hPoker håller på att positionera sig tydligt nu för att rulla ut kampanjer 
här senare i vår, detsamma kommer sannerligen att hända med de andra aktörerna. 
”Fenomenet kommer att fortsätta växa ett litet tag till, men inte på samma sätt. Till sist börjar 
man väl kanske ta av varandra istället, istället för att själva kakan växer.”  
 

5.3 Internetpokerns popularitet  
 
De två senaste åren har branschen för Internetpoker tämligen exploderat. I och med att så 
många svenskar började spela och visades sig vara relativt skickliga, så marknadsfördes 
pokern allt hårdare. Att pokerns popularitet växt tror Y mycket kan bero på den stora 
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massmediala uppmärksamheten spelet fått, genom olika former av PR och frontfigurer i form 
av kända personer, inte minst i TV. 
 
X fäster även inledningsvis uppmärksamheten på den massiva medieuppståndelsen och de 
väldigt vältajmade och välgjorda kommunikationskampanjerna. ”Ta TV-sändningarna med 
poker till exempel. Dessa är gjorda med ett ganska bra berättartekniskt koncept. Det finns 
kommentatorer som kommunicerar, kommenterar och förklarar olika begrepp och 
förfaringssätt. Som oerfaren pokerspelare så förstår man kanske inte annars alla regler, all 
terminologin och all strategi bakom spelhandlingar. Då det är någon som förklara hela tiden, 
plus att man får ta del av spelarens kort genom att de vinklas upp mot en liten kamera, så ökar 
förståelsen för varför en person gör som han/hon gör och det blir på så sätt mer intressant och 
spännande. Man tillåts att vara mer delaktig i själva tittandet. Sedan ökar även 
underhållningsvärdet i programmen då det medverkar kända personligheter som man kan/vill 
identifiera sig med när man ser dem spela. Celebrity Poker och Pokermiljonen är bra exempel 
på program där kändisar medverkar som spelare kring ett pokerbord tillsammans med live- 
och Internetpokerproffs.”  
 
Naturligtvis finns det inte bara en anledning och orsak till att Internetpoker blivit så populärt i 
Sverige. Utöver medieuppståndelsen framhävs även de tekniska förutsättningarna. X påpekar 
att det svenska folket är ganska teknikvana och att Sverige har en ganska hög 
Internetpenetration. ”De flesta hushåll och arbetsplatser har numera även bredband, som är en 
förutsättning för att du ska kunna spela poker via Internet. Då man sitter ganska länge när man 
spelar så skulle en modemuppkoppling kosta väldigt mycket. Det är även bökigt på så sätt att 
uppkopplingen är trög, osäker och instabil. Mognadsgraden på användandet av Internet är hög 
och datorerna man har hemma är ganska moderna. Man förstår hur man ska använda dem och 
man är inte rädd för att använda kreditkort att sätta in pengar på ett konto till exempel.”  
 
Det är några av de faktorer som har kommit ihop här och som gjort Sverige och svenskarna är 
långt framme.  
 

5.4 Internetpokerspelare 
 
Vad är tjusningen med Internetpoker? Vad är det, enligt spelarna själva, som gör att de spelar 
poker via Internet och på de specifika sajterna? Detta valde vi att undersökta med hjälp av en 
kort enkät som besvarats av 20 stycken personer, samt en intervju med ett erkänt svenskt 
pokerproffs; Ken Lennaárd. Vår avsikt är att belysa den unika situationen dessa spelare 
upplever.  
 

5.4.1  Sammanställning av intervjuer med icke yrkesmässiga spelare 
 
Respondenterna i denna enkät är relativt homogen; alla män i åldrarna 21 till 25 år. Tio 
personer var heltidsarbetande och resterande tio studerande på heltid, varav fyra av dem även 
utförde deltidsarbete.  
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Varför spelar du Internetpoker? 
Den rådande populariteten för Internetpokerns tros ha en rad olika anledningar som 
exempelvis anonymt, lättillgängligheten till snabba pengar, utbudet av pokerprogram på TV, 
marknadsföring samt medieintresset för de rika personer som pokern genererat.  
 
En respondent uttrycker sig som följer: 
”Texas Hold’em som är den typen som blivit mest populär är en väldigt lätt version som 
tilltalar medelsvensson i och med att man kan vinna rent på tur.  Spelet har funnits länge men 
har aldrig varit en utav de mest spelade typerna. Dock efter det att det började sändas 
turneringar på TV så fick genomsnittspersonen upp ögonen för speltypen. Relativt fort insåg 
folket möjligheterna och startade poker via Internet i och med det är en sådan stor mängd 
människor i Sverige som använder Internet. Med lite reklam och att spelet spreds genom 
privata matcher i hemmen så hade cirkusen snart satt igång då alla försökte tjäna pengar den 
lätta vägen.” 
 
En viktig bakomliggande faktor till att våra respondenter börjat spela kunde enligt dem själva 
härledas till att de introducerats eller påverkats av sin umgängeskrets. ”Det var nog mycket på 
grund av att några i min umgängeskrets började, och sedan har hela kretsen i princip ramlat in 
på det med.” De utrycker även sig ha ett intresse för poker, kortspel och övriga spelformer 
och då Internetpokern sedan kom att uppmärksammas allt mer, från media och vänner, så var 
det för våra respondenter en naturlig ingång till spelet. Att de sedan fortsatt sitt spelande hade 
sin förklaring i att de tyckte att spelet var ett kul, spännande och lättillgängligt tidsfördriv med 
chansen att tjäna ”snabba pengar”.  
 
Hur ser dina spelvanor ut? 
Antalet besökta pokerrum som de medverkande angivit var allt ifrån 3 upp till 120. En 
anledning till denna variation i svar kan bero på olika definitioner och tolkningar av begreppet 
pokerrum. De sajter som respondenterna angett sig spela mest frekvent på var Expect, 
Partypoker, Unibet, Betsson, Eurobet, Pokerstars, Multipoker, Nordicbet, Hollywoodpoker, 
Svenska Spel samt Carlos Poker. Anledningarna till att man valt att spela på just dessa 
specifika sidor finns att finna i rekommendationer från vänner, antalet spelare samt bra utbud, 
förmånliga bonusar och erbjudanden. Bedömningen att motståndet är lamt, samt att man har 
goda chanser till att vinna pengar verkar inte vara lika viktigt i åtanke för respondenternas val 
av sida att spela på. Det är endast två personer som angett detta skäl. Mycket reklam, omtalad 
och säker samt roligt namn var två svar som skiljde sig ur mängden.  
 
Vid rangordning om hur stor betydelse vissa faktorer spelar in på deras val av sida kan vi inte 
urskilja några åtskilliga likheter spelarna emellan. De faktorer som spelaren skulle rangordna 
från 1 till 8 (där 1 representerar det du värderar högst) var; Lätt att vinna, Antal spelare, 
Layout på Internetsidan, Bra kundsupport, Hög tillförlitlighet gällande transaktioner, 
Erbjudanden, Spelarvariation och Reklamutformning och preferenserna vid val av sida att 
spela visades vara ytterst varierande. Alla faktorer hade en splittrad numrering, alltifrån 1 till 
och med 8, bortsett från faktorn om reklamens utformning som visade sig vara något som 
spelaren värderade lågt vid val av sida. Högst rankning fick alternativen Lätt att vinna samt 
Antal spelare, som på sett och viss i vissa fall går hand i hand med varandra.   
 
Majoriteten av de svarande, 18 av 20, framför att de inte har spelat på Svenska Spels 
nystartade sida. En av de tillfrågade är däremot öppen till att provspela på den inom en snar 
framtid. Tankarna till att man inte valt att besöka sidan är varierande. Svaren såg ut som 
följer: 
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”Jag tror nog att jag skulle hålla mig till de gamla vanliga sajterna som jag känner igen ifall 
jag skulle börja spela regelbundet online igen.”  
 
”Har ej varit inne på den. I och med att jag har valt att inte spela om pengar online så har jag 
inget behov av att byta sida att spela på. Sedan har jag motsägelsefullt någonting emot att 
svenska staten tjänar pengar på någonting som är beroendeframkallande och 
samhällsbelastande.”  
 
”Nej, verkar tråkig”  
 
”Nej, verkar dålig. Den stänger på natten och svenskar känns som "bättre" spelare”  
 
Spelandet sker i första hand i hemmet, men i vissa enstaka fall även hos vänner. Tidsmässigt 
sett, med andra ord hur mycket tid som spenderades på Internetpoker i snitt per vecka, 
uppgavs sprida svar. Alltifrån 2 till 25 timmar. Men likvärdigt för samtliga av våra spelare är 
att de spelar främst på kvälls- och nattetid. Det är på sin ”fria tid” man eftersöker spänningen 
och är avslappnad nog samt tror sig kunna koncentrera sig som bäst. Nattspelarna är dock väl 
medvetna om att deras sömn blir lidande, men en respondent säger: ”Jag spelar mestadels 
nattetid. Varför vet jag inte riktigt, men känns "riktigt" att sitta i mörkret och spela poker.” 
 
50 procent av respondenterna, det vill säg tio personer, anger att de endast spelar med riktiga 
pengar. Ett skäl till att spela med riktiga pengar som nämnts är att det blir mer realistiskt spel. 
I motsats till detta har de som valt att spela med låtsaspengar, som vana eller som supplement 
till riktiga, påpekat att de gärna vill se sina motståndare live för att kunna tyda kroppsspråk 
och gester. De personer som endast med låtsaspengar tillägger att de spelar Internetpoker som 
ett steg i övningen inför livespel.  
 
