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Sammanfattning 
 
TITEL Internetpoker � en studie om faktorer som påverkar svenska 

spelares val av Internetbaserade pokerföretag  
 
SLUTSEMINARIUM 8 juni 2006 
 
KURS  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng 
 
FÖRFATTARE Carl Magnus Källfelt, Caroline Maurie och Jessica Sedelke 
 
HANDLEDARE Anders Blomquist 
 
NYCKELORD Internetbaserade pokerföretag, påverkande faktorer, word-

of-mouth, pokerspelare  
 
SYFTE Öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar de svenska 

spelarnas val av Internetbaserade pokerföretag. 
 
METOD Kvalitativ metod används med en abduktivansats. Våra 

primärdata består av fokusgrupper samt intervjuer med 
företag i branschen. Primärdata tillsammans med 
sekundärdata ger oss en grund för uppbyggnad av en 
modell. 

 
TEORETISK I detta kapitel beskriver vi de teorier vi anser relevanta för 
REFERENSRAM  skapa en referensram för vår analys. Teorier som tas upp är 

bland annat varumärkesstrategi och teorier om 
kommunikation och påverkan, Här finns även förklaring till 
valet av frågor till fokusgrupperna samt intervjuerna till 
pokerföretagen.  

 
EMPIRI Empirin utgörs av svaren från två fokusgrupper samt 

intervjuer via email och telefon med nyckelpersoner inom 
pokerföretagen. Svaren presenteras fråga för fråga. 

 
TOLKNING  Här tolkar vi empirin med hjälp av de teorier vi använt, samt 

analyserar vilka faktorer som påverkar svenska spelares val 
av Internetbaserade pokerföretag. 

 
SLUTSATS Vi klargör här för vår modell vi tagit fram utifrån tolkningen 

som gjorts i föregående kapitel. Vi ger även förslag till 
fortsatta studier inom ämnet. 
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Abstract 
 
TITLE Internetpoker � factors influencing the Swedish players choice 

of Internet based poker companies 
 
DATE OF FINAL  June 8, 2006 
SEMINAR  
 
COURSE Bachelor Thesis in Economics, 15 ECTS 
 
AUTHORS Carl Magnus Källfelt, Caroline Maurie, Jessica Sedelke 
 
MENTOR Anders Blomquist 
 
KEYWORDS Internet based poker, poker players, influencing factors, word-

of-mouth 
 
OBJECTIVE Increase the comprehension of factors influencing Swedish 

online poker players choice of Internet based poker 
companies. 

 
METHODLOGICAL A qualitative method is used with abductive approach. Our 
STANDPOINT primary data consists of focus groups as well as interviews 

with key persons from the industry. Our primary data 
combined with our secondary data gives us the foundation to 
create a model.  

 
FRAME OF  This chapter describes theories we consider to be of relevance 
REFERENCES for creating a frame of reference to use in our analysis. The 

theories brought to focus here, are among others brand 
strategies and theories of communication and its affect. 
Furthermore, an explanation of the choice of questions used 
when approaching the respondents in the focus groups as well 
as our interviewees from the poker companies is presented 

 
EMIRICAL Our empirical findings consists of the compiled answers 

received from 
FINDINGS our two focus groups and interviews done with key persons 

from internet companies by email and telephone. The answers 
are presented question by question.  

 
ANALYSIS In this part of the thesis, we interpret and analyse the various 

factors influencing Swedish online poker players� choice of 
internet based poker companies. 

 
CONCLUSIONS Our conclusions are presented through a model created on the 

basis of the interpretation and analysis made in the previous 
chapter. We also present suggestions for additional studies of 
the subject.  
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ORDFÖRKLARING 

Inom poker finns det ett flertal ord som kräver ytterligare förklaring för att underlätta den 

fortsatta läsningen av vår studie. Nedan följer begreppen som är översatta och förklarade 

med hjälp av deltagarna i fokusgrupperna samt företagsrepresentanterna vi intervjuade. 

De begrepp som redovisas nedan redogör vårt förhållningssätt till begreppen. 

 

Aktiva spelare – Spelare som spelar frekvent i snitt mer än 30 timmar i veckan. 

Banners � Är ett uttryck för reklamplatser på en hemsida. Reklamplatserna kan även 

vara länkade till andra hemsidor. 

Cash-games � Detta är en spelform inom pokern. Kan enkelt förklaras som bord där folk 

sitter och spelar. Till skillnad från turneringar kan man lämna eller gå in på ett bord när 

helst man vill. 

Cybervärld � Den virtuella �värld� som kan skapas på Internet. 

Interface � Detta är ett användargränssnitt. Det vill säga att det är den layout och de 

funktioner som finns tillgängliga på hemsidan för dem som spelar. 

Internetbaserade pokerföretag – Med detta menar vi företag som har spelformen 

poker på Internet och inte casino och liknande rörelser. 

Nybörjare � Spelare som aldrig har spelat poker på nätet eller möjligtvis någon enstaka 

gång 

Nätverksföretag – Företag som hyr ut/säljer pokerklienter. Flera pokerföretag 

använder sig vanligtvis av samma nätverksföretags pokerklient. 

Pokerföretag – Företag som säljer Internetbaserade pokertjänster. Företagen kan även 

erbjuda spel i andra former utöver kortspel. 

Pokerklient – Pokerklienten är en fil som laddas ner från pokerföretagens hemsida för 

att man skall kunna spela poker på Internet.  

Rake � Vid varje pokerparti finns det en total pokerpott vilket består av den totala 

summan satsade pengar från varje deltagare per parti. Rake är den procent av varje spelad 

pokerpott som tillhandahålls och går direkt tillbaka till pokerföretaget. Raken varierar 

mellan företagen men brukar i snitt ligga mellan en till tre procent av den totala potten. 

Rakeback � Mycket aktiva spelare kan förhandla till sig en rakeback av 

pokerföretagen. Rakebacken är en procentandels återbäring av den totala raken under en 

viss tidsperiod, till exempel en månad. Även denna varierar mellan olika spelare men 

rakebacken brukar ligga någonstans mellan 20 till 40 procent av raken. 
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Skalföretag  –  I uppsatsen är begreppet det samma som Pokerföretag.  

Sporadiska spelare – Spelare som spelar sporadiskt, mindre än 10 timmar i veckan. 

Svenska spelare � Med svenska spelare menar vi spelare som bor i Sverige och kan ta 

del av den marknadsföring som sker där. 

Teasers – Erbjudanden som pokerföretagen ger för att stimulera nya� och befintliga 

kunder som till exempel rakeback och bonus i form av biljetter till specialturneringar och 

resor. 

Texas Hold’em � Detta är den spelform som enligt många anses vara den vanligaste 

formen av pokerspel på Internet. 

Word of mouth � Är ett uttryck för all muntlig kommunikation. Vi hänvisar denna 

kommunikation rörande produkter med en person och dennes mänskliga omgivning. 
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1.   INLEDNING 
 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till valet av vårt valda ämne. Vidare 

introduceras läsaren för problembakgrunden, problemformuleringen, syftet med studien 

samt de avgränsningar som tillämpats. Slutligen ger vi ett förslag till forskningsbidrag. 

 

1.1   Bakgrund 

Allting började för ett par år sedan. Ett gäng vänner började träffas någon gång i 

månaden för härliga pokerkvällar i goda vänners lag. Någon hade, efter många om och 

men, fått tag i spelmarker av godkänd kvalitet efter att ha sprungit runt och letat i olika 

butiker runt om i staden. Anledningen till att spelmarker var så pass svårt att få tag i 

berodde troligtvis på en enda sak � efterfrågan var för liten. Föga anade de då vad som 

komma skulle. 

 

Idag är situationen minst sagt annorlunda. Spelmarker, kortlekar och diverse andra 

tillbehör är lättillgängliga då de dyker upp i de flesta närbutiker och bensinstationer och 

det var säkert ingen tillfällighet att årets julklapp 2005 lär ha varit pokerartiklar. Sedan 

ett par år tillbaka tycker vi även oss ha sett att den globala spelmarknaden har haft en 

ökad tillväxt av nyetablerade spelföretag, inte minst på Internet. Svenska Spel har sedan 

en tid tillbaka slagit sig in på den allt mer konkurrenssatta Internetmarknaden med 

blandad respons från det svenska samhället. Det ökande antalet aktörer på marknaden har 

knappast gått någon förbi då pokerföretagens marknadsföring på jämn basis visats i både 

tidskrifter och television. Pokerföretag använder sig utav sponsring vid populära TV-

program och vid olika evenemang. Anledningen till pokerföretagens sponsring av olika 

sammanhang är att reklam för poker, spel och dobbel i tv är förbjuden i svensk 

lagstiftning1. Genom sponsringen och andra erbjudanden försöker de locka till sig 

människor att börja nyttja just deras produkter och tjänster. Spelandet har till och med 

blivit så pass publikt att turneringar och tävlingar börjat visas på TV under bästa 

sändningstid. 

 

Med det ökade antalet nya företag i branschen borde även konkurrensen mellan aktörerna 

att hårdna. Om detta är fallet, när kommer branschen då till den punkt då marknaden 
                                                
1 www.pokerspel.org/mer-och-mer-internationell-poker-i-rutan.php 
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blivit mättad och vilka konkurrensmedel kommer företagen att vara beroende av för sin 

egen fortlevnad? Vad är det som attraherar pokerkonsumenterna vid valet av 

pokerföretag och vad är det som särskiljer företagen åt? Det är bland annat dessa frågor 

som gjort att vi valt att försöka fördjupa oss i, den för oss, spännande pokerbranschen. 

 

1.2   Problematisering 

Om man nu är av uppfattningen att intresset för poker ökat de senaste åren är steget inte 

långt att ställa sig frågan vilka faktorer som påverkar spelarnas val av pokerföretag? 

Faktorerna kan givetvis vara lika många som varierande? �Att spela är ett sätt att umgås. 

Det är mer socialt än att titta på film ihop� är ett citat taget från Svenska Dagbladet2. 

Artikeln behandlar den sociala aspekten av pokerspelandet och ställer läsaren frågor 

såsom till exempel på vilket sätt individer påverkar varandra när det kommer till 

spelandet på och utanför Internet. Denna frågeställning är för oss intressant att titta 

närmare på under studien. Är det så att individer, medvetet eller omedvetet, väljer samma 

pokerföretag som sin kompis i ren �följa John anda� utan någon närmare eftertanke eller 

är de helt oberoende av vad deras omgivning har för preferenser gällande de olika 

pokerföretag som existerar på marknaden? 

 

Ytterligare en aspekt som kan vara intressant att titta närmare på är att försöka identifiera 

skillnader och likheter mellan pokerspelare som varit aktiva olika lång tid. Vad är det 

som de olika kundgrupperna har för referensram när det gäller mottagligheter från 

pokerföretagens marknadsföring? Finns det möjligtvis någon röd tråd som är 

genomgående oberoende av hur länge man spelat och om inte, vad är det då som 

påverkar de olika kundgrupperna? 

 

Vi tycker oss se att marknaden för Internetbaserade pokerföretag ökar ständigt med nya 

företag som etablerar sig. Hur väljer man en viss Internetsida för att spela poker? Kan det 

se olika ut för de olika kundgrupperna. Har en aktiv spelare samma preferenser som en 

spelare som precis har funnit intresset med att spela poker på Internet? Finns det någon 

gemensam trend hos företagen eller agerar de var för sig på relativt unika sätt i sin 

marknadsföring för att påverka pokerspelare och sina kundgrupper? Med dessa tankar 

                                                
2 www.svd.se �Det är mer socialt än att se på film ihop� 2006-04-09 



 12

och funderingar som fundament har vi valt att undersöka denna nya, och till synes, 

galopperade marknad. 

 

1.3   Problemformulering 

Med ovanstående resonemang och tankar som bakgrund leder det oss fram till vår 

frågeställning;  

 

Vilka är det huvudsakliga faktorerna som påverkar svenska spelares val av 

Internetbaserade pokerföretag? 

 

1.4   Syfte 

Studien är gjord ur ett kundperspektiv. Mot bakgrund av att spelandet på Internet ökat de 

senaste åren och antalet aktörer på marknaden ökat är huvudsyftet med denna studie att 

öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar de svenska spelarnas val av 

Internetbaserade pokerföretag.  

 

Studien har även delsyften som skall försökas belysas. 

• Kartlägga de metoder företagen idag använder sig i sin marknadsföring för att nå 

ut till kunderna. 

• Identifiera likheter och skillnader mellan nybörjare, sporadiska samt aktiva 

pokerspelare. 

• Analysera de faktorer som påverkar kundernas val av pokerföretag. 