Frågan om hur mycket pengar spelarna har i omlopp i pokerrummen är en känslig fråga. Vi 
försökte motverka bortfallet med att be spelaren ange ett uppskattningsbelopp i intervall. Två 
respondenter avstod från att uppge ett fullständigt svar, men anger att det handlar om 
tusenlappar snarare än hundralappar. Om de mestadels går plus eller minus har de dock inte 
angett. Det varierar från gång till gång. De som gett en uppskattning hävdar att de går allt från 
noll till ett par tusen plus eller minus i månaden.  
 
Avslutande reflektioner 
Avslutningsvis lät vi respondenterna fritt resonera och återge över om det var någonting som 
de tyckte var av värde för oss att reflektera över. Återkommande svar rörde de negativa 
sidorna av Internetpokern.  
 
”Vad är det som tvingas lämna plats åt allt pokerspelande gällande både tid och pengar. Jag 
vet att många sitter uppe hela nätterna och därmed presterar dåligt i skolan/ på arbetet. Andra 
kanske har prioriterat bort en idrott eller annat.”  
 
Vidare eftersöktes att uppmärksamhet borde riktas mot den problematiska frågan om spelets 
beroende- och missbruksframkallande faktorer och vad man bör göra åt detta samt att 
Internetpokern, genom sin lättillgänglighet och stora utbredning, har både en ljus och en mörk 
sida.  
 
”Internetpokern är här för att stanna, på gott och ont.” 
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5.4.2  Intervju med Ken ”The Top Hat” Lennaárd 
 
Vilka är den professionella pokerspelares tankar, förväntningar och erfarenheter som 
Internetpokerspelande? För att besvara detta bestämde vi tid för intervju med det svenska 
pokerproffset Ken Lennaárd. Mötet ägde rum den 9 maj 2006 på Café 81, på Drottninggatan i 
Stockholm.  
 
Vem är Ken Lennaárd? 
Ken Lennaárd är en erkänd pokerprofil och spelare. Lennaárd är ordförande i och en av 
grundarna av, Svenska Pokerförbundet som bildades 2004 som för övrigt sanktionerar Online-
SM detta år. Han är även verksam chefredaktör för tidningen Poker Magazine, som han 
inrättade år 2005. Samma år (2005) deltog han även i och vann dokusåpan Riket i SvT. 
Lennaárd arbetar idag även som pokerkrönikör/expert i Aftonbladet, pokerkommentator i 
Kanal 5, konsult till Svenska Spel samt på diverse pokerevents, exempelvis som konferencier 
vid olika företagspoker. Utöver detta berättar Lennaárd även att han tidigare konsulterat för 
24hPoker, Ladbrokes och Betsson samt startat bolaget Parbet. 
 
På meritlistan finns bland annat fem "in the money"-placeringar i WSOP-turneringar.137 
Lennaárd har deltagit i många stora turneringar med goda resultat, men det han själv är mest 
stolt över är att ha vunnit Poker SM 1999. Förra året vann han även en WPT-turnering i Las 
Vegas. ”Det var ju också kul!” Lennaárd var den 34:e bäste pokerspelaren i världen 2003 och 

totalt har han spelat in närmare en halv miljon dollar i större pokerturneringar.138 På EN kvälls 
poker har Lennaárd som mest vunnit 775 000 kronor.139 
 
Varför spelar du Internetpoker? 
Lennaárd var pokerproffs sedan tidigare och började spela på nätet som ett komplement när 
detta dök upp. Vidare poängterar han att för de flesta som spelar poker via Internet, så är det 
första sättet för dem att spela poker på. ”Den omfattande tillgängligheten till pokern gör att 
man kan sitta i Botswana och spela om man så vill, bara man har en uppkoppling. Du kan 
spela på vilka tider du vill och även på den nivå du själv vill. Om du ska spela på riktigt, 
livepoker, så är det mycket dyrare.” Då spelar du på kasinon, där de tillhandahåller säkerhet 
och personal, får du betala för detta. Så det är den stora skillnaden, tillgängligheten är 
nyckelordet, tillängligheten på alla sätt.” Lennaárd tror att nästan alla tycker det är roligare att 
spela på riktigt, ingen tycker det är roligare att spela via nätet utan detta fungerar mer som ett 
komplement. ”Vissa hävdar att det inte ens är poker.” Hela den psykologiska biten i pokern, 
då man sitter och stirrar in i motståndarens ögon och försöker läsa av denne kan tänkas ha på 
sin hand, försvinner i nätspel. Den tekniska pokern, med matematiska och 
sannolikhetsberäkningar blir mycket viktigare på nätet än live menar han.  
Lennaárd berättar att han relativt tydligt ser skillnaden mellan en van live spelare och en 
Internetspelare, främst genom deras kroppsuttryck och gester. ”Folk som det har gått bra för 
på nätet, som har vunnit mycket pengar, som spelar för första gången live går det inte alls bra 
för. De glömmer pokerfejset då de bara suttit framför datorn tidigare. Men de brukar lära sig 
ganska snabbt, trots att de kostar dem mycket i början. Innan de inser att det är viktigt med 
pokerfejs.” 
 
 

                                                 
137 www.pokerspel.org/ken-lennaard.php 
138 Ibid 
139 Aftonbladet; Hjertén (050206)  
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Hur ser dina spelvanor ut? 
Lennaárd har i princip spelat hela sitt liv och alltid intresserat sig olika slags spel. Faktum är 
att han tidigare tävlingsspelat i både schack och backgammon. Men poker, som enligt honom 
själv är det ultimata spelet, har han professionellt ägnat sig åt sedan 1996-97. De främsta 
drivkrafterna var inledningsvis det faktum att det är roligt att spela samt att utvecklas till att 
bli så duktig som bara möjligt. ”Det var det som sporrade mig. Att bli så duktig som man kan 
bli. För mig har det aldrig varit pengarna.”  
 
År 2001 var då Lennaárd tror sig börjat med nätspel och då var det faktiskt inte så många som 
gjorde det. Det tog kanske till 2003 innan han började spela ordentligt, då var det bara för 
pengarnas skull för då började det bli högre nivå på nätet. Men Lennaárd förtydligar att han 
aldrig har tyckt att det är kul att spela Internetpoker, utan han ser det mer som ett jobb.  
 
Den första sidan där Lennaárd öppnade konto och började spela på var efterföljaren till Planet 
Poker; Paradise Poker. ”Det tror jag var min första sajt.” Numera påstår Lennaárd att han 
spelar på alla sajter, då han inte har några lojalitetsprinciper. ”Proffsen spelar där det är bäst 
spel, de har ingen lojalitet till någon sajt överhuvudtaget. Produkterna är väldigt likvärdiga. I 
början handlade det om att man hade en bättre produkt, rent mjukvarumässigt, som inte 
kraschade till exempel, men nu är inte det den trånga sektorn längre. Numera är alla sajter mer 
eller mindre likvärdiga. Det går inte att konkurrera med produkten nu, utan det gäller att 
konkurrera med trovärdighet och marknadsföring och liknande. Det som lockar spelare mer 
än annat är dåliga spelare och dåligt motstånd, då chansen att vinna mycket pengar ökar. 
Fackuttrycket är fisk. Mycket fisk är bra.”  
 
På nätet spelar Lennaárd huvudsakligen på kvällar, då han inte har något annat för sig. Hur 
mycket tid han lägger ner på Internetpoker har han ingen gripbar uppfattning om. ”Väldigt 
olika, jag bokför resultat inte timmar, så jag har ingen riktig koll. Men i och med att jag håller 
på med en massa annat just nu så spelar jag för lite poker för att vara konkurrenskraftig. Man 
måste spela hela tiden får att komma in i det och få känslan för det. Känslan är likvärdig en 
fotbollsspelares. Han behöver inte tänka på att, hur och när han ska slå den där avgörande 
passningen, utan han bara gör det. Det tar några timmar att träna upp den här känslan om man 
är ringrostig.” Några gånger per år vid storhelger, då är det alltså högt spel, så spelar Lennaárd 
Cash Games live, annars spelar han inte så mycket i Sverige, utan det är mest stora 
turneringar utomlands som lockar. Ibland blir han inbjuden och arrangören betalar för både 
resa, uppehälle och buy-in. ”Då är det ett ganska självklart val. Annars väljer jag tävlingar 
som får mycket medial uppmärksamhet. Sådana tävlingar som är TV-sända, som till exempel 
EPT-touren”. Vidare berättar han att han ständigt blir inbjuden till TV-turneringar, som 
exempelvis Pokermiljonen i utomlandet. Men i och med skattesituationen i USA är sådana att 
man får betala 30 procent av bruttovinsten, medan det är skattefritt på vinster i Europa, så 
spelar han knappt i USA. Stora tävlingar som WPT-finalen och VM är dock undantag. 
 
”Jag har vunnit två stora tävlingar i Las Vegas och det är trots allt Las Vegas som är pokerns 
Mecca. Det är väldigt svårt att vinna tävlingar i Vegas, då hela världseliten är med och tävlar. 
Det är bara tre svenskar som har vunnit där någonsin, trots att det finns många duktiga 
svenskar.” Den nation som dominerar i poker är USA. ”Om du tar de 1000 bästa spelarna i 
världen så är 800 av dessa amerikanare.” Lennaárd tror att denna dominans beror på att de har 
spelat poker i hela sitt liv och det tilltalar deras kynne. De tror mycket på sig själva och tror 
man på sig själv så har man alla chanser att vinna. De har spelat där i flera år, de har utvecklas 
och härdats mot varandra. ”Det finns mellan 30 och 50 miljoner pokerspelare i USA, så 
utbudet är ganska stort. I resten av världen kanske det är 5-10 miljoner gissar jag.” 
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Tips och råd till dem som vill satsa på en karriär som pokerstjärna 
”Gå inte All In. Se till att ha några extra outs. Det är pokerslang för att satsa inte allt på en 
pokerkarriär. Du kanske upptäcker att du inte har någon talang eller att det inte är roligt i 
längden. För när man väl är professionell pokerspelare så är det inte alls lika kul. Då måste 
man vara mer disciplinerad i sitt spelande. Idag är det många som drömmer om att bli 
pokerproffs nu. De spelar på nätet och verkar ha drivkraften i de pengar spelet kan generera. 
De gör ett felaktigt karriärsval. Det är jag helt övertygad om.”  
 
”I och med att pokern inte ger någon formell utbildning eller arbetslivserfarenhet, kan det bli 
svårt för dig att söka jobb eller vidareutbildning efter din tid som proffs. Den tid du spelat 
poker, låt säga tre år, är ett treårigt stort svart hål. Även om du lär dig mycket av det, så är det 
ingen formell utbildning. Det är en nackdel i det sociala försäkringssystemet, du får ingen a-
kassa om du blir sjuk eller pensionspoäng till exempel. Dessutom är det inte helt enkelt att 
göra karriär. Det kanske kan tyckas vara lätt till en viss nivå, men helt plötsligt slår man i 
taket. Att vara pokerproffs och tjäna 10 000-15 000 kr i månaden utan befordringsmöjlighet, 
kanske inte är så kul.”  
 
Lennaárd tycker att man ska jobba vid sidan av och studera pokerspelet, för att sen när man 
spelat under en längre tid kanske fundera på att bli pokerproffs. Pokerproffs blir du sedermera 
när du bestämt att du är proffs. Det är du som är din egen chef. Många titulerar sig som proffs 
för att de tycker det låter fyndigare än exempelvis socialbidragstagare eller student berättar 
Lennaárd. ”Du bestämmer om du är proffs eller inte. Om du lever på pokerspelandet så är du 
per definition proffs.” Sen finns det vissa profiler som kan få sponsorkontrakt, men det är 
kanske är max 10 personer i Sverige. Lennaárd tror även siffran kommer att bli ännu lägre. 
”Några gyllene proffskontrakt finns inte någonstans, utan det är ett väldigt hårt arbete och det 
är du själv som måste tjäna pengar. Detta är ett stort steg. Det är en ruskig press på dig när du 
inte har någon annan inkomst när det går dåligt.” Lennaárd rekommenderar att man innan 
man blir proffs bör ha spelat på en hyfsat hög nivå och varit en vinnande spelare i ett par 
månader. ”Du ska vinna åtminstone tjäna 20-30 000 i månaden, i sex månaders sträck.” 
 
Svenska Spel och dess konkurrenter 
Svenska Spel kan inte revolutionera markanden genom att komma på en ny teknisk mer 
avancerad lösning. De kan inte heller utveckla en ny produkt som är överlägsen de 
existerande, för då kommer konkurrenterna att ta efter deras vinnande koncept. Det de kan 
göra är att bara konkurrera med varumärket, enligt Lennaárd. ”Svenska Spel är ett fantastiskt 
starkt varumärke i Sverige och därför tror jag att de kommer att gå en ljus framtid till mötes.” 
 
Det bolag som anses som det största är Party Poker, som har över 50 procent av 
världsmarknaden. Medan andra bolag har kapaciteten att ta in mellan fem och sex tusen 
spelare, kan Party Poker ta in upp till femtiotusen utan problem. Poker Stars är en lika klar 
tvåa på världsmarknaden, men efter dem så ser det ganska öppet ut. Sedan finns det även 
några bolag som har massa kunder på annat håll som till exempel Svenska Spel och 
Ladbrokes och bolag som bygger nätverk. Lennaárd tror ändå att på den mer mogna 
marknaden, som Skandinavium och USA anses vara, är det väldigt svårt att etablera ett nytt 
bolag. ”Det är svårt att nå upp till en kritisk volym för att kunna få igång spelet och 
marknadsföringskostnaderna blir alltför höga. Dessa kostnader tror jag kommer att gå upp 
ännu mer nu när intäkterna kan tänkas gå ner.” Istället rekommenderar Lennaárd att de små 
bolagen bör fokusera på mindre oupptäckta marknader som tillexempel Östeuropa, Asien, 
Tyskland eller Polen.  
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”Svenska Spels största konkurrent är dem själva om de på något sätt gör bort sig. Svenska 
Spel har ett väldigt starkt varumärke och det finns ingenting som kan stoppa dem. Därför tror 
jag inte att det finns några andra konkurrenter som jag ser det. Det skulle kosta mycket pengar 
att konkurrera mot dem.” Det faktum att Svenska Spel inte får ha erbjudanden tror inte 
Lennaárd kommer driva spelaren bort från att spela på sidan. ”Det handlar om fisk. Om det är 
bra spel på sidan så spelar man där. Det är den viktigaste faktorn. Raken, avgiften man 
betalar, betyder väldigt lite i sammanhanget, men om alla erbjöd likvärdigt spel skulle detta 
vara en viktig faktor.” 
 
Spelansvar 
”Jag är ju entreprenör och har startat upp en massa olika företag. Jag har ett intresse och ser 
jag en affärsmöjlighet. Med Poker Magazine tyckte man att det borde finns ett utrymme av 
denna typ av tidning i Sverige. Det var också är ett bra sätt att marknadsföra sig själv och att 
synas på.” Det var Lennaárd motivering till upprättandet av tidningen. Poker Magazine ska 
dels komma med strategiartiklar till nybörjare dels till rena elitspelare. Tanken är att den ska 
vända sig till alla med ett pokerintresse. Det ska finnas något för alla. ”Sen vill 
tidningsredaktionen också sälja in den här glassiga pokermiljön som de välbärgade 
pokerspelarna lever i. Tidningen försöker även, enligt Lennaárd, att finna en balans till de 
mindre positiva sidorna av spelet då den lyfter fram spelberoende exempelvis. 
 
”Vissa medier har blåst upp detta med att det är lätt att vinna. Det låter ju bra. Jag anser att 
media och pokerspelare har ett moraliskt ansvar att visa upp en mer balanserad bild.” 
Lennaárd säger sig ta detta ansvar då han jobbar som ordförande för Svenska Pokerförbundet, 
men även med Spelinstitutet och med Spelberoendes Riksförbund. ”Det finns vissa typer av 
dagstidningar som gillar att måla upp bilden av Internetpoker som antingen något väldigt svart 
eller vitt. Jag skriver själv för en kvällstidning, men där tycker jag att jag tar det ansvaret, alla 
mina artiklar finns på nätet och jag säger ofta att det är väldigt svårt och att man måste vara 
väldigt disciplinerad. Men faktum kvarstår. Folk vill ju helst läsa om knäppgökar eller genier. 
Du vill läsa om dem som är väldigt duktiga eller väldigt dåliga. Det är det som är intressant 
och däri nyhetsvärdet finns.” 
 
Spelberoende 
Lennaárd ser det som en självklarhet att spelberoende kommer att öka i och med den 
tillgänglighet av spel som Internet medför. ”Den som säger något annat ljuger helt enkelt.” 
Om vilken roll pokern spelar in i denna aspekt av speltillgängligheten svarar Lennaárd 
följande:  
 
”Forskning säger att det finns en viss riskkategori som riskerar att hamna i missbruk. Det kan 
utlösas av poker eller av något annat spel. Så det är inte pokern som är orsaken till beroendet, 
utan dessa personer har det latent inom sig.  Det kan utlösas av att man kanske mår dåligt eller 
att man kanske tycker att Jack Vegas eller poker är extra kul. Men att införa förbud är helt 
meningslöst. Det är snarare bättre att utbilda och informera. Jag är för vissa regleringar, men 
jag är inte för totalt förbud eller total frihet. Nästan alla är eniga om att de vill ha några 
regleringar, men var gränserna går är svårt att säga. Alla som tjänar pengar på poker och 
spelprodukter tycker jag har ett ansvar och informera spelaren om att de kan befinna sig i ett 
spelberoendestadium. Men när dem väl missbrukar och har gått över gränsen så är det 
professionell hjälp och vård de behöver.” Vidare tycker han att Svenska Spel tar sitt ansvar i 
samarbete med spelberoendeexpertis i Sverige. På deras sajt är det första du gör att bestämma 
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dina egna regler, vilket är positivt då det är många som är i farozonen eller till och med är 
beroende. 
 