 

1.5   Forskningsbidrag 

Tanken är att, med hjälp av intervjuer och teorier, få fram en modell som tar upp de 

faktorer som påverkar kundernas val av Internetbaserade pokerföretag. I och med 

ovanstående resonemang finns det ett andra motiv för vår studie, vilket är att grunda ett 

underlag för nyetablerade pokerföretag på nätet. Den modell vi kommer att kartlägga 

utifrån intervjuer och fokusgrupper skall kunna hjälpa och underlätta för företag som vill 

ta sig in i denna bransch.  
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Kapitel 2 
 

METOD 

Kapitel 3 
 

TEORI 

Kapitel 4 
 

EMPIRI 

Kapitel 6 
 

SLUTSATS 

Kapitel 5 
 

TOLKNING 
AV 

EMPIRI 

1.6   Avgränsningar 

Studien kommer endast att undersöka svenska spelares konsumentbeteende och därmed 

inte ta hänsyn till internationella spelares beteende. Anledningen till detta är att en 

bredare undersökning kommer vara för tidkrävande för denna studie. Trots att 

spelföretagen idag erbjuder många varianter av spel och dobbel kommer vi endast att 

fokusera oss på att titta närmare på spelformen poker. Orsaken till att vi endast 

koncentrerar oss på en spelform är för att poker är det spel som vi anser ha fått mest 

utrymme massmedialt. Vi är medvetna om att ämnet Internetpoker är ett väl omdebatterat 

ämne bland annat när det gäller spelmissbruk.  Inte minst har det märkts med den senaste 

tidens livliga debatt kring Svenska spels satsning på Internetpoker och om hur 

�Samhället arbetar för att öka spelberoendet�3. Detta har gjort att vi valt att avgränsa oss 

från politiska och moraliska aspekter rörande ämnet samt endast på grund av att vi 

förutsätter att vi inte kommer att ha tillräckliga tidsmässiga resurser. Även utanför 

Internet finns det olika former av spel och främst det som kan spelas på casinon. Vi har 

därför valt att avgränsa oss till Internetbaserade pokerföretag och inte den poker som 

spelas privat och på casinon runt om i landet. 

 

1.7   Uppsatsens fortsatta disposition 

För att åskådliggöra uppsatsens fortsatta disposition har denna sammanställts i figuren 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Uppsatsens fortsatta disposition  
Källa: egen modell 
 

                                                
3 DN söndagen den 19 mars 2006 artikel �Boom i Poker� 
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Kapitel 2 I metoddelen förklarar vi vårt val av vetenskaplig utgångspunkt och valet 

av ansats. Vidare kommer vi att beskriva och motivera det tillvägagångssättet vi har valt 

för vår studie. Vi kommer även att beskriva genomförandet och uppbyggnaden av 

fokusgrupperna, samt intervjuerna med företagen och val av frågor. Slutligen förklarar vi 

genomförande av kapitlet �Tolkning av empiri�. 

 

Kapitel 3 Under teoridelen sammanfattar vi den litteratur som vi anser kommer att 

hjälpa oss få fram de faktorer som i slutskedet mynnar ut i en modell för vilka faktorer 

som påverkar svenska spelares val av Internetbaserade pokerföretag. De teorier vi har 

valt att förankra i studien kommer främst att bottna i varumärkesstrategi, 

konsumentbeteende, samt marknadskommunikation. Här finns även förklaringar till valet 

av ställda frågor till fokusgrupperna och till företagsintervjuerna. 

 

Kapitel 4 I detta kapitel redogör vi för de diskussioner som observerades i 

fokusgrupperna. Svaren presenteras i samlad4 form under varje fråga för att underlätta 

läsningen. Vidare kommer vi att på samma sätt redogöra för de svar som vi fick fram 

från intervjuerna av de personer som vi intervjuade i de olika företagen. 

 

Kapitel 5 Under detta kapitel utförs en tolkning av det empiriska materialet som ställs 

mot den teoretiska referensramen som återfinns i kapitel 3. Vi kommer att redovisa de 

kopplingar som vi anser finnas mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

 

Kapitel 6 I det sista kapitlet av uppsatsen kommer vi att presentera den modell vi har 

tagit fram. Vi grundar modellen utifrån våra tolkningar som gjordes i föregående kapitel. 

Vi har även tagit hänsyn till huvudsyftet och delsyftena i studien då vi tagit fram 

modellen. Vi slutar med att ge förslag på fortsatta studier inom ämnet Internetpoker. 

                                                
4 Samlad � Se avsnitt 2.2 för vidare förklaring. 



 15

2.   METOD 

I metoddelen förklarar vi vårt val av vetenskaplig utgångspunkt och valet av ansats. 

Vidare kommer vi att beskriva och motivera det tillvägagångssättet vi har valt för vår 

studie. Vi kommer även att beskriva genomförandet och uppbyggnaden av 

fokusgrupperna, samt intervjuerna med företagen och val av frågor. Slutligen förklarar 

vi genomförande av kapitlet �Tolkning av empiri�. 

 

2.1   Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att dela upp denna rubrik i tre underrubriker för att tydliggöra vår 

vetenskapliga positionering. I den första underrubriken förklarar vi valet vi har gjort 

mellan deduktion och induktion. Därefter följer vår motivering till valet som har gjorts 

mellan positivism och hermeneutik som vi anser passa vår studie. Vi avslutar med 

klarläggande av huruvida vi använder oss av en kvalitativ ansats eller kvantitativ ansats. 

 

2.1.1   Deduktion kontra induktion 

Den elementära frågan när det gäller val av angreppssätt är var och hur teorin gör sitt 

framträdande i studien. Huruvida teorin infaller innan studien eller utvecklar sig som ett 

resultat av densamma har betydelse för om studien ska inta ett deduktivt eller induktivt 

angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet utgår ifrån teori och därefter framarbetas 

resultat genom kopplingar med empiri. Vid den induktiva ansatsen utgår man från 

observationer och utvecklar sedan teori utifrån de resultat man fått fram.5   

 

Vi anser att vår studie varken är rent deduktiv eller induktiv i tillvägagångssättet. Vi har 

valt att studera vilka faktorer som påverkar svenska spelares val vid Internetbaserade 

pokerföretag, vilket både är hämtat från vår insamlade empiri och utvalda teori. Det 

angreppssätt som överensstämmer bättre med vår studie är en abduktions inspirerad 

ansats då det varken använts ett renodlat deduktivt eller induktivt angreppssätt. Den 

abduktiva ansatsen grundar sig på en sammanslagning av den deduktiva och den 

induktiva ansatsen6. Då vår studie inleddes ur teorin, inspireras först den deduktiva 

                                                
5 Bryman, A (2001) 15 ff 
6 http://hem.fyristorg.com/solhem/vteori2/ch2.html 2006-04-27 
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ansatsen. Först såg vi vilka teorier som var aktuella för vår studie, för att sedan utgå från 

de observationer som vi har gjort i intervjuerna och fokusgrupperna vilket därmed då blir 

en mer induktiv ansats. Därefter har vi strävat efter att använda befintliga teorier och 

utförda observationer från fokusgrupper samt intervjuer för att utveckla en modell över 

vilka faktorer som påverkar de svenska spelarnas val av Internetbaserade pokerföretag. 

Detta motiverar den abduktiva ansatsen i och med att den kunskap som hämtats genom 

processen kommer från teori som används innan studien och teorier som skapats allt efter 

arbetet fortskridit. 

 

2.1.2   Positivism kontra hermeneutik  

Det abduktiva angreppssättet bidrar till att det inte blir självklart vilken vetenskaplig 

utgångspunkt som föreligger i undersökningen. Positivismen står för en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt och förespråkar användning av naturvetenskapliga metoder 

vid studier av den sociala verkligheten7. Hermeneutiker däremot ser ur ett tolkande 

perspektiv där strävan är att skapa förståelse vid studier av den sociala verkligheten8. I 

och med att vi inte försöker förklara och generalisera svaren vi samlar in blir det mest 

naturliga valet att följa det hermeneutiska synsättet där förståelsen är nyckelbegreppet. 

Då kunskap samlas in dels genom befintliga teorier och dels från teorier som genereras 

utav studien tolkas informationen som ett sätt för att öka förståelsen. Vi söker inte 

förklara hur verkligheten ser ut på den Internetbaserade pokermarknaden utan istället 

tolka den verklighet som vi uppfattar som den Internetbaserade pokermarknaden idag. 

Genom att utgå från det hermeneutiska synsättet tolkar vi de data som samlas in och 

därefter genereras en modell som ska utgöra vår tolkning av vilka faktorer som påverkar 

svenska spelares val av Internetbaserat pokerföretag. Hermeneutiken innebär även för vår 

studie att data som samlas in inte kan generaliseras eftersom världen ständigt förändras. 

Kritiker till positivismen argumenterar att insikten går förlorad om komplexiteten 

reduceras genom generaliseringar9. Utfallet av vår studie anser vi kunna hjälpa andra 

företag i samma bransch och situation men dock strävar vi efter att öka förståelsen för 

ämnet. Sten Andersson nämner i sin bok �Positivism kontra Hermeneutik� att 

kausalitetstänkandet är främmande inom hermeneutiken. Han skriver vidare �Att förstå 

                                                
7Bryman, A (2001) s.24 
8Ibid. s.25 
9Ibid. s.94ff 
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är att finna en betydelse eller mening��10 Skulle vi välja att utgå från ett positivistiskt 

synsätt skulle vi ta för givet att varje fråga � svar uppfattas på ett identiskt sätt av alla 

intervjuade11. Tack vare att vi utgår från det hermeneutiska synsättet ger det oss en 

bredare vy för tolkning och analysering av svaren vi får in från intervjuerna och från 

fokusgrupperna. 

2.1.3   Kvalitativ kontra kvantitativ 

Alla undersökningar förutsätter att forskaren på något sätt samlar in, bearbetar, 

analyserar, tolkar och presenterar data. Bryman nämner kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstrategier. Det som framförallt skiljer kvantitativ forskning mot den kvalitativa 

är att den sistnämnda mer inriktar sig på ord än siffror12. Den kvantitativa kanaliseras 

bland deduktiva angreppssätt där det krävs att teorierna prövas vilket enklast utförs med 

hjälp av siffror. Därmed är även naturvetenskapliga normer och tillvägagångssätt aktuella 

där kausaliteten är ett centralt begrepp. Kvalitativ forskning inrymmer ett induktivt 

synsätt där tyngden läggs på generering av teorier. Där söker man individernas 

uppfattning och tolkning av sin sociala verklighet, vilket helt tar avstånd från den 

naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. Forskare som utnyttjar 

kvalitativa undersökningsmetoder anser att den sociala verkligheten är i ständig 

förändring som påverkas av individernas skapande och konstruerande.13 En metod som 

innebär att data som samlas in skulle behöva mätas ger oss inte lika intressanta svar som 

betydelsen av de data som vi samlar in genom en kvalitativ undersökning. Med tanke på 

syftet med studien hämtar vi mer kunskap och information från ord än från siffror. Ord 

kan vi tolka och med ord kan vi även se betydelser och därmed skapa vår egen bild över 

hur vi ser på Internetbaserade pokerföretag. Genom en kvalitativ undersökningsmetod 

skapar vi oss en helhetsförståelse över ämnet där sambanden är viktigare än delarna14. 

Den kvalitativa undersökningsmetoden ger oss även en tillförlitlighet, pålitlighet, 

flexibilitet och mindre krav på struktur vilket gynnar vår studie. 

 

                                                
10Andersson, S (2006) s.31 
11Bryman, A (2001) s.25 
12 Ibid. s.249 
13 Ibid. s.35 
14 Ibid. s.249ff 
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2.2   Tillvägagångssätt 

I detta kapitel kommer vi att beskriva och motivera tillvägagångssättet vi har valt för vår 

studie. Datainsamlingen har bland annat gjorts med hjälp av två fokusgrupper, som är en 

form av gruppintervju, med fyra deltagare i vardera gruppen. Anledningen till att vi valt 

denna intervjuform är dels för att dess genomförande tidsmässigt passade vår studie och 

på grund av vår tro att samspelet i en grupp av individer kommer att ge än relativt 

rättfärdigad svarsbild angående vårt förhållandevis snävt valda ämnesområde. Var och en 

av författarna gjorde egna anteckningar under de diskussioner som fördes i 

fokusgrupperna. Svaren på de frågor som ställts i fokusgrupperna är resultatet av de 

sammanställda observationer som författarna gjort under gruppintervjutillfället. 

Ytterligare intervjuer har gjorts med två Internetbaserade pokerföretag för att ge oss en 

inblick i hur dessa ser på branschen och dess konsumenter. För att få en hög 

tillförlitlighet i vår studie kommer vi att göra responsvalidering15 hos både de personer vi 

har intervjuat och deltagarna i fokusgrupperna när vi närmar oss slutet av vår uppsats. 

Detta innebär att vi kommer att rapportera resultaten av intervjuerna till respondenterna 

för att få bekräftat att vi har uppfattat deras sociala verklighet på ett riktigt sätt.  

 

Vi har i slutet av vårt skrivande på denna uppsats upptäckt att det inte har varit det 

lättaste att få tag på Internetbaserade pokerföretag. En anledning till detta kan vara att 

många av pokerföretagen har sina huvudkontor utomlands vilket har gjort att vi inte 

kunnat få tag på mer än två företag. Dessa två företag är även dem belägna utanför 

Sveriges gränser, vilket har gjort att intervjuerna har gjorts på telefon och via e-post. Vi 

hade önskat att få ytterligare minst två intervjuer med andra pokerföretag men har 

accepterat att så tyvärr inte blev fallet. 

 

2.2.1   Insamling av data 

Metod för insamling av data kan ske både genom primär- och sekundärdata. Vi har 

använt oss av båda två. Våra primärdata kommer från den information som vi själva har 

samlat ihop under intervjuer med företagen och med fokusgrupperna. Sekundärdata vi 

använt oss av är främst litteratur som har sökts genom Stockholms universitet, 

Stockholms statsbibliotek samt Internet. Ytterligare sekundärdata har vi hämtat från 

                                                
15 Bryman, A (2001) s.259 
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tidningsartiklar gällande vårt ämne i uppsatsen. Vi har även tillhandahållit tips och råd 

från vår handledare och andra studenter vilket har hjälpt oss att framställa studien. 

 

2.2.2   Intervjuer med företag 

Intervjuerna med pokerföretagen har gjorts som en tvärsnittsdesign med en 

surveystudie16. Anledning till detta val av design har vi grundat på att vi har intervjuat 

mer än ett företag och person. Intervjuerna har strukturerats för att kontexten mellan 

intervjuerna skall vara så likartade som möjligt. Vi har valt att ha öppna frågor17 vid 

intervjutillfällena för att ge utrymme för oförutsedda svar och reaktioner kring frågorna 

som har ställts. Vi har även valt att ha ett standardiserat frågeformulär18 när det gäller 

företagsrepresentanterna. Detta har vi gjort då det i vårt fall skulle vara svårt att inte ta 

hänsyn till individens bakgrund, när vi analyserar svaren, eftersom vi utgår från det 

hermeneutiska synsättet. Orsaken till detta är att vi ansåg oss i detta skede vara för dåligt 

insatta i ämnet vilket gjorde det svårt att hitta lämpliga svarsalternativ på förhand. 

Intervjuerna är till för att få en inblick i branschen och hur de som arbetar inom den 

uppfattar sina kunder och sina egna produkter. 

 

Den metod som rekommenderas vid intervjuer är att man under intervjutillfället använder 

sig av en bandspelare vilket kan verka hämmande på vissa personer. Därför har vi valt att 

använda oss av egna anteckningar som informationssamlare vid intervjutillfällena. Vi har 

intervjuat två Internetbaserade pokerföretag. Dessa intervjuer har gjorts på telefon samt 

e-post på grund av att pokerföretagen vi har intervjuat befinner sig i andra länder och inte 

i Sverige, vilket har gjort det svårt att nå dessa företag på annat sätt. 

 

Under intervjun som gjordes på telefon förde vi egna anteckningar medan vi lyssnade på 

vad den intervjuade svarade. Den andra intervjun med ett Internetbaserat pokerföretag 

har gjorts via e-post där den intervjuade har skrivit fritt runt de frågor som har ställts. 

Informationen som respondenterna har gett oss kommer att jämföras och bearbetas 

sinsemellan och med hjälp av teorier analyseras senare i studien under tolkningsavsnittet. 

Informationen kommer i ett senare skede i arbetet att jämföras med de svar som vi fått 

från våra fokusgrupper, allt för att lokalisera likheter och skillnader mellan företagens 

och kundernas uppfattningar rörande ämnet. 
                                                
16 Bryman A (2001).. s. 56 
17 Ibid, s 151ff 
18 Ibid s.124f 
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Valet av Internetbaserade pokerföretag kommer att förklaras närmre under avsnittet �Val 

av företag�. 

 

2.2.3   Fokusgrupper 

Vår andra intervjumetod riktar sig på pokerföretagets kunder. Denna del har gjorts i form 

av två fokusgrupper19. Fler grupper hade gynnat studiens syfte men av tidsmässiga skäl 

har vi nöjt oss med ovanstående antal. Valet av deltagare kommer att förklaras under 

avsnittet �Val av fokusgrupper�. 

 

Fokusgrupper är en av de vanligaste kvalitativa undersökningsmetoderna och är mycket 

användbar i och med att den kan skapa en spännande gruppdynamik bland deltagarna. 

Detta kan i sin tur leda till att deltagarna inspirerar varandra till att se nya dimensioner av 

produkter och tjänster. Dessutom är metoden mycket användbar när det gäller att 

stimulera målgruppen att tänka kreativt. Ovanstående argument har inspirerat oss att göra 

fokusgrupper för att se om det skapas en gruppdynamik bland våra pokerspelande 

deltagare. Det avgörande i fokusgrupper är att gruppdiskussionsledaren, moderatorn, 

lyckas att få gruppen att bli aktiv och kreativ.20 Metoden har dock även sina 

begränsningar och risker. Till skillnad från individuella intervjuer har forskaren mindre 

kontroll över skeendet och det finns en risk att gruppdeltagarna tar över kontrollen av 

intervjun. För att detta skall undvikas kommer den vi har valt som 

gruppdiskussionsledaren att få möjlighet att avbryta deltagarna om denne känner att vi 

går bort från ämnet och frågan. Dessutom är negativa gruppeffekter (t.ex. tystlåtna 

deltagare eller sådana som inte låter andra komma till tals), organisationssvårigheter och 

analyssvårigheter av information (på grund av att man snabbt får tillgång till stora 

mängder data) risker som kommer med fokusgrupper som intervjuform21. 

 

Med dessa undersökningar som grund kommer vi förhoppningsvis att få tillgång till 

material gällande individers beteendemönster, värderingar och ställningstagande till spel 

på Internet och attityder gentemot olika spelföretag och dess marknadsföring. 

 

                                                
19 Bryman, A (2001), s.127 
20 http://www.gfksverige.se/sweden/field/qmarketres2.htm 
21 Bryman, A (2001) s.338 
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För fokusgrupperna kommer vi att ha öppna frågor för att skapa en diskussion kring 

ämnet vi undersöker. Fördelarna med att ha öppna frågor och inte slutna frågor är bland 

annat att respondenterna kan svara med sina egna ord och frågorna inte leder in 

respondenternas tankar i någon viss riktning, vilket hjälper oss att få reda på hur de tolkar 

frågan vi ställer. Ytterligare en stark aspekt på vårt val att använda oss av öppna frågor är 

att de passar bra för en utforskning av nya områden samt att vi inte är fullt insatta i ämnet 

poker på nätet. Den största nackdelen med öppna frågor är att svaren måste kodas/tolkas 

och att det tar tid22., eftersom vi är tre författare av denna uppsats och vi alla med all 

säkerhet tolkar svaren på olika sätt. Tiden har vi tagit hänsyn till då fokusgruppernas 

diskussionstid kommer att vara begränsad till en och en halv timme.  

 

2.2.4   Val av frågor 

Enligt Alan Bryman finns det tre enkla tumregler som man skall tänka på när man 

utformar och ställer frågor. Den första tumregeln är att �alltid ha undersökningens syfte 

och frågeställning i åtanke�, det vill säga att frågorna som ställs vid en 

intervju/fokusgrupp ska vara inriktad på att ge svar på den problemformulering man ställt 

i sin studie. Med detta menar Bryman att man endast skall ställa frågor som har med 

problemformuleringen att göra för att inte ödsla med tid på frågor som inte har något 

värde för studien. Den andra tumregeln �Vad är man ute efter�, säger att man ska 

precisera frågan så att man får fram det man är ute efter. Detta för att frågan inte skall 

misstolkas eller missuppfattas av respondenten. Den tredje och sista tumregeln �hur 

skulle man själv besvara en viss fråga�, handlar om att man ska tänka sig att man själv är 

respondent och ska besvara frågorna. Syftet med den tredje tumregeln är att upptäcka 

ifall en fråga kan vara mångtydig och faktiskt onödig23. 

 

Utifrån dessa tre tumregler har vi sammanställt ett antal frågor till våra fokusgrupper 

samt till intervjuerna med de Internetbaserade pokerföretagen. Vi har ställt frågorna till 

oss själva för att se hur vi tolkat dem och hur vi själva skulle besvara de frågor vi ställt. 

Vi har även haft vår frågeställning och vårt syfte i åtanke vid valet av de frågor vi har 

formulerat. Vi är medvetna om att vissa frågor inte är direkt kopplade till vårt syfte. Men 

vi tror dock att dessa frågor behövs för att få en helhet över det vi söker finna svar på. Vi 

                                                
22 Bryman, A (2001) s.158 
23 Ibid. s.164 
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anser även att dessa frågor som inte är direkt kopplade till syftet kommer att behövas då 

vi slutligen skall göra vår modell. 

 

2.2.5   Val av fokusgrupper 

När vi valde deltagare till våra två fokusgrupper gjordes en specifik särskiljning mellan 

grupperna. Den första gruppen bestod av pokerspelare som spelar sporadiskt och några få 

timmar per vecka samt nybörjare som är vagt insatta i ämnet. Den andra gruppen bestod 

av spelare som har poker som heltidssysselsättning där samtliga spelar mer än 30 timmar 

per vecka. Skälet till uppdelningen är att utifrån vår frågeställning se skillnader samt 

likheter mellan folk som spelar mycket respektive lite och vilka faktorer som påverkar 

dessa när det spelar poker på Internet. Vi har valt att låta de som ställde upp i 

fokusgrupperna vara anonyma. Men för att kunna särskilja deras svar under empiri har vi 

döpt dem efter deras första namn. Således är de fyra deltagarna i fokusgrupp 1 som vi 

benämner; deltagare C, A, D och deltagare R. I fokusgrupp 2 bestod de fyra deltagarna 

av: deltagare K, N, I samt deltagare M. Under källor ges en kort beskrivning av 

deltagarna, såsom ålder, sysselsättning och även hur länge de har spelat poker på Internet 

samt när de började spela. D personerna som deltog fick vi tag på med hjälp av vänner 

och familj. Vi frågade runt bland våra närmaste vänner om de spelade poker och om de 

inte gjorde det, kände de i så fall någon som spelade? Tack vara detta sätt att söka efter 

deltagare till fokusgrupperna fick vi tag på sammanlagt åtta deltagare till de två 

fokusgrupperna. Ett sådant urval kallas för bekvämlighetsurval24. Precis som det låter är 

detta ett urval som görs av bekvämlighet, det vill säga att deltagarna är för tillfället 

tillgängliga för författarna/forskarna. Genomförande av fokusgrupper skedde hemma hos 

en vän till en av författarna, där vi installerade deltagarna runt ett bord och bjöd på kaffe 

och bullar. Att vi valde att sitta hemma hos en av författarnas vän berodde till största del 

av det centrala läget men även på att det endast var vi där och ingen kunde störa oss 

under diskussionerna. 

 

2.2.6   Val av företag 

Urvalet av Internetbaserade pokerföretagen gjordes med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval25. När vi valde vilka företag vi ville intervjua för vår studie utgick vi 

                                                
24 Bryman, A (2001) s.114f 
25 Ibid. s.114 
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främst från de pokerföretag vi själva kände till genom media och andra kontakter. Utöver 

dessa använde vi oss av den Internetbaserade sökmotorn Google26 där vi sökte på 

�poker� och �pokerföretag� för att hitta så många företag som möjligt. Sökningen på 

Google gav oss över 200 träffar. Vi tittade även i kvällspress såsom Aftonbladet och 

Expressen för att finna pokerföretag. Efter gallring av vår sökning skickades en förfrågan 

via e-post till de företag vi hittat som vi ansåg marknadsföra sig och arbeta mot den 

svenska marknaden. I e-posten beskrev vi vad vi gjorde och vad vårt ärende gällde. Då vi 

relativt omgående kunde konstatera att responsen från företagen var dålig skickades 

ytterligare e-post där de frågor vi ville ha svar på bifogades. Efter detta fick vi svar från 

tre företag som var beredda att ställa upp på att bli intervjuade. Slutligen lyckades vi att 

få svar från två Internetbaserade pokerföretag. Vi hade önskat åtminstone att få intervjua 

ytterligare två Interntbaserade pokerföretag, men av tidsmässiga skäl och på grund av 

dålig respons från företagen har vi fått acceptera att intervjua endast två företag. Av 

konkurrensmässiga skäl kommer vi dock inte att uppge vilka företag som vi fått hjälp av. 

Intervjuerna är gjorda över telefon och e-post då företagens kontor är lokaliserade utanför 

Sveriges gränser. Våra kontaktpersoner på företagen har marknadsföringsrelaterade 

tjänster och en stor kunskap om hur deras företag och branschen fungerar. Genom 

Internetsidan Shortcut27 fick vi kontakt med en av kontaktpersonerna på ett av de 

pokerföretag vi har intervjuat. Denne person befinner sig i London och på grund av detta 

har vi skickat frågorna via e-post och denne kontaktperson har även fått svara via e-post. 

Det andra Internetbaserade pokerföretagets kontaktperson svarade på den e-post vi 

skickade till ett flertal pokerföretag. Tack vare ett gratisnummer via telefon lyckades vi 

ordna en telefonintervju med vår andre kontaktperson. 