Internetpokerns framtid 
Just nu är det väldigt trendigt och hett med poker, vilket gör att det många som vill testa på att 
spela Internetpoker. Alla kommer kanske inte tycka att det är så kul, några kommer kanske 
testa ett par gånger och senare sluta spela. Men i grunden tycker Lennaárd att pokern är det 
mest fantastiska spelet som finns. ”Många med mig säger alla samma sak; poker är det 
ultimata spelet. Spelet innefattar skicklighet, matematik, sannolikhet och psykologi. Du ska 
försöka läsa motståndaren och inte tillåta denne läsa dig. Du har bluffen som är ett dynamiskt 
uttryck, vilket gör att du kan vinna med den näst bästa handen. Den enorma pokerhysterin tror 
jag dock kommer att lägga sig lite, men pokern kommer fortfarande vara en folkrörelse.” Det 
kommer att vara väldigt många som spelar Internetpoker för alltid. Pokern är här för att stanna 
helt enkelt.” Vidare tror han, vad gäller nyrekrytering, att den kanske redan är över i detta nu 
samt att den pokerströmningen redan varit över om det inte varit för Svenska Spel. 
Avslutningsvis avger han följande kommentarer: ”Vi har ingen direkt tillväxt, det är plant. Jag 
tror att det kommer plana ut och sjunka om det inte skulle gå bra för någon svensk i VM eller 
liknande, vilket skulle kunna öka intresset. Annars tror jag nog att uppståndelsen sjunker till 
hösten.” 
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6 Analys 
 
 
I vår undersökning har vi fått ta del av ett antal olika aktörers upplevelser på den rådande 
Internetpokermarknaden. Här nedan kommer vi att analysera den information vi erhållit från 
bolagen samt spelarna med utgångspunkt från valda teorier. 
 

6.1 Spelupplevelsen 
 
Det som framkommit i vår studie är att anledningarna till varför respondenterna väljer att 
spela Internetpoker är flera. Några har angett spänningen i spelet, chansen att vinna pengar 
samt mäta sin skicklighet gentemot övriga, medan andra i huvudsak spelar för gemenskapen. 
 
Reiths teori om varför man spelar överstämmer relativt bra med vad våra respondenter angetts 
om orsak till sitt eget spelande. Närmare hälften av respondenterna uttrycker sig söker 
spänning och adrenalinkickarna som spelet frambringar som grunden till att de spelar 
Internetpoker. Denna spänning framkallas enligt spelarna av kraftmätningen och chansen av 
att vinna pengar i spelet. I och med detta går det att se liknelser med Reiths resonemang om 
att de flesta söker spänningen i spelet som skapas av de risker spelaren väljer att ta och de 
chanser denne har att vinna.140 De övriga respondenterna i vår studie understryker att 
Internetpokern för dem är ett kul tidsfördriv, vilket även detta skulle kunna jämföras med 
Reiths teori. Den kortlivade spänningen som respondenten tidigare upplevt i spelet visar sig 
här i jagandet av en intensiv minutlång sensation som spelet inbringar.   
 
Lennaárd ser däremot sitt pokerspelande på nätet mer som ett jobb än som ett roligt 
tidsfördriv. Han uttrycker snarare att det är relativt tråkigt, enformigt och mekaniskt sätt att 
spela poker på. Han föredrar livespel framför nätspel och han säger sig spela via nätet bara av 
rent ekonomiska skäl. Vidare anspelar han på att det i livespel krävs en annan typ av 
skicklighet i nätspel. Hela den psykologiska biten där man läser av ansiktsuttryck och 
kroppsrörelser är helt utesluten i nätspelet. Ambitionen att utvecklas och bli bättre 
pokerspelare, på nätet och även live, uttrycks hos några av respondenterna. För dem fungerar 
nätspelet dels som ett substitut till livespelet, dels som en plattform där för en intellektuell 
kraftmätning. De använder nätspelet för att träna upp sig och bli bättre. I detta spel är det inte 
bara turen och mimiken som avgör om du vinner eller inte, utan skickligheten spelar en stor 
roll. Kanske är det därför många lockas till poker via Internet. 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Reith (1999) s. 131 
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6.2 Spelberoende  
 
Med denna rapport har vi velat lyfta fram Internetpokern som ett fenomen och dess 
verkningar, och liksom med allt annat finns positiva såväl som negativa sådana. Den mest 
diskuterade och uppmärksammade negativa aspekten av spelet är spelberoendet, som vi valt 
att beskriva i teoriavsnittet genom ett antal rubriker. Genom den framkomna empirin kring 
denna aspekt har vi tagit del av hur de två skiljda bolagen förhåller sig till ämnet.   
 
Siffror från vårdinstanser i samhället har fått ta emot extra många samtal och spelberoende 
sedan Internetpokertrenden tog fart på allvar i Sverige.  Men det betonas även att mer 
forskning gällande spelreklamens och Internetpokerns påverkan på individen behövs för att 
kunna dra några säkra paralleller. I år 2006 anslog regeringen ett nytt miljonstöd till forskning 
om Internetpoker.  

För Svenska Spel är denna fråga extra viktig då hela deras image och kanske även 
konkurrensfördel gentemot andra Internetpokerbolag bygger på att vara förespråkare av en ny 
typ av mer ansvarsfullt spel. Det åstadkoms med att bland annat använda sig av ett system 
som gör att spelaren att i förtid bestämma hur långa spelsekvenser och vilka mängder pengar 
som ska satsas. Detta kan vara mycket bra med tanke på det nämnda faktum att individer 
tycks ha lättare att följa regler som man en gång själv skapat.  

På 24hPoker, som kanske inte belyser samma nivå av engagemang i denna fråga som Svenska 
Spel, menar den marknadsansvarige att även 24hPoker vill ta ansvar för sina spelare. Det sker 
bland annat genom information på hemsidan om möjligheten till att i förväg sätta en gräns för 
hur mycket man får spela, samt att det finns nummer till stödlinje.  Det som skiljer dessa två 
bolag åt är alltså det att man på Svenska Spel i stort sett är tvungen att ta ansvar för sitt 
spelande medan det hos 24hPoker mer är upp till individen att inse detta själv och eventuell 
välja att limitera sina insatser.   

Av de intervjuade spelarnas svar att döma får vi intrycket av att de uppfyller de karaktäristiska 
för en normalspelare. Genom att de har angett orsaken för sitt spelande som huvudsakligen; 
roligt, tidsfördriv, ett nöje och en chans att vinna lite pengar. För att individens kan uppfattas 
som en problemspelare krävs att denne är djupt engagerad i sitt spelande och lägger ned 
relativt mycket tid på själva spelande i sig, men även på att planera och drömma om det. Detta 
finner vi svårt att analysera, då vi inte får en tydlig uppfattning om hur mycket tid de faktiskt 
ägnar åt sitt spelande. De flesta har svarat i ungefärliga tidsintervaller och kanske inte har 
varit helt sanningsenliga. Det är även svårt för oss att uppge hur mycket tid man bör ägna åt 
spelandet innan man karaktäriseras som en problemspelare. 

Av de spelare som vi intervjuat så har vi ändå kunnat få uppfattningen av att de känner till, 
och är medvetna om problemet med spelberoende då några angett denna aspekt under frågan 
om ytterligare saker de ville tillägga.  
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6.3 Attityder 
 
Det finns, som presenterats i teoriavsnitt 4.4, tre hierarkier av effekter. I Standardlärande 
hierarkin upplever konsumenten en saknad av någonting och söker information om alternativa 
produkter, varefter hon fattar tycke för någon av dem undersöka och utvärderade produkterna. 
Konsumenten är på så sätt väldigt involverad i köpbeslutsprocessen. De spelare som vi 
intervjuat hävdar att de påverkats mycket av deras umgängeskrets/referensgrupp att börja 
spela Internetpoker och även vilken sajt att spela på. Även uttalanden från pokerproffs, det 
som omskrivs i tidningar och uppmärksammas i media kan ha påverkat dem i denna process. 
Detta tyder i sådant fall inte på att man är särskilt engagerad i själva köpprocessen, utan 
konsumenten ses snarare som en ”medlem” i Lågengagemangshierarkin. I denna har 
konsumenten inga riktiga preferenser eller föredrar en sajt framför en annan. Konsumenten 
fattar sitt beslut på begränsade information, utvärderar produkten efter att denne använt sig av 
den och framkallar ett beteende därefter. Genom att spela på den av vänner rekommenderade 
sidan skapas en grupp- och identitetsanda, hos individen som ser sig vara en i gänget. Detta 
kan samtidigt ses som om konsumenten tillhör Den experimenterande hierarkin, där en 
känslomässig respons är den centrala aspekten i en attityd. Att spelaren i sådant fall skulle 
gilla att spela poker med sina vänner, oavsett vilken sida de spelar på. De spelare som 
däremot anger sig spela bara på grund av underhållningen i ekonomisk vinning kan tänkas ha 
genomgått en mer avancerad köpprocess likt Standardlärande hierarkin. Individernas 
inslussning i Internetpokerspelandet tycks därför avgöras i var individs individuella drivkraft 
och behovsuppfyllelse av spelet.  
 

6.4 Motivation  
 
Onlinepoker möjliggör uppfyllelse av idealjaget, oavsett vad det kan tänkas vara för våra 
studiemedverkande spelare. Alla arenor för spel har en variation av sociala grupper, varje 
individ med sin egen motivation för spel och egna relation till tur. Vid val av sajt gäller 
detsamma. Det är beroende på vad som motiverar spelaren. Är det gemenskapen hos 
kamraterna, layouten och/eller erbjudandena sidan erbjuder, motståndet från övriga spelare 
eller någonting helt annat som motiverar våra respondenter till att spela i allmänhet och även 
på de sidor de spelar via? De flesta i denna studie uppgav att de valt att börja spela poker via 
Internet mycket på grund av sin umgängeskrets. För den äldre generationen kan denna orsak 
till spel tänkas vara förbryllande i och med att den enda interaktionen med andra spelare sker 
via datorn, genom var bords små chattfönster. Som spelare sitter man där ensam framför 
skärmen djupt koncentrerad i spelmomentet, vilket i sin tur kan leda till att de få samtal som 
äger rum kanske inte är särskilt uttömmande. Gemenskapen kring pokerspelandet sker således 
inte under den begränsade tid spelarna spelar, utan efter spelets slut, detta då med hjälp av 
diskussioner med andra pokerspelare i verkligheten, via såkallade pokerforum eller dylikt. 
Respondenternas val av sida att spela poker via var även detta beslut mycket grundat på 
umgängeskretsens rekommendationer och tips, men även tron att chansen att vinna pengar var 
stor låg som grund för beslutet. Andra avgörande faktorer var antalet spelare på sidan, 
förmånliga bonusar samt individens egna och motståndets skicklighet, som samtliga hänger 
ihop med tilltron till att tjäna pengar.  
 