 

2.3   Källkritik 

Vid insamling av data från en kvalitativ ansats gäller det att kritiskt granska samtliga 

källuppgifter. Bryman menar att kvalitetsbegreppen reliabilitet och validitet som 

vanligtvis brukar användas i kvantitativ forskning även kan användas i kvalitativ 

forskning28. Det krävs då att en viss anpassning sker i och med att fokus ligger på ord och 

inte i siffror i den kvalitativa ansatsen och därmed uteblir mätfasen. I och med att vi har 

använt oss av fokusgrupper blir det viktigare att diskutera begreppet tillförlitlighet 
                                                
26 www.google.se 
27 www.shortcut.nu 
28 Bryman, A (2001) s.45 ff 
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eftersom vi låter deltagarna prata fritt utifrån ställda frågor och vi endast antecknar det vi 

tolkar vara väsentligt. Att vi är tre författare som tolkat svaren under intervjuerna på 

varsina sätt gör att det finns en risk att pålitligheten kan ha sina brister. Det är även 

viktigt att tänka på att till skillnad från individuella intervjuer har forskaren mindre 

kontroll över skeendet och det finns en risk att gruppdeltagarna tar över kontrollen av 

intervjun. I våra fokusgrupper har vi använt oss av öppna frågor. Den största nackdelen 

med öppna frågor är att svaren måste kodas/tolkas och att det tar tid. Som nämndes 

tidigare så är vi tre författare vilket har gjort att tolknings- och empiriavsnittet har tagit 

längre tid då vi diskuterat hur vi har tolkat svaren från fokusgrupperna. Ytterligare en 

nackdel som vi upptäckte under fokusgrupperna var att vi var dåligt insatta i uttryck som 

pokerspelare använder sig av. I och med detta har vi gjort för vår egen skull men 

framförallt för läsaren skull en ordförklaringsdel i början av vår uppsats.  

 

Samtliga deltagare i våra fokusgrupper var män då vi, trots ihärdigt sökande, inte kunde 

få tag på kvinnor som spelar poker på Internet. Vi är medvetna om att vår studie endast 

kommer att belysas ur ett manligt perspektiv. Vi hoppas ändå att vår modell kommer att 

kunna tillämpas ur ett kvinnligt perspektiv. 

 

Intervjuerna med företagen är gjorda genom två olika kanaler, telefon och e-post, vilket 

kan skapa osäkerhet i svarens utformning. Vi är medvetna om att problem kan uppstå vid 

tolkningen av svaren, men vi utgår från att vi detta till trots kommer att kunna tolka de 

huvudsakliga med svaren. 

 

2.4   Genomförande av tolkningsavnittet 

Vi har valt att i vår tolkningsdel att utgå från empirin och ställa den mot de teorier vi 

ansåg vara lämpliga för vår studie. Det insamlade materialet vi fick från fokusgrupperna 

och intervjuerna från företagen diskuterades mellan författarna för att få en enhetlig 

uppfattning av dessa data. Därefter tittade vi över teorierna vi använt oss av och tog ut de 

teorier vi ansåg kunde hjälpa oss att tolka svaren från empiriavsnittet. Med hjälp av 

styckena 3.7 och 3.8 har vi delat upp tolkningsavsnittet i tre delar. Vi har med hjälp av 

samtliga teorier försökt tolka huruvida det finns likheter och skillnader mellan nybörjare, 

sporadiska och aktiva pokerspelare. Därefter har vi sökt kartlägga de metoder 

Internetbaserade pokerföretag använder sig av i sin marknadsföring med hjälp av svaren 
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från både fokusgrupperna och intervjuerna med företagen. Vi har slutligen analyserat de 

faktorer som påverkar svenska spelares val av Internetbaserade pokerföretag. Avsikten 

med detta upplägg på tolkningsavsnittet är att försöka besvara syftet med studien och 

dess delsyften.  

. 

2.5   Återkoppling av metodavsnittet 

Vi har i detta avsnitt beskrivit vårt val av vetenskaplig positionering, vilket för vår del 

blev ett hermeneutiskt synsätt då vi vill öka vår förståelse i ämnet Internetpoker och inte 

försöka förklara och generalisera ett ämne som vi inte är helt insatta i. Att vi sedan har 

valt en blandning av deduktion och induktion passade oss bäst eftersom vi ser studien 

mer liknande en process än ett forskningsarbete. Ytterligare motivering till detta är att vi 

vill kunna ställa frågor som inte har någon direkt koppling med vårt syfte av studien. Vi 

vill även kunna skapa en modell med våra egna tolkningar av de insamlade svaren och 

inte endast använda oss av teorier, vilket en deduktivansats inte skulle tillåta. För att 

samla in våra primärdata blev valet en kvalitativansats. Anledningen till detta är att vårt 

arbete bygger på ord och inte siffror29 eftersom vi vill kunna tolka den insamlade data 

med hjälp av vår förförståelse och kunskap från valda teorier.  

 

I vårt tillvägagångssätt motiverar vi valet av insamling av data från fokusgrupper och 

företagen. Vi beskriver hur dessa genomfördes, vart dem genomfördes och vilka 

deltagarna var i fokusgrupperna och vilka personerna på företagen var. En diskussion 

förs även kring val av frågor som vi sedan kopplar samman till vår studie. 

 

                                                
29 Bryman, A (2001) s.249 
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3.   TEORETISK REFERENSRAM 

Under teoridelen sammanfattar vi den litteratur som vi anser kommer att hjälpa oss få 

fram de faktorer som i slutskedet mynnar ut i en modell för vilka faktorer som påverkar 

svenska spelares val av Internetbaserade pokerföretag. De teorier vi har valt att 

förankra i studien kommer främst att bottna i varumärkesstrategi, konsumentbeteende, 

samt marknadskommunikation. Här finns även förklaringar till valet av ställda frågor till 

fokusgrupperna och till företagsintervjuerna. 

 

3.1   Val av teorier 

Val av teorier har gjorts med tanke på vilka frågor vi har ställt till fokusgrupperna och till 

intervjuer med företagen. Vi har tagit med teorier som vi tror kan hjälpa oss att uppfylla 

våra syften med studien. Vi börjar detta avsnitt med Cialdinis teorier runt olika principer 

för automatisk påverkan. Att ta med denna teori anser vi nödvändig för att förstå oss på 

konsumenternas handlingar vid valet av Internetbaserade pokerföretag. Vårt andra val av 

teori handlar om varumärket utifrån både ett kundperspektiv och ett företagsperspektiv. 

Denna teori hjälper oss att förstå ifall de Internetbaserade pokerföretagen har någon 

varumärkesstrategi och huruvida konsumenterna tänker på varumärket som finns på den 

Internetsida de har valt för att spela poker. I varumärkesstrategi boken av Henrik Uggla 

beskrivs även köpbeslutsmodellen som kommer att vara till hjälp för oss när vi ser över 

hur en spelare väljer en viss Internetsida för att spela poker. Ytterligare en teori som tas 

upp är image, profil och identitet vilket tas med för att stärka teorin kring varumärket. En 

tredje teori som tas upp i vår teoretiska referensram är marketing mixens fyra P. Med 

hjälp av denna teori kan vi försöka få svar på vårt delsyfte om hur de Internetbaserade 

pokerföretagen marknadsför sig för att nå ut till sina kunder. Även den teori som följer 

efter marketing mix, distributionskanaler, hjälper oss att få svar på hur Internetbaserade 

pokerföretag marknadsför sig.  

 

3.2   Cialdinis principer för automatisk påverkan 

Cialdini har delat in människans automatiska handlingsmönster i olika principer för att 

åskådliggöra vårt beteende vid vissa situationer. I vår studie kan vi använda oss utav 

några av Cialdinis principer för att kunna se vilka faktorer det är som kunderna eller 
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konsumenterna påverkas av vid valet av Internetbaserade pokerföretag. Dessa principer 

för automatisk påverkan enligt Cialdini följer nedan. 

 

3.2.1   Förpliktelse och konsekvens 

Enligt Cialdini finns det en önskan hos oss människor att vara och att framstå som 

konsekventa. Det innebär att vi känner krav, både från oss själva och från omgivningen 

efter att vi gjort ett val eller tagit ställning i en situation, på att vi ska agera i enlighet med 

vårt åtagande. Det är dessa krav som får oss att agera på ett sätt som berättigar våra 

tidigare beslut. Vi intalar oss själva att vi har gjort ett bra beslut och känner oss nöjda 

med vårt val30. Cialdini menar att behovet av konsekvens som en social 

motivationsfaktor kan vara så stark att den leder till beteenden som vi inte vanligtvis 

skulle göra. För att förstå dess påverkan och dess styrka behöver vi inse att konsekvens i 

de flesta sammanhang är uppskattat och viktig i den sociala anpassningsprocessen. 

Inkonsekvens kan ses som ett icke önskvärt personlighetsdrag enligt Cialdini, där ord och 

handlingar inte överensstämmer. Att vara konsekvent förknippas däremot med en 

personlig och intellektuell styrka vilket gör detta beteende högt värderat i vår kultur. 

Trots att det ligger i vårt eget intresse att vara konsekventa kan vi ibland reagera 

konsekvent även om det inte är det ultimata sättet att reagera på. Dessa snabba reaktioner 

är automatiska enligt Cialdini och kan ge oss fördelar i vår strävan efter effektivitet. När 

vi gjort ett val eller tagit ställning i en fråga, erbjuds vi i och med valet, en lockande lyx 

där vi inte längre behöver fundera mer över frågan. Beslutet är fattat och inga fler tankar 

över för- och nackdelar, informationsinsamling eller fakta. Lyxen i och med ett 

automatiskt konsekvensband medför att vi inte behöver lägga ned mycket energi och 

tankemöda på vardagliga beslut31. Fortsättningen på automatisk konsekvens menar 

Cialdini är inre förpliktelse. En påminnelse om något uttalande eller handling kan få en 

person att automatiskt agera på ett obetänksamt konsekvent sätt mot bakgrund av att 

personen känner ett krav att uppfylla denna tidigare förpliktelse. Många människor har 

en benägenhet att envist och konsekvent hålla fast vid de val eller ståndpunkter som de 

väljer32.  

 

                                                
30 Cialdini, R (2005) s.67 
31 Ibid. s.69 
32 Ibid. s. 75 
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3.2.2   Sociala bevis 

Ytterligare en princip hos Cialdini om automatisk påverkan är det sociala beviset som 

innebär att vi avgör vad som är rätt genom att ta reda på vad andra människor tycker är 

rätt. Denna benägenhet att se till vad andra gör och försöka efterlikna beteenden har 

störst genomslagskraft gällande korrekt uppförande, men fungerar lika väl i andra vanliga 

situationer. Situationer där sociala bevis är användbara som påverkningsfaktor är vid 

olika sorters reklam. Ofta kan man läsa om att produkten är �marknadsledande� vilket 

innebär att reklammakarna inte behöver säga att produkten är bra, det räcker med att säga 

att flertalet konsumenter tycker det vilket räcker som bevis33. Enligt Cialdini uppstår ofta 

behovet att leta efter sociala bevis när individen befinner sig i en osäker, svårtolkad eller 

otydlig situation. Ibland uppstår något som Cialdini kallar pluralistisk ignorans vilket 

innebär att i svårtolkade situationer kan flera individer enbart söka efter det korrekta 

beteendet istället för att agera. Det sker därmed inga handlingar utan bara en passivitet 

från åskådarna34. Ytterligare en faktor som Cialdini menar är avgörande när en individ 

letar efter sociala bevis är likhet. Vi agerar gärna likadant som andra människor som 

liknar oss själva eftersom det ger oss en indikation på att det är det rätta beteendet. 

Benägenheten att följa de som liknar oss snarare än de som är olika oss är mer vanligt än 

ovanligt och styrks genom flertalet vetenskapliga studier enligt Cialdini35.  

 

3.3   Organisation av varumärken 
 

3.3.1   Olika perspektiv på varumärken 

Henrik Uggla skriver i sin bok om hur man kan betrakta varumärken utifrån olika 

perspektiv, som exempelvis ett nationalekonomiskt, ett konstnärsperspektiv, ett 

reklambyråperspektiv, ett juridiskt perspektiv och även ett företagsekonomiskt 

perspektiv36. Utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv ses varumärket som en avvikelse 

och ett fel från normen om en perfekt marknad. Vill man som företagare överleva på lång 

sikt vill man sätta sina egna priser och inte bli pristagare. Genom att aktivt arbeta med 

sitt varumärke och blanda det materiella med det immateriella kan vara ett första steg 

                                                
33 Cialdini, R (2005) s. 118ff 
34 Ibid.s.130 
35 Ibid. s.138 
36 Uggla, H (2003) s.19 



 29

Varumärkets 
funktioner

Status och prestige 
reducerar 

psykologisk risk 

Identifikation 
reducerar 

sökkostnaden 
 

Kvalitetsgaranti 
reducerar 

upplevd risk 
 

Differentiering 
förenklar högre 

priser 

Identifikation 
�förenklar återköp 
�förenklar lojalitet  
 i produktkategorin 

�förenklar påverkan 
 

Koherent budskap 
förenklar  

segmentering 

Säljaren 

Köparen 

mot att bryta sig loss från priskonkurrensen och därmed få större marginaler och friheten 

att sätta sina egna priser37. 

 

Utifrån ett juridisktperspektiv handlar det om att i första hand skydda sitt varumärke. 

Med en reklambyrås ögon är det mer fokuserat på att �ladda� varumärket med ett 

kommunikativt innehåll, att fastställa nyckelord som avspeglar företagets 

kärnvärderingar38. En reklambyrås uppgift är även arbeta med positioneringsfrågor, som 

vilken identitet varumärket ska ha på marknaden. Varumärket för en företagsekonom är 

en strategisk resurs som ses som en tillgång som ska byggas och förvaltas eller som en 

skuld som ska avvecklas39. 

 

3.3.2   Varumärkets funktioner utifrån säljarens och köparens 

perspektiv 

Ett annat sätt att se på varumärket är utifrån köparen och säljarens perspektiv. Henrik 

Uggla beskriver varumärkets funktioner beroende om det är från kundens eller säljarens 

perspektiv man utgår ifrån med hjälp av en modell, som presenteras nedan: 

 

 
Figur 2. Varumärket från köparen och Säljarens perspektiv  
Källa: Uggla, H (2001) s.30 

                                                
37 Uggla, H (2003). s.20 
38 Ibid s.22 
39 Ibid. s.22 
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Från köparens perspektiv handlar varumärket om både funktionella, emotionella och 

självuttryckande funktioner. Genom att kunna identifiera sig med ett varumärke uppstår 

det trygghet och varaktighet till märket. Att direkt kunna identifiera ett varumärke 

reducerar söktiden för kunden och därmed kostnaden i konsumentens köpbeslutsprocess. 

Identifikation bygger på en idé om enhetlighet och långsiktighet40. Två andra viktiga 

aspekter är status och prestige, vilket kan påverka köparens självbild. Kapferer menar att 

vi borde vädja mer till självbilden och den vi vill vara41. Det är viktigt att tänka på att 

status och prestige innebörd varierar mellan olika geografiska kulturer, men också mellan 

olika värderingskulturer. Den sista funktionen som spelar roll i köparens ögon är 

kvalitetsgarantin, som kännetecknar varumärkets värde för kunden, framförallt i upplevd 

kvalitet. Ett känt samband är det mellan pris och upplevd kvalitet. Ett starkt varumärke 

har i regel ett högt pris, som i sin tur spelar en viktig roll som kvalitetssignal för 

kunden42. Inom tjänsteområdet är det mer komplicerat att bevisa hög kvalitet. Detsamma 

gäller för informationsteknologin och Internet. 

 

För säljaren är de viktigaste skälen att arbeta med sitt varumärke, differentiering, 

produktidentifikation samt koherens. För att förstå sig på dessa skäl måste det först ges 

en förklaring till varumärkeshierarkin43, som har fyra nivåer (Företagsvarumärke, 

Familjevarumärke, Individuellt varumärke samt modifierad siffra eller deskriptivt namn) 

vilka i kombination med varandra utgör varumärkesstrategi. Uggla menar �Generellt 

gäller ju högre upp i varumärkeshierarkin, ju större möjlighet att utnyttja och 

kapitalisera ett redan känt namn, med högre risk för att detta namn får negativa 

associationer vid eventuella fel på produkterna�44.  

 

En säljare som jobbar på att bygga upp sitt varumärke vill kunna särskilja sig från 

konkurrenterna och därmed differentiera sig och sätta sina egna priser på marknaden. 

Liksom för köparen är identifikation en viktig funktion för säljaren. Genom att lyckas 

med detta skapas möjlighet till kostnadseffektivisering vid marknadsföringen av sitt 

varumärke, eftersom säljaren då inte behöver påminna köparen om sitt märke. Den tredje 

funktionen utifrån säljarens perspektiv är koherens. När varumärket har en klar och 
                                                
40 Uggla, H (2003). s.31 
41 Ibid s.34 
42 Ibid. s.36 
43 Ibid. s.38 
44 Ibid. s.40 
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tydlig positionering känner kunden/köparen igen sig och en relation kan skapas till 

varumärket. 

 

3.3.3   Köpbeslutsmodellen för en konsumentmarknad 

Genom att titta på den klassiska köpbeslutsmodellen för en konsumentmarknad kan vi få 

fram externa faktorer som påverkar konsumentens beslut vid val av Internetsida för sitt 

pokerspelande.  

 

 
Figur 3 Den enkla köpbeslutsmodellen för en konsumentmarknad  
Källa: Uggla, H (2003) s.95 
 
 

Modellen består av fem steg som börjar med en problemidentifikation, exempelvis �jag 

vill spela poker�. Den följande fasen är sökfasen. Här tar man hjälp av vänner, letar på 

Internet, surfar runt för att hitta rätt pokersida. I efterföljande fas görs en utvärdering av 

alternativen man har tittat på. Utvärderingen bygger på de egna värderingarna av de 

Internetbaserade pokerföretagensidor och hur jag värderar dem. Efter utvärderingarna 

sker själva köpet, i detta fall, görs beslutet om vilken Internetbaserad pokersida man vill 

spela på. När valet av Internetbaserad pokersida sedan har gjorts uppstår efterköpsfasen 

med antingen positiva eller negativa förtecken. I denna fas funderar man på ifall det rätta 

valet gjordes när man beslutade sig för en viss Internetbaserade pokersida. I 

köpbeslutsprocessen kan varumärket läggas till som en faktor som finns med under hela 

processen. Sambandet mellan varumärket och köpintentionen är att ett visst varumärke 

kan stärka självförtroendet vid utvärdering av köpalternativen. Konsumentbeteende 

forskaren Howard menar att styrkan med köpbeslutsmodellen är dess enkelhet och att 

svagheten i modellen är att den endast beaktar konsumentens rationella väg till beslut.  

Problem 

Sökfas  

Utvärdering 

Köp 

Efterköpsfas 

Varumärket
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3.4   Marketing mix  

Enligt Porter kan ett företags strategiska marknadsföring sammanfattas i fyra P nämligen 

pris, produkt, plats och påverkan. Genom att utveckla och effektivt arbeta med dessa 

strategiska verktyg kan företag uppnå den respons som de strävar efter att få på den 

aktuella marknaden. Enligt Porter kan företagen relativt enkelt påverka marknaden och 

konsumenterna om verktygen i marketing mix används på rätt sätt45.  

 

3.4.1   Pris 

Genom att variera priset på en produkt eller tjänst kan företagen kontrollera och styra 

konsumenternas efterfrågan. Företagen kan förhandla om priset med varje kund genom 

att ge rabatter, avbetalningserbjudanden eller erbjuda andra betalningssätt.  

 

3.4.2   Produkt 

En produkt eller tjänst är det som företaget erbjuder marknaden och som konsumenterna 

efterfrågar. Det innebär allt från fysiska objekt, tjänster, platser, organisationer eller 

idéer. Genom att kontrollera och effektivt utnyttja sina produkter i marknadsföringen kan 

företagen skapa sig fördelar inom bland annat kvalitet, varumärke, förpackningar eller 

garantier. 

 

3.4.3   Plats 

Genom att effektivt utnyttja transporter eller andra distributionskanaler kan företagen 

skapa sig fördelar på marknaden vad gäller tillgängligheten för konsumenterna.  

 

3.4.4   Påverkan 

Aktiviteter som stärker kommunikationen mellan köpare och säljare kan vara exempelvis 

reklam, personlig försäljning, sales promotion, public relations. Genom att öka 

kommunikationen till konsumenterna strävar företaget efter att öka försäljningen, stärka 

varumärket och dess position på marknaden. 

 

                                                
45 Kotler (2001) s.97ff 
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3.5   Distributionskanaler  

Enligt Kotler är valet av distributionskanal viktigt för att kunna nå ut med produkten till 

den tänkta målgruppen, det vill säga de rätta kunderna. Genom oberoende aktörer och 

organisationer kan företag få sina produkter eller tjänster tillgängliga för konsumenterna 

på marknaden. Distributionskanalen har till nytta att informera, påverka, skapa kontakter, 

anpassa erbjudanden och förhandla. Kotler menar att en distributionskanal, eller en kanal 

till marknaden, kan ses som en obligatorisk passering mellan produktion och konsumtion 

där flödena spelar en viktig roll. Bland annat sker en fysisk distribution, en överföring av 

produkten eller tjänsten, samt en överföring av ägandet. Det sker även ett betalningsflöde 

och ett informationsflöde som har betydelse för om produkten kan ses som överlämnad 

eller ej.46 För att en distributionskanal skall verka effektivt analyseras kundens behov, 

olika mål utarbetas och alternativ identifieras och utvärderas för att bäst stämma överens 

med efterfrågan. Därefter utformas de distributionskanaler som passar produkten och 

efterfrågan hos konsumenterna 

 

3.6   Image, profil och identitet 

Identitet ur ett marknadskommunikationsperspektiv är etablerandet av ett namn eller 

varumärke för företaget. Ur ett juridiskt perspektiv identifieras organisationen genom sitt 

namn, i form av en logotyp som gör det möjligt för konsumenten att känna igen 

företaget. På organisationsnivå handlar identitet om �vilka vi är� det vill säga vad det är 

som gör organisationen unik och vilka mål som finns. Identitet kan ur ett 

organisationsperspektiv därför förklaras som hur organisationen ser på sig själv och dess 

relation till omvärlden. Istället för identitet kan begreppet profil eller profilering 

användas för den externa kommunikationsprocessen. Identitet är dock inte synonymt 

med profil. Profil är det som är unikt i företagets identitet. En organisation har möjlighet 

att påverka och förändra sin identitet47. Något som företaget inte kan påverka i lika stor 

grad är dess image eftersom det är omvärldens uppfattning av företaget48. 

 

                                                
46 Kotler, P (2001) s.740 f  
47 Svengren, L (2000) s.107ff 
48 Holm, O (2002) s.154 
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3.7   Frågor till fokusgrupper 

Nedan följer samtliga frågor som vi har valt att ställa till de två olika fokusgrupperna. Vi 

ger förklaringar till varje fråga som ställts och vilken teori vi tror att vi sedan under 

tolkningskapitlet kommer att jämföra svaren med. Vissa frågor kommer inte att kopplas 

samman med en teori. Frågorna som inte kopplas ihop med någon teori anser vi ändå 

vara nödvändiga för att få fram den modell vi jobbar mot. 

 

1) Varför tror Ni poker blivit så populärt den senaste tiden? 

Frågan är ställd för att se om det finns eventuella likheter eller skillnader hos deltagarna 

gällande pokerns frammarsch. Den kommer även att kunna kopplas till teorier gällande 

påverkan och sociala bevis. 

 

 2) Hur skall en bra pokersida vara utformad?  

Frågan kommer att bli intressant då vi jämför den med intervjuerna med företag. Likheter 

och skillnader mellan synen på hur en sida skall vara utformad kommer att ge en inblick i 

hur kunder respektive företag tänker samt om hemsidor kan vara en påverkande faktor 

för kunderna vid valet av något slag. 

 

3) Vilka är, enligt Er, skillnaden mellan företagen?  

Frågan kommer förhoppningsvis att kunna kopplas till Ugglas köpbeslutsmodell samt ge 

oss en möjlighet att se eventuella likheter eller skillnader gällande företags image och 

deras profil. 

 

4) Vilka faktorer påverkar/påverkade Er vid valet av pokerföretag? 

Frågan kommer bland annat ge oss svar huruvida interna samt externa faktorer påverkar 

valet av företag. 

 

5) Genom vilken distributionskanal kom ni i kontakt med pokerföretaget? 

Frågan är direkt kopplad till Kotler gällande vilka distributionskanaler som påverkar 

kunderna samt ger oss en inblick i vilken kanal som kan har högst genomslagskraft hos 

konsumenterna. 

 

6) Hur viktig är säkerheten vid valet av pokerföretag? 
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Frågan kan vi en första anblick ses som induktiv, men då antalet aktörer på marknaden 

ökar så vill vi se om säkerhet eventuellt kan vara en konkurrensmetod enligt 

konsumenterna. Vi vill även se om säkerheten kan vara en viktig faktor som påverkar 

spelarna vid deras val av Internetbaserade pokerföretag. 

 

7) Vilka slogans känner Ni till? 

Frågan är ställd för att jämföra gruppernas kännedom om marknaden och om det finns 

någon aktör som verkar mer framträdande än de övriga. 

 

8) Hur ser Ni på Internetpokerns framtida utveckling? 

Frågan skall frammana deltagarnas spekulationer om hur de tror att pokern kommer se ut 

i framtiden. Två tolkningar som kommer att vara intressanta är a) kommer intresset att 

växa eller minska samt b) hur deltagarna tror att framtidens Internetpokerföretag kommer 

att agera på marknaden. Frågan kommer eventuellt att kunna appliceras i marketing 

mixens fyra P. 

 

9) Vad saknas/är bristerna på dagens hemsidor? 

Frågan är till för att se vad konsumenterna anser vara utvecklingsmöjligheter på 

pokerföretagens hemsidor samt se skillnader i gruppernas resonemang. 