Val av sida, beror som tidigare nämnts mycket av vad det är som motiverar än till spelet. 
Denna studie påvisade, som sagt, att respondenterna främst upplever behovet av gemenskap 
och ekonomisk vinning som motivationskrafter till sitt spelande och självfallet spelar den 
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individ som spelar till följd av umgängeskretsens påtryckningar på grund av gemenskapen, 
medan den som söker lättare motstånd och större chans att vinna pengar surfar in någon 
annanstans. Naturligt sett i detta sammanhang är att såkallade bonushunters; spelare som jagar 
erbjudanden, med all säkerhet inte kommer att besöka Svenska Spel sida då på denna sajt inte 
kommer att finnas några gratisturneringar eller exklusiva kunderbjudanden. Spelarens relation 
till sitt spelande och sin uppskattning av chansen i detta skicklighetsspel avgör spelvanorna 
hos var individ. Med andra ord var individs mål, förväntningar, motiv och drivkrafter. 
Intressant i detta sammanhang kan vara att insamlad information visar att 24hPokers 
spelunderlag utgörs av män till 83 procent, vilket kan leda till frågan varför samma grad av 
intresse för spelet inte finns hos kvinnor.   
 

6.5 Produktlivscykeln 
 
Många må tro att Internetpokern endast är en ”fluga” som snabbt blev populärt, men som 
kommer att försvinna i samma takt. Detta har vi svårt att ta till oss då fenomenet ändå varit 
uppmärksammat och omtalat under en längre tid. Svenska Spels införande av sin version av 
spelet finner vi stärker av vårt resonemang. Svenska Spel följer ständigt upp spelmarknaden 
med hjälp av att göra omvärldsanalyser för att se vad den svenske spelaren efterfrågar och 
erbjuder sedermera svensken detta. Svenska Spel har för vana att inte vara först ut med nya 
spelvarianter, utan begär tillstånd efter ett tag. Detta får oss tro att fenomenet Internetpoker är 
här för att stanna. Vår tro, liksom bolagsrepresentanterna vi intervjuat, är dock allt efter tiden 
går så kommer det nyhetsvärdet och intresset för Internetpokern att svalna. Det kommer 
åtminstone inte att växa i liknande takt länge till. Tillföljd av detta kommer vissa aktörer klara 
sig bättre än andra. Vissa varumärken kommer att försvinna medan andra blir tidlösa. Med 
detta antagande placerar vi in Internetpokern i den såkallade Fashioncykeln. (se s. 33)  
 
Det är, för oss liksom för bolagen, svårt att förutspå hur marknaden kommer att utveckla sig 
de närmaste åren. Inte heller kan vi dra några definitiva slutsatser gällande pokerfenomenets 
eller produktens position i produktlivscykeln, men vi kan göra ett försök. Utifrån den 
insamlade empirin i ett försök att ändå placera produkten i sin rätta livscykel, kan vi ana att 
pokerfenomenet är på väg ur tillväxtfasen och in i en mognadsfas. Detta på grund av hur den 
rådande marknaden beskrivs se ut med ökande konkurrens mellan bolagen, förhållandevis hög 
priselasticiteten, höga marknadsföringskostnader samt företagskonsolideringar och 
börsnoteringar. Detta skulle på så viss överensstämma med den tredje fasen i 
produktlivscykeln. I denna fas blir det allt viktigare att konkurrera med kvalitet och 
produktdifferentiering. Fas två i fashioncykeln, som kantas av en stor mängd 
produktefterliknanden av ”det vinnande konceptet” övergår till fas tre. I denna tredje fas, som 
benämns som mass-fashion i fashioncyklen, produceras produkten i hög volym av både det 
egna företaget och även av konkurrenter. Antalet Internetpokersajter ökar ständigt och det ser 
vi inte minst via det otroliga utbudet på reklam för poker på nätet. Det har varit en ”hype” 
kring Internetpokern ett tag nu och allt fler vill etablera sig på marknaden och ta del av 
intäkterna spelet frambringar. 
 
Vad gäller framtiden för produkten så tror marknadsansvarig på 24hPoker att konsumtionen 
av Internetpoker kommer att fortsätta växa drygt ett år till, för att sedan avta och komma ner 
på mer normala tillväxttal. Detsamma uttalar marknadsansvarig på Svenska Spel. Denne tror 
också på en fortsatt positiv utveckling på marknaden, mycket på grund av massmediala 
satsningar. Vad gäller differentiering gentemot övriga bolag på marknaden har 24hPoker och 
Svenska Spel olika strategier samt premisser att arbeta efter. Enligt marknadsansvarig på 
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24hPoker satsar bolaget på att differentieras sig genom att ytterligare stärka sin trovärdighet 
och att betona att deras huvudsakliga inriktning är poker och inte betting eller annat spel. 
Svenska Spel uppmärksammar snarare sitt starka varumärke, som i sin tur inbringar en känsla 
av säkerhet och kvalitet hos spelaren. 
 
Spelarnas och Ken Lennaárds åsikter skiljer sig heller inte avsevärt ifrån varandra eller vad de 
marknadsansvariga på bolagen tror.  Pokern är här för att stanna på gott och ont. Den enorma 
pokerhysterin kommer att lägga sig en aning efter ett tag men spelet kommer fortfarande vara 
en folkrörelse. Vad gäller nyrekrytering så tror Lennaárd att den kanske redan är över.  
 

6.6 Kommunikation 
 
Den enorma kvantiteten av pokerreklam vi översköljs av dagligen, gör det allt viktigare för 
bolagen att sticka ut ur mängden för att de ska kunna överleva på lång sikt. Då produkterna 
och reklamkampanjerna idag är relativt jämlika varandra, krävs mer arbete kring hur man ska 
differentierar bolaget på annat sätt än med hjälp av produkten. Istället bör man tänka över att 
konkurrera, med tydligare marknadsföring som väsentligt verktyg, bygga upp förtroende och 
trovärdighet i ett steg att stärka varumärket.  
 
I inledningen till denna uppsats har vi valt att ta upp och belysa den allt mer reklam och 
mediaintensiva miljö och samhälle vi människor växer upp och lever i. Globaliseringen och 
teknikens framfart frambringar allt fler kanaler för reklammakarna och trendkreatörerna att nå 
ut till oss konsumenter. Spelbranschen är som tidigare nämnt en av de branscher som omsätter 
mest vad gäller satsning på reklam i förhållande till total nettoomsättning. Detta indikerar att 
denna typ av verksamhet är mycket viktig för bolagens fortlevnad, och bolagen ligger oftast i 
framkant gällande nya metoder och tillvägagångssätt för att nå ut till potentiella spelare.   
 
Ur intervjuerna med marknadsansvariga för Internetpoker på 24hPoker samt Svenska Spel 
kan vi klargöra att båda bolagen använder sig av PR-relaterad marknadsföring. De 
marknadsansvariga som enligt Shannon & Weavers modell är källorna formulerar 
meddelanden och en identitet som de vill ska kommuniceras ut till redan existerande och 
potentiellt nya spelare. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att dessa två bolag dock 
konkurrerar på två helt skiljda premisser. 24hPoker använder sig av gratisturneringar eller så 
kallade ”freerolls” för att locka till sig nya spelare, likväl som andra erbjudanden och bonusar. 
Detta sker vanligtvis genom rak marknadsföring, med Internet som huvudsaklig kanal. 
Svenska Spel som inte kan marknadsföra sig under samma villkor som 24hPoker använder sig 
istället av sitt redan inarbetade och starka varumärke, som de flesta förknippar med 
trovärdighet och kvalitet.  
  
Gällande kanalerna som källorna sänder ut sina signaler genom används alla tre som tas upp i 
teorin, det vill säga både framställande medier, återgivande medier samt mekaniska medier, 
dock med en lite större representation av mekaniska medier i form av Internetreklam. De 
framställande medierna har även en mycket framträdande roll genom de levande varumärken 
som nyttjas av bolagen. Även gällande reklamen på Internet skiljer sig förutsättningarna åt 
mellan bolagen. Svenska Spel tillåts inte ha någon direkt marknadsföring, utan använder sig 
istället mycket av PR och media. Denna typ av marknadsföring får tryckas i tidskrifter och på 
Internet, dock får det inte finnas några ”klicka-vidare-länkar” vid exempelvis banners på 
Internet. Svenska Spel måste även enligt regeringen och Lotteriinspektionen alltid ha med sitt 
stödnummer i dessa sammanhang. Svenska Spel vill kommunicera ut att de är ett säkert och 
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tryggt val att spela Internetpoker hos. Deras marknadsansvarige sticker heller inte under 
stolen med att marknadsföring kan riktas mot studenter i någon form, då detta är ett av de 
allra största segmenten vad gäller konsumtion av Internetpokertjänster.  
 
Användningen av såkallade levande varumärken blir en allt mer vanlig ingrediens i 
marknadsstrategin. I Svenska Spels fall är Ken Lennaárd den stora profilen utåt.  
 
Det anordnas ständigt turneringar av olika slag, ofta med kändisar och högt uppsatta 
företagsledare som deltagare. Genom dessa får båda parter uppmärksamhet och publicitet i 
media. 24hPoker använder sig av egna anordnade turneringar där man kan vinna VIP-poäng 
till de ännu större turneringarna eller vinna pokerrelaterade produkter, samt pokerkryssningar. 
För att 24hPoker ska lyckas sticka ut ur mängden samt för att på längre sikt överleva måste 
företaget fortsätta arbeta med att belysa och särskilja dessa erbjudanden gentemot sina 
konkurrenter för sina konsumenter.  
 
Vad gäller redundans och entropin i Internetpokerrelaterad reklam och marknadsföring kan 
gruppen som denna riktas emot karaktäriseras som en relativt homogen och kvalificerad 
grupp. Därför blir det viktigt för företagen att sända ut signaler med ett stort mått av 
oförutsägbarhet (entropi) och så lite konventionella meddelanden som möjligt. De koder som 
skapas i form av grupp och identitetskänslor verkar enligt våra respondenter vara en viktig 
faktor. Man börjar ofta spela på grund av att vänner rekommenderar det, och ofta även på 
samma sidor som rekommenderats eftersom man då får en känsla av social samhörighet och 
en form av subkultur inom gänget.  
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7 Slutdiskussion 
 
Genom de utförda undersökningarna anser vi att vi kan urskilja en del tendenser rörande 
förutsättningarna för Internetpoker. Nedan har vi samlat dem under tre rubriker som först 
behandlar det stora marknadsperspektivet, för att senare följas av bolagsnivå och sist men 
inte minst spelarnivån och dess premisser.  
 
7.1 Spelare 

 
Det som lockar gemene man till att spela poker framgår i vår studie vara glädjen, pengarna 
samt den intellektuella kraftmätningen spelarna emellan. Denna kombination skapar en 
slående spänning i spelet.  
 
Men man kan fråga sig om detta verkligen är den största drivkraften? Trotsa allt förlorar de 
flesta pengar och undersökningar har visat att en del i spelet handlar om tur och slump. Så hur 
kan intresset bland spelarna bestå? Här spelar troligtvis det kommersiella en viktig roll. Det 
byggs upp drömmar, förhoppningar när man får ta del av solskenshistorier i medierna om 
människor som vunnit stora pengar och som nu lever i lyx. Men vi får sällan höra om de som 
drabbats av stora skuldsättningar trots att de är fler till antalet. Ett större spelaransvar bör 
därför diskuteras både från bolags- som samhällsperspektiv, då främst genom media. Man bör 
i alla situationer rörande ekonomisk vinning även uppmärksamma att de alltid kan finns de 
som fuskar till sig pengar genom diverse otillbörliga medel. 
 
Vi konsumenter måste i dagens öppna och snabbrörliga samhälle med alla dess möjligheter 
vara allt mer kritiska till olika företeelser av egen maskin. Utvecklingen kräver allt mer ansvar 
av den enskilde individen och från allt yngre år dessutom. Därför tror vi som författare att 
information om olika väsentliga och aktuella samhällsfenomen borde tas upp och granskas 
redan på tidigt nivå i skolor och genom massmedia.  
 
Det är svårt att fastställas exakt vem den genomsnittlige spelaren är och dessa bedömningar 
kan bara förbli uppskattningar genom den anonymitet som Internet ändå för med sig. En 
synlig tendens vi under vår arbetsgång med relativt stor säkerhet kan påstå är att det är en 
större andel män än kvinnor som är aktiva Internetpokerspelare. Vad som kan vara orsaken till 
detta kan vi endast spekulera i. Några tänkbara orsaker skulle kunna ligga i att män anses vara 
en mer teknikkänslig målgrupp samt att de lättare tar till sig de budskap som pokerbolagen 
sänder ut genom att de utformas på ett speciellt sätt som tilltalar det manliga könet. I 
anslutning till denna diskussion kan frågan om det är så att de som erinrat sig sett spelreklam i 
högre grad än andra spelar mer än genomsnittet? Det är dock oklart om högre 
reklamexponering leder till ökat spelande eller om större spelintresse leder till ökad erinran av 
spelreklam. Internet är dock speciellt då man kontinuerligt exponeras för reklamen i olika 
form av massmarknadsföring. Dessutom sker det i långa sekvenser. Visst kan man använda 
sig av olika pop-up filter till exempel, men en del slipper man aldrig undan som 
Internetanvändare.  
 
Det som är farligt och kanske risken med just poker via Internet, är att den visat sig vara 
extremt beroendeframkallande, mer än något annat spel, samt att de som spelar oftast är yngre 
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personer som snabbare och lättare tar till sig ny teknik. Detta kan enligt oss eventuellt leda till 
en ny grupp av spelmissbrukare nämligen de riktigt unga, som spenderar enormt mycket tid 
vid datorn. Säkerhetsaspekten blir en allt viktigare del i denna sorts spelande, då det inte lika 
lätt att kontrollera att de som spelar faktiskt uppfyller 18-årsgränsen.  
 

7.2 Bolag 
 
Innan Svenska Spels ingång på marknaden var det många som uttalande sig i diverse media 
om att Svenska Spel inte skulle klara av att vara konkurrenskraftiga i och med att de ansågs 
som dyra i jämförelse med övriga redan aktiva bolag. Inte heller verkar bolagen visa sken om 
rädsla över Svenska Spels etablering. ”Nä, vi är inte rädda för Svenska Spel. Vi välkomnar 
deras konkurrens. De kommer att locka en massa spelare, främst nybörjare till pokern. Sen 
efter att konsumenterna är mogna nog som spelare kommer de att upptäcka att vi erbjuder en 
bättre produkt.” Frågan är om dessa spelare verkligen kommer att söka sig utanför Svenska 
Spels ”trygga värld”. Svenska Spel har ett så pass starkt varumärke att ett stort antal spelare 
kommer att söka sig hit, mycket på grund av att de anses som trygga i jämförelse med övriga 
aktörer, då verksamheten faktiskt kontrolleras av den svenska staten. Sedan om vi ska 
använda pokertermer, så söker sig faktiskt hajar dit där fisken finns och då det är fisken man 
kan vinna pengar på och den finns att finna hos Svenska Spel kommer även de mer erfarna 
spelarna cirkulera i detta vatten. Så är Svenska Spel ett potentiellt ”scare card” eller enbart en 
”ragged flop” på den redan internationellt välförankrade Internetpokerbranschens spelplan? 
Faktum är att siffrorna för spelandet på sajten är högre än förväntat; hela 65 000 spelare på 
endast sex veckors tid. Därmed är Svenska Spel en av världens 10-15 största 
Internetpokersajter, uppger SVT:s Rapport.  
 
Marknadsansvarig på 24hPoker tillhör en dem som följt ovanstående resonemang om att 
nybörjarspelarna inom sinom tid kommer att upptäcka att 24hPokers produkt och erbjudanden 
är bättre, vart på han/hon kommer att överge Svenska Spel för 24hPoker. Detta är ett klassiskt 
marknadsföringsknep från bolagets sida. Självfallet kan den intervjuade inte säga att företaget 
känner sig hotade. Företaget måste fortsätta utspela en tro på vad de gör för att kunna fortsätta 
upprätthålla sin image gentemot omvärlden. Något hotade tror vi att bolaget ändå känner sig.  
 
Då vi faktiskt överöses av pokerrelaterad reklam idag så kommer det bli allt viktigare för de 
enskilda aktörerna att särskilja sig från mängden. Differentieringsarbetet kan skapas genom 
många olikformade insatser. Bortsett från strategier för varumärkets profil och image, kan det 
utryckas genom sajtdesign, kundservice, nätverksplattformar eller något helt annat. Men då 
produkten i sig; att spela poker via Internet, är så pass homogent utformad, sett till tekniken, 
så bör kanske bolagen försöka differentiera på flera olika punkter. 24hPoker bör fokusera 
mycket av sin kommunikation till att de erbjuder bonus- och lojalitetsprogram till sina 
konsumenter, men kanske även finna helt nya ting bolaget kan anspela mot kunden för att 
vinna kundlojalitet. Då merparten av de spelare vi talat med utgick från vänners lovord vid val 
av sajt finner vi 24hPokers Refer-a-friend-bonus extra beaktansvärd.  
 
Idag räcker längre inte pris och kvalitet för att förklara varför konsumenten är villiga att spela 
på en sajt där de i vissa fall får mindre tillbaka vid vinst på sina satsade pengar än vad de 
skulle ha fått om de valt att spela på någon annan sajt. Då den erbjudna produkten är så pass 
homogen måste aktörerna jobba med de emotionella aspekterna i sin kommunikation för att 
stimulera varumärkeslojaliteten och förbättra konsumenters kunskap om det enskilda 
företagets varumärke; vilka är vi, vad står vi för och vad erbjuder vi dig? Detta arbete, att 
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skapa en totalbild av produktens varumärke, kommer troligen att vara en förutsättning för en 
lyckad produktdifferentiering och på längre sikt även överlevnad på marknaden. I detta 
avseende ligger Svenska Spel relativt bra till då detta redan är ett erkänt varumärke hos det 
svenska folket. 24hPoker står därför inför ett omfattande kommunikationsarbete för att 
försöka tydliggöra deras roll på den svenska marknaden. Frågan är hur bolagen på bästa sätt 
bör och kommer att gå till väga i detta kommunikationsarbete då en stor del av befolkningen 
kan tänkas vara en aning trött på all pokerrelaterad reklam.  
 