 

3.8   Frågor till företag  

För att förstå vårt resonemang kring valet av våra frågor som vi ställer till företagen har 

vi gjort förklaringar till varje enskild fråga. Som nämndes i inledning till valet av frågor 

till fokusgrupperna finns det även här vissa frågor som inte har någon direkt koppling till 

teorier. Vi anser ändå att dessa frågor spelar roll för att kunna framställa en modell och 

för att få hjälp att uppnå våra syften med studien. 

 

1) Vad tror Ni är anledningen till att pokerspelandet ökat så markant de senaste 

åren? 

Frågan är ställd för att se om det finns eventuella likheter eller skillnader hos deltagarna 

gällande pokerns frammarsch. Den kommer även att kunna kopplas till teorier gällande 

påverkan och sociala bevis.  
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2) Vilken är, enligt Er, den mest effektiva konkurrensmetoden på 

pokermarknaden? 

Frågan kommer att ge oss en möjlighet att tolka hur företagen konkurrerar med varandra. 

Troligtvis kommer teori om marketing mixen att kunna kopplas till de svar som 

framkommer. 

 

3) Hur tror Ni att konsumenterna påverkas av all marknadsföring kring poker? 

Frågan kommer teoretiskt att kunna kopplas till Cialdinis teori om påverkan samtidigt 

som företagsperspektivet kommer att kunna tolkas i förhållande till kundperspektivet 

gällande synen på marknadsföring. 

 

4) Hur ser Ni på Internetpokerns framtida utveckling? 

Se fråga åtta under rubriken Frågor till fokusgrupper. 

 

5) Hur vill Ni att Ert varumärke skall uppfattas av Er omgivning/miljö? 

Frågan är ställd för att vi vill kunna se hur företagen vill uppfattas av sin omgivning. 

Varumärkesteori och image kommer att vara intressanta aspekter att begrunda. 

 

6) Vad skiljer Ert företag från era konkurrenter gällande;  

a. Pris � Era prispengar och rating jämfört med Era konkurrenter? 

b. Plats � Hur utnyttjar Ni distributionskanaler för att skapa fördelar och 

tillgänglighet på marknaden? 

c. Påverkan � Vilka aktiviteter använder ni för att stärka kommunikationen mellan 

Er och era konsumenter? 

d. Produkt � Hur skiljer sig er produkt jämfört med era konkurrenters? 

Frågan och dess följdfrågor är direkt kopplad till Porters marketing mix. Förhoppningsvis 

kommer svaren även ge oss utrymme att tolka vilka konkurrensmetoder som företagen 

använder sig av. 

 

7) Vad tror Ni era kunder ser som Er starka sida? 

Frågan är ställd för att se hur företagen tolkar och identifierar sig själva gentemot sin 

omgivning. 
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8) Vad tror Ni era kunder ser som Er svaga sida? 

Frågan är ställd för att se hur företagen tolkar och identifierar sig själva gentemot sin 

omgivning. 

 

9) Marknadsför Ni er gentemot någon speciell kundgrupp? Om ja, vilken och på 

vilket sätt? 

Frågan kommer förhoppningsvis att ge oss en inblick om hur företag segmenterar 

marknaden och hur de går till väga i sin direkta marknadsföring. 

 

10) Vilken typ av pokerspel är populärast hos Er? 

Frågan är direkt induktiv. Motivet bakom att den ställs är för att se vilka pokerspel som 

är populärast hos de olika företagen och om de skiljer sig åt. 

 

11) Vad anser ni är unikt, om något, med Er hemsidas utformning? 

Frågan är ställd för att ge oss en inblick i vilken del eller delar som företagen anser vara 

av stor betydelse hos deras produkt. 

 

12) Vad anser Ni är de viktigaste aspekterna kring en pokersidas utformning? 

Frågan kommer att vara intressant när man ställer den mot fråga nio som ställdes till 

fokusgrupperna. Tolkningar om skillnader och likheter hoppas vi kunna vara av nytta till 

studien. 

 

3.9   Återkoppling av kapitlet 

Vi har i detta kapitel kortfattat skrivit om de teorier vi anser kommer att hjälpa oss i vårt 

fortsatta arbete med uppsatsen. Med hjälp av de fem olika teorier vi har valt att använda 

oss av för vår teoretiska referensram har vi även kunnat koppla dem samman med vissa 

av frågorna som ställts till respektive fokusgrupp. Som nämnts under rubriker; valet av 

frågor till fokusgrupper och valet av frågor till företagen, finns även vissa frågor som vi 

inte har kunnat koppla till valda teorier. Vi har ändå valt att ta med dessa frågor då vi 

anser att dem är nödvändiga för att förstå helheten när vi kommer att skriva 

tolkningsavsnittet och vår slutsats.  



 38

4.   EMPIRI 

I detta kapitel redogör vi för de diskussioner som observerades i fokusgrupperna. Svaren 

presenteras i samlad49 form under varje fråga för att underlätta läsningen. Vidare 

kommer vi att på samma sätt redogöra för de svar som vi fick fram från intervjuerna av 

de personer som vi intervjuade i de olika företagen. 

 

4.1   Svar från fokusgrupper 

I detta stycke presenterar vi varje fråga i den ordningsföljd de ställdes under 

fokusgruppsintervjuerna. Den första fokusgruppen, som vi kommer att kalla för Fg1, 

inkluderar de deltagare som aldrig eller vid sporadiska tillfällen spelar poker på Internet. 

Den andra fokusgruppen, som vi kommer att kalla Fg2, inkluderar således de deltagare 

som har poker som en heltidssysselsättning. 

 

1) Varför tror Ni poker blivit så populärt den senaste tiden? 

Fg1: Samtliga deltagare ansåg att en stor faktor som påverkat pokerns popularitet är 

möjligheten att vinna stora summor pengar på ett enkelt och smidigt sätt. En av 

deltagarna nämnde ett, enligt honom, vanligt scenario där någon kände någon som hade 

vunnit massa pengar på Internetpoker och att detta skulle medföra en känsla av att �alla� 

kan vinna på spelet. En av deltagarna sa sig spela poker långt innan spelet på Internet 

blev populärt. Han menade på att en av fördelarna med att spela poker på Internet istället 

för med kompisarna var de diskussioner och eventuella dispyter som kunde uppstå 

uteblev vid spel på Internet. Diskussionen vidareutvecklades även till medias ökade 

intresse för pokern i form av sponsring av TV-program, sända pokerturneringar och 

tidningsartiklar rörande ämnet. 

 

Fg2: Likt Fg1 påvisade deltagarna medias stora påverkan till pokerns popularitet. Utöver 

detta framstod en enighet om att det idag är mer accepterat att spela poker. �Det ligger i 

tiden� menade deltagare K. Han fortsatte att prata om kändisskapet, att möjligheten att 

bli känd påverkar säkerligen många spelare. Deltagare N tryckte på att det är lättare att 

spela på �högre nivå nu när det finns på Internet� och att man inte behöver åka 

                                                
49 Samlad � Se avsnitt 2.2 för vidare förklaring. 
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utomlands eller spela på svartklubbar för att tävla i poker. Att poker blivit så stort kan 

även bero på att det är �enkelt att lära sig� enligt K. 

 

2) Hur skall en bra pokersida vara utformad?  

Fg1: Alla deltagarna var överrens om att den ska vara lätt överskådlig och enkel. 

Deltagare C tyckte även att det är viktigt att det ska vara lätt att ladda ner programvaran 

samt att det ska vara lätt att �casha in och casha ut�50. Deltagare R ansåg att den grafiska 

layouten spelar roll om man spelar länge, att en snygg sida attraherar. En liten parentes 

deltagare C lade in var att han inte gillade Internetsidor där spelarna runt bordet 

föreställer en �tecknade gubbar�. 

 

Fg2: Viktigt för dessa spelare är att borden skall vara lätt överskådliga och lätt 

tillgängliga vid första sidan. Med detta menade dem att det skall vara lätt att se vilka som 

sitter runt borden för att på så vis hitta dem man vill spela mot. Två av deltagarna tyckte 

att en bra pokersida som är utformad med klara färger är att föredra.  

 

3) Vilka är, enligt Er, skillnaden mellan företagen?  

Fg1: Tre av deltagarna såg inte att det direkt fanns någon större skillnad mellan de olika 

Internetpokersidorna. Medan deltagare C menade att det fanns en skillnad mellan vissa 

sidor. Skillnaden låg i huruvida grundarna av sidorna var pokerproffs själva eller om de 

endast hade ett kommersiellt syfte med pokersidan. Han nämnde som exempel 

pokersidorna Martinspoker (grundad av pokerspelare) och Unibet.  

 

Fg2: Det första samtliga deltagarna nämnde var de olika intressen som finns hos ägarna. 

Med detta menade dem att de spelade för ett visst �nätverk� för att de blev sponsrade 

därifrån. Ytterligare en viktig skillnad som togs upp var de olika vinstintressena som 

finns hos skalföretagen inom de olika nätverken. 

 

4) Vilka faktorer påverkar/påverkade Er vid valet av pokerföretag? 

Fg1: Alla fyra var eniga om att den största faktorn var �word of mouth51�, att vännernas 

åsikter är av stor vikt. Citat från deltagare C �varje sida som jag har provat har någon av 

mina vänner nämnt�. Deltagare R fortsatte diskussionen kring vänners åsikter och 

                                                
50 Se avsnitt �Ordförklaring� 
51 Ibid. 
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påpekade att en sida som någon av ens vänner spelat på och tyckt var bra testade man 

gärna själv att spela på. 

 

Fg2: Här började diskussionen utifrån hur motståndet såg ut på pokersidorna. Ju sämre 

spelare det finns på en sida desto bättre är det för �proffs� enligt alla i fokusgruppen. 

Kvalitet på motståndet är en av de viktigaste faktorerna för mer aktiva spelare menar alla 

i fokusgruppen. Deltagare K hyste en åsikt om att Internetsidor som innehåller andra 

former av spel såsom betting och casino försöker fånga upp dessa spelare för att 

�fiska�52 dem på pengar. Två av deltagarna förklarade att för dem var det även viktigt 

med vad det för �teasers�53 de fick från kontakterna på nätverket de spelar för/på. 

Exempel på en teaser kan vara resor, biljetter till olika sportevenemang och dylikt. 

Samtalet runt teasers ledde in på diskussionen kring vikten av �rake� och �rakeback� 54, 

vilket framhäver betydelsen av att ha bra kontakter. 

 

5) Genom vilken distributionskanal kom ni i kontakt med pokerföretaget? 

Fg1: På denna fråga fick vi ett enhetligt svar där den första kontakten med pokersidor 

inte skedde genom massmedia utan genom vänner och deras rekommendationer. 

Deltagare R menade på att den stora uppmärksamheten i media kan ha lett till att spelare 

valt att inte börja spela. 

 

Fg2: Deltagarna sade även i denna grupp att �distributionskanalen� genom vilken man 

kommit i kontakt med poker på nätet ofta har att göra med påverkan från vänner och 

deras åsikter. Deltagare K trodde även att det kunde bero externa faktorer, som bland 

annat påverkan från massmedia och all sponsring som syns i TV.  

 

6) Hur viktig är säkerheten vid valet av pokerföretag? 

Fg1: Deltagarna ansåg att om säkerheten är bristande kan detta påverka företaget 

negativt. Däremot kan ett företag som marknadsför sig som ett �säkert val� troligtvis inte 

räkna med ett ökat antal kunder. Deltagarna R påpekade att ifall en bristande 

säkerhetsaspekt hos ett företag blir allmänt känt, vare sig det är ett rykte eller en sanning, 

skulle detta kunna få förödande konsekvenser för företaget ifråga.  

 

                                                
52 Se avsnitt � �Ordförklaring�. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Fg2: Ingen av deltagarna reflekterar över säkerheten. Den entydiga åsikten hos 

deltagarna var dock att ju mindre ett företag är desto fler brister tordes det finnas hos 

företaget när det gäller säkerhet. Deltagare I menar att eftersom det är mer okej att spela 

idag har även bankerna accepterat det, vilket gör det lättare när man för över sitt kapital 

mellan sina pokerkonton och bankkonton.  

 

7) Vilka slogans känner Ni till? 

Fg1: En av deltagarna nämnde: �Av spelare för spelare� men han visste inte direkt till 

vilket företag det slogans tillhörde. En annan deltagare menade på att slogans inte är 

något man reflekterar över.  

 

Fg2: En av slogans som nämndes var: �ett schysstare spel� och trodde det kom från 

Betsson. Ytterligare två slogans nämndes. 

 

8) Hur ser Ni på Internetpokerns framtida utveckling? 

Fg1: Vid denna fråga delade sig deltagarnas åsikter främst vad det gällde pokerns 

framtida tillväxt/utveckling. Tre ansåg att pokern kommer att gå samma väg som den så 

kallade IT-bubblan gjorde. Eftersom att pokerbranschen, likt IT-branschen, har haft en 

galopperande tillväxt och efterfrågan den senaste tiden finns det en risk att marknaden 

överetableras av �för många företag med för få kunder� (citat från deltagare D). Samma 

deltagare fortsatte diskussionen om att många provar på att spela poker på Internet, men 

slutar ganska omgående (om man inte är spelberoende) när de inte går med någon 

ekonomisk vinst. Deltagare C var dock av en annan åsikt. Han trodde att pokern på 

Internet kommer att öka då det fortfarande finns oexploaterade marknader som t.ex. 

Asien och Ryssland. Deltagare R började spåna på tekniska utvecklingsvägar för pokern i 

form av att pokern integreras i större utsträckning med cybervärlden55. Han trodde att 

poker på Internet kan kommas att efterlikna dagens dataspel där man skapar sin egen 

karaktär som tillhandahåller olika personliga och originella särdrag. Stora virtuella 

världar kan uppstå där man kan leva och uträtta dagliga bestyr som inte nödvändigtvis 

behöver direkt förknippas med poker. Deltagare A var säker på att pokerspelandet på 

Internet kommer se annorlunda ut om tio år, men exakt hur detta skulle se ut i praktiken 

hade han inte tänkt så mycket på. 

 

                                                
55 Se avsnitt �Ordförklaring�  



 42

Fg2: Alla deltagare var eniga om att efterfrågan kommer att öka mer och mer inom de 

närmaste tio åren. Även här kom de oexploaterade marknaderna på tal som ett belägg för 

detta. Deltagare K trodde inte att efterfrågan i Sverige kommer att öka eftersom det både 

i Sverige och i Norge är en relativt mogen marknad. Deltagarna var även säkra på att 

utbudssidan kommer att se annorlunda ut om tio år. Det kommer att ske mer uppköp och 

konsolidering mellan företag. Det trodde även att rakeback kommer att få större 

betydelse i framtiden och det är utbudssidan som kommer att förlora på detta. I och med 

att rakeback kommer att vara av större betydelse i framtiden tror deltagarna att de små 

Internetbaserad pokerföretagen kommer att försvinna och endast de stora kommer att 

vara kvar. Ytterligare en aspekt som diskuterades var att de tror på ett ökat samarbete 

mellan pokerföretag och företag som direkt påverkar den målgrupp som spelar poker på 

nätet. 

 

9) Vad saknas/är bristerna på dagens hemsidor? 

Fg1: Deltagare D tycker att det är för mycket information på för liten plats. Alla 

deltagare var eniga om att det är för mycket reklam och banners56 på sidorna. Deltagare 

A menade på att de bästa sidorna ofta är de enklaste. Deltagare R tyckte att många av 

hemsidorna liknade ett klotterblank och var svåra att orientera sig på. Deltagare D tyckte 

även det skulle vara bra ifall man lätt kunde se på förstasidan vilken rake de olika borden 

har. 

 

Fg2: Diskussionen gick direkt in på hur kompetenta de anställda och supportern är hos de 

olika företagen. Med tanke på att det är en ung bransch under utveckling så har tyvärr 

support sidan fått stå åt sidan. Detta är något som troligtvis kommer att blir mer 

uppmärksammat och effektiviserat ju äldre branschen blir. 

 

4.2   Svar från företag 

I detta stycke presenteras svaren från de två företagen i ordningsföljd. Under varje fråga 

kommer en sammanfattning på de svar vi tagit del av från de olika 

företagsrepresentanterna. Anledningen till att vi endast kommer att redovisa ett 

sammanfattat svar beror på att viss information kan vara känslig med hänsyn till 

konkurrenssituationen. Vid de ställen det står �ingen kommentar� har den intervjuade 

                                                
56 Se avsnitt � �Ordförklaring�. 
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valt att inte svara på frågan på grund av ovanstående resonemang. Samtliga respondenter 

var under intervjutillfället aktiva hos etablerade Internetpokerföretag. Företag 1 (Ftg1) 

har gjorts genom en telefonintervju, medan företag 2 (Ftg2) har svarat oss via e-post. På 

grund av att Ftg2 har svarat via e-post är vissa av dennes svar kortfattade jämfört med 

Ftg1 svar som intervjuades via telefon. Vi har skrivit av Ftg2 svar rakt av för att det på så 

vis inte skall ske någon misstolkning av dennes svar. Ftg1 har vi sammanställt våra 

tolkningar av dennes svar vilket gör att Ftg1 svar i vissa fall är längre och mer utförliga.  

 

1) Vad tror Ni är anledningen till att pokerspelandet ökat så markant de senaste 

åren? 

Ftg1: Anledningen till att pokerspelandet på Internet ökat i Sverige tror respondenten 

beror på olika faktorer i kombination med varandra. Först och främst har svenskar väldigt 

god samt billig tillgång till snabbt Internet vilket är en viktig förutsättning. Samtidigt är 

svenskar, och även de flesta nordeuropéer, trendkänsliga vilket gör att de inte räds att 

prova på nya saker på marknaden. Spelkulturen i Sverige har varit relativt etablerad de 

senaste 30 åren så när en ny spännande spelfluga kommer in på scenen så är inte 

människorna rädda att prova på den. Sen har den stigande disponibla inkomsten och den 

på senare år hårdare marknadsföringen av spelföretag självklart också dragit sitt strå till 

stacken. 

 

Ftg2: Ett flertal faktorer har givetvis spelat in, beroende på vilka marknader man 

studerar. På den nordiska marknaden har den tekniska kunskapen och utbredningen i 

form av bredband och datorkunnande i kombination med ett visst "revolutionärt" 

perspektiv gentemot de etablerade spelmonopolen bidragit till nätpokerns snabba 

genomslag. Mer generellt för de flesta marknader har dock det faktum att poker baseras 

mer på skicklighet än tur kontra andra hasardspel starkt bidragit till att intresset blivit så 

starkt - ett intresse som media i sin tur tagit fasta på, vilket i sin tur sedan genererat en 

positiv intressespiral.  

 

2) Vilken är, enligt Er, den mest effektiva konkurrensmetoden på 

pokermarknaden? 

Ftg1: Respondenten menade på att konkurrensmetoden företaget använder sig av beror 

på vilken typ av kund man riktar sig emot. Respondenten delade in kunderna i tre olika 
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grupper beroende på hur länge kunderna varit aktiv, nya kunder, etablerade kunder och 

gamla kunder. Mot de nya kunderna använder man sig till exempel av bonus vid 

registrering hos företaget. Detta för att kunden med en gång skall få extra valuta för sitt 

investerade kapital hos företaget. De etablerade kunderna har spelat poker en tid. Dessa 

utforskar kärnprodukten vilket brukar te sig i att de spelar olika typer av poker, 

pokerturneringar och fler än en typ av spel. För dessa är det produktens kvalitet 

(vinstsummor, användarvänlighet, variationsmöjlighet) som är av större intresse. 

Konkurrensmetoden gentemot konkurrenter blir därmed att se till att hålla hög klass på 

själva kärnprodukten och de faktorer som påverkar denna. För de gamla kunderna (tillika 

de kunderna som har hög frekvens på sitt spelande och även stor omsättning hos 

företaget) är det företagets lojalitet mot kunden och företagets rakeback57 till kunden som 

är viktig. Företagets lojalitet kan till exempel ge sig i uttryck genom extra tillgång till 

support för kunden eller specialinbjudningar till vissa pokerturneringar.  

 

Ftg2: Ingen kommentar 

 

3) Hur tror Ni att konsumenterna påverkas av all marknadsföring kring poker? 

Ftg1: Respondenten vill skilja på direkt- och indirekt marknadsföring kring poker. Med 

den indirekta marknadsföringen menas dels de medier som skriver om poker i dags och 

kvällspress samt de TV-kanaler som visar pokerturneringar på bra sändningstid. Dessa 

ser till att bygga upp ett intresse hos kunderna. Pokerföretagens egen marknadsföring är 

sedan till för att locka till sig kunderna till företagets hemsida. De är dock svårt att veta 

exakt hur konsumenterna påverkas på den marknadsföring som finns, men troligtvis har 

marknadsföringen än så länge bidragit till ett ökat intresse kring spelet poker. 

Ftg2: Tittar man generellt på hur olika varumärken inom nätpoker försöker marknadsföra 

och profilera sig så är metoderna och de utsända meddelandena i de flesta fall ganska 

likartade, vilket gör varumärkessepareringen svår för flertalet konsumenter. Klart är dock 

att konsumenterna noterat det enorma uppsvinget för marknadsföring av olika 

pokerleverantörer. Det finns också givetvis en risk för att den enorma floden av 

pokerrelaterade budskap ska bidra till en allmän trötthet eller immunitet mot poker som 

fenomen.  

 
                                                
57 Se avsnitt �Ordförklaring� 
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4) Hur ser Ni på Internetpokerns framtida utveckling? 

Ftg1: Internetpokern kommer att bli fullt accepterad i den samhälliga 

underhållningsindustrin. Det kommer att vara lika vanligt att spela poker en lördagskväll 

som den är att till exempel gå på bio eller gå på middag med vänner. Dessutom kommer 

marknaden domineras av ett fåtal aktörer som har den stora massan av alla kunder. 

Många små företag kommer troligtvis att konkurreras ut från marknaden. 

Ftg2: På kort sikt (12 till 18 månader) kan vi räkna med en närapå exponentiell tillväxt 

för branschen, även i de länder där intresset ökat lavinartat de senaste åren. För övriga 

länder kommer med stor sannolikhet en liknande explosiv tillväxt ske varefter 

möjligheter att marknadsföra sig mer öppet kommer att erbjudas. På sikt kommer 

nätpoker i alla dess olika former med stor sannolikhet ses mer som ett spel bland andra - 

dock med fördelen att det är skicklighet mer än tur som kan fälla avgörandet. Spelande 

kommer även att erbjudas via andra kanaler än enbart via datorn och mobiltelefonen.  

 
5) Hur vill Ni att Ert varumärke skall uppfattas av Er omgivning/miljö? 

Ftg1: Som ett seriöst och väl etablerat företag med stor erfarenhet och hög kompetens. 

 

Ftg2: "Top of the line"/"Premium", både vad gäller spelarna som spelar på sajten samt 

sajten i sig med alla dess funktioner och spelmöjligheter.  

6) Vad skiljer Ert företag från era konkurrenter gällande;  

a. Pris � Era prispengar och rating jämfört med Era konkurrenter? 

Ftg1: Respondenten menar på att det beror på vilka man jämför sig med. Vissa företag 

inriktar sig enbart till poker och andra kombinerar flera olika spelformer så som till 

exempel odds, casino och skrapspel. Det är därför svårt att dra en generell hårddragning. 

 

Ftg2: Detta varierar kontinuerligt och är därför svårt att svara på.  

 

b. Plats � Hur utnyttjar Ni distributionskanaler för att skapa fördelar och 

tillgänglighet på marknaden? 

Ftg1: Främst genom tidningar, men har även TV-reklam på en mindre kanal. 
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Ftg2: Ingen kommentar. 

 

c. Påverkan � Vilka aktiviteter använder ni för att stärka kommunikationen mellan 

Er och era konsumenter? 

Ftg1: Extra tillgänglig support till våra nya samt etablerade kunder.  

 

Ftg2: Genom seminarier, liveturneringar, etcetera. 

 

d. Produkt � Hur skiljer sig er produkt jämfört med era konkurrenters? 

Ftg1: Ingen kommentar. 

 

Ftg2: Tillgängligheten på flera plattformar - PC/MAC/mobiltelefoner, med mera. 

 

7) Vad tror Ni era kunder ser som Er starka sida? 

Ftg1: Respondenten anser att företaget har fördelaktig bonus och sidan är enkel att 

orientera sig på. De använder sig av en stabil och säker pokerklient, har välutvecklad 

kundsupport, har ett flashprogram58 som gör det enkelt för kunden att spela vart den än 

befinner sig samt en gratis extra funktion som gör det möjligt att enkelt avläsa vissa 

statistiska variabler under spelets gång. 

 

Ftg2: Kvalitet, tillförlitlighet och tillgänglighet - samt ett starkt fokus på allt 

pokerrelaterat, med ytterst få andra saker och spelformer som stjäl uppmärksamhet. 

 

8) Vad tror Ni era kunder ser som Er svaga sida? 

Ftg1: Ingen kommentar. 

Ftg2: En del har klagat på interfacet som de tycker är lite jobbigt, andra på att vi erbjuder 

för många olika spellösningar. Andra har uttryckt en önskan om fler turneringar av vissa 

sorter. 
                                                
58 Flashprogram � en typ av mjukvara 
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9) Marknadsför Ni er gentemot någon speciell kundgrupp? Om ja, vilken och på 

vilket sätt? 

Ftg1: Marknadsför oss mot män i åldern 18 till 40 år. I övrigt inga kommentarer. 

 

Ftg2: Män i åldrarna 18-35, genom diverse media och aktiviteter som riktar sig främst 

mot denna målgrupp. Visst fokus läggs även på kvinnor i karriären, samt hemmafruar. 

 

10) Vilken typ av pokerspel är populärast hos Er? 

Ftg1: Texas Hold�em. 

 

Ftg2: Texas Hold�em 

 

11) Vad anser ni är unikt, om något, med Er hemsidas utformning? 

Ftg1: Respondenten anser att inget är direkt med hemsidan. Men en kort beskrivning av 

den är att den har en mjuk framtoning utan för många banners59. Vill även framhäva 

fokuseringen på produkten på sidan. 