Vissa kan ställa sig väldigt kritiska till att marknadsföra spel överhuvudtaget och finner det 
ännu märkligare att staten gör detta i form av Svenska Spel. Det man dock ska ha i åtanke är 
att när reklam ökar försäljningen och konsumtionen av en produkt för ett visst bolag behöver 
detta inte nödvändigtvis betyda att branschens totalkonsumtion för produkten ökar. Det som 
sker är istället en omfördelning av kundsegmenten mellan de redan existerande varumärkena 
och producenterna. Det finns dock många röster i media som uttalat sin negativitet mot 
Svenska Spels verksamhet. Skapas bara nya missbrukare genom att den appellerar en helt ny 
målgrupp och kommer de redan aktiva spelarna spela än mer? Eller kommer en något mer 
reglerad form av Internetpoker vara eftersträvbar? 
 
I ett försök att sia om framtiden i kombination med den insamlade informationen från 
intervjuerna med de marknadsansvariga på 24hPoker och Svenska Spel har vi fått 
uppfattningen om att dessa båda bolag, trots sina skilda premisser och kundfokus har goda 
chanser att bli långlivade aktörer inom branschen. Svenska Spel är en stor aktör med ett 
väldigt inarbetat varumärke, varpå det känns som om bolaget är relativt garanterade en fortsatt 
ljus framtid. Deras enda riktiga konkurrent är dem själva. Vad gäller 24hPoker så tycks den 
intervjuade ha god insikt i vad Svenska Spels ingång kan bidra till och även vad som det egna 
bolaget bör fokusera sina insatser mot; differentiering samt fortsatt arbete för att stärka 
varumärket. 24hPoker har nyligen börsnoterats och arbetar ständigt med att försöka stimulera 
sin positionering på marknaden med hjälp av de nätverk bolaget ingår i. 
 

7.3 Marknad 
 
Om Las Vegas var spelets huvudstad på 1900-talet så är Internet, med sin spridning av 
spelmöjligheter säkerligen 2000-talets. Något exakt antal på hur många spelare som faktiskt 
ägnar sig åt spelet är omöjligt att sia om. En sak är däremot säker, det rör sig om många och 
siffran har tämligen skjutit i höjden de senaste åren. Hand i hand med denna explosiva 
pokerfeber har även utbudet på övriga pokerrelaterade produkter ökat. Det finns troligtvis inte 
någon som ärligt kan säga att de inte har fastnat framför något av de otaliga pokerprogram 
som visas på TV. Vi översköljs dagligen av en enorm mängd reklam för Internetpoker, 
livepoker och även närliggande produkter såsom böcker, tidskrifter och pokerset, som för 
övrigt framställdes som årets julklapp år 2005. Internetpokern i kombination med massmedia 
är pokerkulturens viktigaste kanaler för att föra ut spelet till folket. Hur kan det komma sig att 
Internetpoker blivit så stort?  
 
Liksom tidigare nämnt bör man inte underskatta slumpens roll i sitt pokerspelande, kanske 
man inte heller ska förkasta denna företeelse i andra sammanhang. Det kanske var så enkelt 
som att en betydelsefull person med en maktposition råkade se ett inslag på TV, under en 
semesterresa och valde vid hemkomsten att lägga fram ett förslag om att även ta in 
programidén och försöka sälja in den i Sverige, som sedermera utlöste ett begynnande intresse 
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hos den svenska befolkningen som kom att växa sig större än vad någon till en början hade 
trott. 
 
Vidare tror vi finna belägg för andra mer vedertagna faktorer som kan stå för Internetpokerns 
begynnande storhetstid.  Inledningsvis var tidpunkten för introduceringen av produkten 
rimligen fenomenal. Då idén om att möjliggöra för massorna att spela poker via Internet 
realiserades år 1998 var både tekniken och folkets förmåga att använda och rätta sig till den 
en verklighet. Det var nu som tekniken och befolkningen var mogen för en sådan här satsning. 
I denna stund hade de flesta hushåll en dator som de kunde koppla upp sig till Internet samt de 
var relativt vana och vid hur tekniken fungerade. Bara ett par år tidigare använde inte gemene 
man Internet i så pass stor utsträckning, mycket på grund av bristande erfarenhet till tekniken 
samt bristande tillit till de system till vilka man kan tänkas lämna ut personliga uppgifter.  
 
”Mognadsgraden på användandet av Internet är hög och datorerna man har hemma är ganska moderna. 
Man förstår hur man ska använda dem och man är inte rädd för att använda kreditkort att sätta in pengar 
på ett konto” - Marknadsansvarig på 24hPoker  
 
Internets framfart över världen öppnade många dörrar för både de enskilda individerna samt 
de stora företagen. Helt plötsligt fanns där en tillgänglighet utöver det man tidigare erfarit. 
Alla som hade tillgång till en dator med Internetuppkoppling hade möjligheten att utnyttja en 
mängd nya produkter. Programvaran du behöver innan du kan börja spela är kostnadsfri samt 
går relativt lätt att ladda ner till din dator. Idag har de flesta svenskar slängt ut sitt modem och 
bytt till bredbanduppkoppling, vilket bidrar till att varje manöver i spelet går snabbare och 
dina motståndare slipper irritera sig på att din dators seghet. För ett par år sedan kunde det 
vara svårt att hitta bord med bra motstånd särskilda tidpunkter på dygnet. Idag är det inte 
något problem. Varje natt sitter tusentals människor uppe framför sin dataskärm i varierande 
tidszoner och spelar mot likasinnade på övriga ställen i världen. Spelet är lättillgängligt för 
samtliga individer som har en dator med Internetuppkoppling, dygnet runt.  
 
”Den omfattande tillgängligheten till pokern gör att man kan sitta i Botswana och spela om man så vill, 
bara man har en uppkoppling” - Lennaárd 
 
Självfallet lockar pengarna även till denna typ av spelande. För den skickliga som även har 
turen på sin sida finns chansen att tjäna stora pengar inom poker. Det faktum att pokern även 
ses som ett skicklighetsspel bidrar till känslan att du med all säkerhet är delaktig i spelets 
utgång. Med tanke på att pengarna är så pass sammansmälta i själva spelsystemet kan tänkas 
att spelet skulle missta en del av sin charm utan dem. Likt Lennaárd finns det säkerligen fler 
som ser Internetpoker som ett arbete som inbringar deras månatliga inkomst. Likväl så bör det 
då även finnas de konsumenter som betraktar pengarna som något av en bagatell till den 
spänning och det välbehag de upplever då de spelar. I dagens samhälle där meningslöst och 
lustfyllt tidsfördriv kommit att spela en allt större roll i människors vardag passar 
Internetpokern som handen i handsken. Vi vill dock påpeka att någon sorts reglering av 
spelandets utsträckning eventuellt bör tänkas över, då det alltid kommer att finnas spelare som 
inte kan kontrollera sitt spelande då tillgängligheten är så pass stor. Detta kan i värsta fall leda 
till kostsamma konsekvenser både personligen för individen samt för samhället i stort. 
Själfallet bör dock en stor del av slutgiltiga ansvaret för var individs spelande ligga hos den 
enskilde spelaren.  
 
Introduktionen av pokerfenomenet har genomförts med bravur. Som gröngöling i spelet kan 
man välja att läsa diverse inhandlad pokerrelaterad litteratur och/eller hjälpavsnitt från 
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respektive sida; hur du börjar spela, hur reglerna ser ut för de enskilda spelvarianterna, några 
strategier du kan tänkas inta, vilka ord du bör lägga på minnet och så vidare. Vidare finns 
utbud av spelet på flera olika nivåer, möjligheten att spela med låtsasvaluta samt chansen att 
vinna såkallade VIP-produkter och kvalificera sig till större TV-sända turneringar. Detta kan 
tänkas vara tämligen lockande för både nybörjaren samt den lite mer erfarna pokerspelaren. 
Som nybörjare i spelet kan man även tänkas att obemärktheten; det faktum att användarna kan 
vara anonyma vid sin dataskräm, kan vara begärligt. På detta sätt kan spelarna dölja sin 
ängslan och våda samt slippa stå till svars för eventuella taskiga drag. Detta bidrar till att 
nybörjaren vågar ge sig in i spelet och göra några dumma strategiska speldrag. I takt med att 
självförtroendet ökar så ökar möjligtvis även tänkarna till att introducera sig till livespel för 
att prova sin lycka. Detta antagande görs utifrån Lennaárds uttalande om att han tror att nästan 
alla tycker det är roligare att spela på riktigt.  
 
Ingen tycker det är roligare att spela via nätet, utan detta fungerar mer som ett komplement. - Lennaárd 
 
Vidare går det inte att bortse ifrån medias stora inflyttande på fenomenets upptakt. 
Användningen och medverkandet av kända personer såsom skådespelare, fotomodeller samt 
högt uppsatta affärsmän och kvinnor i diverse uppmärksammade turneringar och 
pokermingel, TV-sända som omskrivna, är flitig. Detta hjälper dessa individer, om det går 
bra, att stärka sina egna personliga redan till viss del inarbetade varumärken och skänker 
gratis publicitet till dem själva samtidigt som pokerbolagen och branschen i helhet 
uppmärksammas av konsumenter genom TV och tidningar. Dessa inarbetade 
mediemänniskor, liksom personligheter som Ken Lennaárd, spelar en betydande roll i 
trendskapandet och konsumtionen i vårt samhälle än vad man kanske kan tänka sig. På det 
sätt som TV-programmen sedan byggts upp, där rafflande spänning varvas med basal 
förklaring av möjliga strategier, tilltalar såväl nybörjaren som elitspelaren och likaledes den 
som inte spelar poker överhuvudtaget. 
 
Givetvis bör även word of mouth, inom var individs referensgrupp, tas i beaktande efter 
frågesamtalen med våra spelare. Var individs umgängeskrets, vare sig det gäller vänner eller 
familj, är ett värde som ej bör underskattas vid introduktion samt rekommendation av 
produkten. Då produkten likväl som reklamen är relativt homogen är det troligt att man som 
nybörjare vänder sig av denna vägledning. 
 
I enlighet med tidigare analys tror även vi att Internetpokern är här för att stanna. Intresse 
kommer fortfarande att finnas, dock eventuellt i mindre utsträckning. Gällande marknaden så 
kan detta visa sig i en mättnad av pokerrelaterade produkter och även nyetablering av bolag 
och konsumenter. I denna stund är det fler bolag som börsnoteras och även konsoliderar sin 
verksamhet. Nya bolag bildas således av redan existerande bolag, vilket kan minska antalet 
aktörer i branschen. De starka aktörerna med starkt konsumentunderlag och erkända 
varumärken är de som kommer att leva vidare.  
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8 Förslag på framtida forskning 
 
 
Vår utgångspunkt i denna uppsats var att analysera Internetpokertrenden och dess 
förutsättningar. Då detta är ett relativt stort valt område så finns det i denna uppsats underlag 
för fortsatta studier inom en mängd områden. En intressant undersökning vore att fokusera på 
hur Internetpokern påverkar de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkter i ett längre 
perspektiv. Ytterligare en aspekt inom området vore att göra en större analys kring vilka det 
faktiskt är som spelar poker via Internet och vilken mån spelreklamen påverkar den faktiska 
konsumtionen och spelmissbruket. Detta vore intressant att beakta detta både utifrån ett 
geografiskt samt ett demografiskt perspektiv.  
 
I samtid med att denna uppsats skrivs så görs några undersökningar som kan komma att bli 
väldigt intressanta att följa upp efter att läst denna. En SIFO-undersökning genomförs i detta 
nu, men det dröjer cirka en månad innan den är klar. Detta är en större undersökning rörande 
pokerspel via Internet; Vilka är det som spelar onlinepoker, Hur ser målgruppen verkligen ut, 
och så vidare. På uppdrag av regeringen genomförs även en undersökning av 
Folkhälsoinstitutet angående hur beroendeframkallande Internetpoker är.  
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9 Kritik mot eget arbete 
 
 
Valet av aktörer görs utifrån praktiska skäl, då vi väljer de företag vars hemsidor innehåller 
information om kontaktpersoner, vilket inte är en självklarhet på många pokerorienterade 
hemsidor. Vidare för att uppnå vårt syfte, vilket är att få en helhetsanalys av 
Internetpokertrenden och dess förutsättningar skulle man kunna förhålla sig kritisk till det 
antalet intervjuade aktörer och spelare. Viktigt att minnas i detta sammanhang är att man 
endast får svar på det man frågar om.  
 
Då spel om pengar överhuvudtaget är ett relativt känsligt ämne att tala om så kan 
tillförlitligheten och äktheten gällande dessa punkter vara ett kritiskt moment. Vi hoppas och 
tror att de svar vi fått från de intervjuade personerna varit sanningsenliga i störst möjliga mån 
så äktheten i undersökningen kan klassificeras som hög. Detta är dock ett moment som man 
aldrig riktigt kan ha full kontroll över.  
 
Då reklamens påverkan på människors konsumtionsbeteende är oftast är subtil och för dem 
själva inte helt märkbar så kan man kanske anse att intervjustudier inte är den mest rättvisande 
studieformen av fenomenet, utan att exempelvis ekonometristudier skulle vara mer 
rättvisande. 
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“If you can't spot the sucker in the first half hour at the table, then you are the sucker!” 
 

-- Rounders, the movie (2000) -- 
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10.3 Muntliga källor 
 
Intervjuer med: 
 
Marknadsansvarig X på 24hPoker (2006-04-18) 
 
Marknadsansvarig Y på Svenska Spel (2006-04-20) 
 
Ken Lennaárd; Professionell pokerspelare (2006-05-09) 
 
20 anonyma Internetpokerspelare (april-maj 2006) 
 



 

  i 

BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Exempel på pokerrummens design 
 

 
Bilden föreställer ett spelbord från 24hPoker  
 
 

 
Bilden föreställer ett spelbord från Svenska Spel  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ii 

Bilaga 2 – Frågeformulär Internetpokerspelare  
 
1. Namn: 
 
2. Ålder: 
 
3. Civilstatus: 
 
4. Studerar och/eller arbetar du? (Heltid 40h per vecka, deltid 20h per vecka, extra 

arbetande?) 
 
5. Varför spelar du poker via Internet?  
 
6. Vad är tjusningen med Internetpoker? 
 
7. Vilka är de bakomliggande faktorerna som gjorde att du valde att börja spela?  
 
8. Hur många ”pokerrum” har du ungefärligen besökt? 
 
9. Vilken sida/sidor spelar du mest frekvent på?  
 
10. Vad var det som fick dig till att börja spela på dessa specifika sidor? 
 
11. Rangordna hur stor betydelse dessa nedannämnda faktorer spelar in på ditt val av sida. 
Använd dig av siffrorna 1-8, där 1 representerar det du värderar högst och skriv in siffran 
mellan parentestecknen. (Till exempel Lätt att vinna (1) )  
 
Lätt att vinna ( ) 
Antal spelare ( ) 
Layout på Internetsidan ( ) 
Bra kundsupport ( ) 
Hög tillförlitlighet gällande transaktioner ( ) 
Erbjudanden ( ) 
Spelvariation ( ) 
Reklamutformning ( ) 
 
Kommentar: 
 
 
12. Hur mycket tid spenderar på Internetpokersajter, i snitt per vecka? 
 
 
13. När på dygnet spelar du som oftast och varför? 
 
 
14. Varifrån spelar du oftast? (Hemma, arbetet, skolan, hos vänner osv.) 
 
  
  
15. Spelar du med riktiga pengar och/eller med ”låtsaspengar”? 



 

  iii 

 
16. Om du spelar med riktiga pengar, ungefär hur mycket pengar uppskattar du att du 

”spenderar” på Internetpoker per månad? Kommentera gärna om du går +/-. Om du går 
minus, vad motiverar dig att fortsätta spela?  

 
0-5.000 
5001-10.000 
10.001-20.000 
20.001- 
 
Kommentar: 
 
 
17. Varför tror du att Internetpoker blivit så populärt? 
 
18. Har du varit inne på Svenska Spels nystartade sida? Skulle du kunna tänka dig att aktivt 

spela på denna? Varför/Varför inte? 
 
 19. Är det ytterligare någonting som du tycker vi bör reflektera över? 
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Bilaga 3 – Frågeformulär Internetpokeraktörer 
 

- Bakgrund av företaget, när, hur och varför etablerade sig företaget? Vad anser ni var det 
största etableringshindret i branschen då och nu? 

1. Hur skulle du karakterisera er genomsnittliga användare/konsument? (ålder, kön, 
inkomst, utbildningsnivå, geografiskt) Ser ni någon ny växande målgrupp? 

 
2. Hur arbetar ni idag för att hitta nya köparsegment? 

 
3. Hur anser du att ni står er i jämförelse med andra aktörer på marknaden? 

Marknadsandelar? Främsta konkurrenter? 
 
4. Varför spelar kunden hos er? 

 
5. Hur marknadsför ni er produkt idag? Vilka kostnader generar er marknadsföring, 

genom vilka kanaler och varför? 
 

6. Vad tror du är grunden till Internetpokerns rådande popularitet? 
 

7. Är Internetpokermarknaden fortfarande i en tillväxtfas? Om ja, när tror ni att den 
mättas? Hur ska ni då behålla och/eller öka era intäkter? 

 
8. Hur tror du att framtidsutsikterna ser ut för ert företag inom de närmsta åren? 

  
9. Hur bedömer ni risken att nya aktörer kommer in på marknaden och tar andelar? 

Varför?  



 

  v 

Bilaga 4 – Frågeformulär Ken Lennaárd 
 

Hur kommer det sig att du började spela poker?  

Vad har varit/är största drivkraften bakom ditt spelande? Live + Online? 

Du är ju nu delaktig i Svenska Spels satsning på Internetpokermarknaden, vad tror du om era 
chanser/inverkan på marknaden? I ett framtidsperspektiv?  

Vilka anser du är Svenska Spels största konkurrent/er?  

Hur tror du Internetpokerns framtid ser ut? Konstant ökande eller mättad?  

Vilka sajter spelar du själv mest frekvent på och varför just dessa sajter? (Sponsring?) 

Hur mycket tid spenderar på Internetpokersidor i snitt per vecka? 

När på dygnet spelar du som oftast och varför? 

Du är ju även ansvarig för tidningen Poker Magazine? Hur kom du på idén till tidningen? Vad 
är tidningens huvudsakliga syfte?  

Vad anser du om tur/skicklighetsdilemmat angående pokerspel?  

Vad är du mest nöjd med från din bakgrund/titel som proffsspelare hittills?  

Du har varit med i en hel del stora turneringar. Hur väljer du ut vilka du ska spela och vilken 
anser du varit din största utmaning och varför?  

Vad är ditt råd till dem som känner att de vill sikta på att bli pokerstjärnor?  

Varför tror du att Internetpoker blivit så populärt?  

Hur ser du på spelberoendefrågan i samband med Internetpoker? 

 

 
 