 

Ftg2: Forumet "Pokah" och den täta kommunikation som äger rum där. 

 

12) Vad anser Ni är de viktigaste aspekterna kring en pokersidas utformning? 

Ftg1: Enkelhet. Det får inte vara svårt att hitta det man letar efter på hemsidan och inte 

för mycket reklam. Hemsidan skall även vara stabil och ha en hög säkerhet och god 

support.  

 

Ftg2: Att gränssnittet är lättförstått och tydligt, samtidigt som det är estetiskt tilltalande. 

 

                                                
59 Se avsnitt �Ordförklaring� 
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5.   TOLKNING AV EMPIRI OCH TEORI 

Under detta kapitel utförs en tolkning av det empiriska materialet som ställs mot den 

teoretiska referensramen som återfinns i kapitel 3. Vi kommer att redovisa de kopplingar 

som vi anser finnas mellan den teoretiska referensramen och empirin. 

 

5.1   Inledande kommentarer 

Efter att ha diskuterat inom gruppen de insamlade data vi har fått in har vi kommit fram 

till att ställa empirin mot teorierna men även med utgångspunkt från syftet av vår studie. 

Vi börjar med att tolka och identifiera de olika kundgrupper som vi tyckt oss se för den 

Internetbaserade pokerspelsmarknaden. I följande stycke söker vi kartlägga företagens 

marknadsföringsåtgärder för att nå ut till sina kunder. Vi har därefter i det sista stycket i 

vår tolkning av empiri och teori analyserat de faktorer som styr en svensk spelares val av 

Internetbaserade pokerföretag.  

 

5.2   Identifiera kundgrupper 

Pokerföretagens kunder har många olika särdrag och egenskaper som skiljer dem åt. Hur 

länge man har spelat, hur ofta man spelat etcetera, har betydelse när företagen riktar sin 

marknadsföring och sitt upplägg gentemot olika kundgrupper. Detta är även något som 

belyses av ett av företagen under intervjuerna. Respondenten påpekar att deras företag 

gör en grov uppdelning av kunderna beroende på hur länge kunden spelat poker. Under 

arbetets gång har vi med hjälp av litteratur och intervjuer, tyckt oss kunna urskilja 

egenskaper som skiljer spelarna åt och vi vill, utan att dra några direkta generaliseringar, 

visa upp tre typer av kundgrupper och vilka egenskaper dessa besitter.  
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Den främsta anledning till dessa grupperingar är för att underlätta och förtydliga vissa 

resonemang som vi vill påvisa i studien. Grupperingarna gör det även lättare för oss att 

visa hur vissa teorier kan kopplas till en viss kundgrupp. De tre grupper som vi vill ta upp 

har vi kallat för nybörjare, sporadisk och aktiv. I figuren nedan kan man se på vilket sätt 

vi särskiljer de tre grupperna. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 4. Tolkning av pokerkonsumenter 
Källa: egen modell. 
 
 

5.2.1   Nybörjare 

Vilka vi anser är nybörjare i dessa sammanhang är de personer som aldrig spelat poker 

på Internet tidigare eller möjligtvis någon enstaka gång. De vet grunderna om hur man 

spelar poker men deras skicklighet i spelet får ses som begränsat. En nybörjare spelar på 

pokerbord där insatserna är låga och de föredrar att spela cash-games60 istället för 

turneringar. Om man skall placera in nybörjarna i Köpbeslutsmodellen befinner sig dessa 

i sökfasen eller köpfasen beroende på om det provat på pokerspel på Internet eller inte. 

Från företagens perspektiv anser vi att denna kundgrupp är relativt flyktig och därför inte 

är direkt trogen något specifikt pokerföretag. Anledningen till detta kan bero på fler olika 

faktorer men troligtvis är en av de mer betydande, att denna kundgrupp inte utforskar 

produkten i sig utan är snarare nyfiken på själva spelet poker. Det spel som nybörjaren 

spelar är Texas Hold�em då det är den spelform inom poker som vi anser är vanligast och 

som visas på de turneringar som TV-sänds. 

 

                                                
60 Se avsnitt � �Ordförklaring� 

  
NNYYBBÖÖRRJJAARREE  

  
• Spelat poker på Internet ett fåtal 

gånger 
•Behärskar ett pokerspel 

•Har spelkonto hos enstaka företag 
•Spelar på bord med låg insats 

 

  
AAKKTTIIVV  

  
•Spelar poker flera gånger i veckan 
•Behärskar många sorters pokerspel 
•Har spelkonton hos få väl utvalda 

pokerföretag 
•Spelar på bord med hög insats 

 
SSPPOORRAADDIISSKK  

  
•Spelar poker några gånger i månaden 

•Behärskar fåtalet pokerspel 
•Har spelkonto hos flertalet pokerföretag

•Spelar på bord med medelhög insats 
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5.2.2   Sporadisk 

Till skillnad från nybörjaren är denna kundgrupp väl bekant med pokerspelande på 

Internet. Dessa personer spelar poker på frekvent basis men dock inte mer än ett par 

gånger i månanden. För denna kundgrupp är spelet fortfarande en hobby som i bästa fall 

kan generera lite extra pengar i plånboken. För de sporadiska pokerspelarna har 

nybörjarnas nyfikenhet gått över till mer utforskning av produkten. Kundgruppen spelar 

både cash-games och turneringar och tar även i större utsträckning hänsyn till vilka 

erbjudanden som pokerföretagen påvisar. Av denna anledning använder sig de 

sporadiska spelarna utav ett flertal pokerföretag för att kunna ta del av ett större utbud 

turneringar och arrangemang som pokerföretagen anordnar. De sporadiska spelarnas 

insatser vid pokerborden varierar väldigt mycket beroende dels på hur mycket kapital 

spelaren besitter och dels på vilken typ av pokerspel de spelar. I köpbeslutsmodellen 

anser vi att de sporadiska spelarna befinner sig i omloppet kring köp- och efterköpsfasen. 

Anledningen till detta är troligen att denna kundgrupp utvärderar pokerföretagens 

erbjudanden i relativt stor utsträckning och tar där med fast på de egenskaper som skiljer 

pokerföretagen åt. 

 

5.2.3   Aktiv 

De aktiva pokerspelarna anser att pokerspelandet är en hel- eller halvtidssysselsättning. 

De pengar som används till pokern ser denna kundgrupp som en ren investering då de 

indirekt förutsätter att de kommer att vinna mer pengar än vad de förlorar i det långa 

loppet. Den aktiva kundgruppen spelar poker mer än 30 timmar per vecka och är väl 

medvetna om vilka erbjudanden de olika pokerföretagen har. När dessa väljer vilka 

pokerföretag som de använder sig av anser vi att de utgår från en viktig aspekt nämligen 

rakeback61. Då dessa spelare spelar med höga insatser blir även deras rakeback av 

betydande karaktär. Rakebacken blir en extra inkomst som spelarna får tillbaka in på sina 

konton, vanligtvis på månadsbasis. I köpbeslutsmodellen anser vi att den aktiva 

kundgruppen i större utsträckning befinner sig i efterköpsfasen än den sporadiska. 

Anledningen till detta är för att de aktiva spelarna utvärderar valet att pokerföretag och 

dess erbjudanden mer än vad den sporadiska kundgruppen gör. 

                                                
61 Se avsnitt � �Ordförklaring� 
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5.3   Företagens marknadsföringsåtgärder 

Under denna rubrik tolkar vi företagens marknadsföringsåtgärder utifrån Porters 

marketing mix. Av de fyra delar som denna modell består av har vi endast fokuserat oss 

på två, plats och påverkan, då vi anser att dessa stämmer bäst överens med vad vi fått ta 

del av i empirin. 

 

5.3.1   Plats 

Utifrån svaren som samlades in genom fokusgrupperna kunde vi uttolka att pokerspelare 

oftast kommer i kontakt med pokerföretagen genom tips och rekommendationer från 

vänner och bekanta. Detta tycks enligt deltagarna i fokusgrupperna gälla för både aktiva 

samt sporadiska pokerspelare. Det är en intressant aspekt att se vänner som en form av 

distributionskanal, vilket borde vara något som pokerföretagen skulle kunna dra nytta av 

vid sin marknadsföring. En viss påverkan från massmedia genom olika typer av 

sponsring av TV program kan förekomma men den största faktorn vid första kontakten 

med ett Internetbaserat pokerföretag kan således tolkas som vänner. Vår tolkning utifrån 

kundperspektivet styrks även från företagens sida. Företagen arbetar indirekt med att 

marknadsföra sig i kvällspressen där potentiella pokerspelare får upp intresset för 

Internetpoker. Genom den definitiva marknadsföringen, som bland annat innehåller 

sponsring samt diverse marknadsrelaterade aktiviteter, kan pokerföretagen fånga upp de 

potentiella kunderna genom att aktivt bearbeta varumärket.  

 

5.3.2   Påverkan 

Vår tolkning om hur företagen försöker påverka pokerspelarna grundar sig främst i tre 

olika aktiviteter � bonus, rakeback och support. Specialinbjudningar till turneringar och 

extra pengar vid registrering hos pokerföretagen är exempel på bonus som 

pokerföretagen använder sig av för att stärka kommunikationen till konsumenterna. 

Rakeback, är, som vi tidigare nämnt, en typ av återbäring av omsatt kapital som främst 

attraherar aktiva spelare. För att öka lojaliteten mellan företagen och deras kunder så är 

även kundsupporten av betydande karaktär. Ett av företagen som intervjuades antydde att 

olika medel för att påverka spelarna används gentemot olika typer av kundgrupper. 

Direkt bonus i form av extra pengar vid en första insättning på ett pokerkonto är en 

vanlig aktivitet för att attrahera nya kunder. Anledningen till detta kan bero på att 
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företaget vill att kunden direkt skall se den positiva effekten av att använda företagets 

produkt. Förhoppningen är sedan att det första goda intrycket skall medföra att kunden 

uppvisar lojalitet gentemot företaget och fortsätta nyttja företagets produkt. Huruvida 

denna metod är effektiv eller ej har vi svårt att uttala oss om då ingen av de personerna i 

fokusgrupperna antydde att detta var något de påverkades av vid valet av företag. 

 

Vad som dock var av större betydande karaktär var de aktivas syn på företagens support 

och rakeback. Då de aktiva spelarna omsätter stora summor pengar varje månad på poker 

så är pokerföretagens �gåva� tillbaka till spelarna något som verkligen påverkar 

konsumenterna. Detta är något som även bekräftas av respondenterna på de företag vi 

intervjuat. Respondenten menade även på att företag i branschen arbetar aktivt för att öka 

den personliga kontakten med de aktiva spelarna i form av ökad kundsupport. Vi anser 

att detta görs för att de aktiva spelarna är en viktig men inte speciellt lojal kundgrupp. Vi 

har uppfattat det som om både de sporadiska och aktiva spelarna inte har några moraliska 

betänkligheter att tvärt byta pokerföretag om de ekonomiska erbjudandena är bättre hos 

konkurrerande företag. 

 

5.4   Faktorer som styr spelares val av 

Internetbaserade pokerföretag 

Vi kommer under följande rubrik att analysera olika faktorer som påverkar en spelares 

val av Interntbaserade pokerföretag utifrån de teorier som vi anser väl anpassade. Dessa 

teorier är, varumärkesstrategi, principer för automatisk påverkan samt 

köpbeslutsmodellen som vi tolkar med hjälp av den insamlade empirin. 

 

5.4.1   Image, identitet och varumärkets betydelse 

Ordet varumärke kom aldrig på tal under fokusgruppdiskussionerna, vilket har gjort att vi 

försök att tolka helheten av de svar som kan kopplas till varumärke. Genom att utgå från 

Henrik Ugglas modell62 om varumärkets funktioner blir det lättare att tolka 

fokusgruppernas och företagens svar. Vi ser här fokusgrupperna som köparen och 

företagen som säljaren. Vi tycker oss se av svaren vi fick från flera av frågorna att för 

aktiva spelare finns det i en viss mån emotionella förhållanden till ett visst 
                                                
62 Uggla, H (2003) s.30 
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pokerföretag/varumärke. Detta är dock inget generellt utan gäller för vissa av de spelare 

som har fått teasers63 av olika slag. En andra aspekt om varumärkets funktioner som kan 

diskuteras utifrån köparen är den upplevda kvaliteten. Då vår studie handlar om 

Internetbaserade pokerföretag blir det svårt att diskutera upplevd kvalitet i form av att ett 

högt pris har samband med hög kvalitet. Men det visar sig vara av stor vikt vilka ens 

motspelare är, vilket vi tolkar som en form av upplevd kvalitet. För att den upplevda 

kvaliteten skall vara så stark som möjligt söker sig både aktiva och sporadiska till 

spelbord där det finns sämre spelare.  

 

Genom svaret från fråga två till företagen kan vi se hur Ftg1 vill stärka lojaliteten till de 

befintliga kunderna för att på så vis stärka varumärket. Lojaliteten i sin tur förenklar för 

återbesök på sidan. Det är intressant att medan Ftg1 svarade utförligt på denna fråga ville 

Ftg2 inte lämna något svar. Vi får däremot klara svar om hur företagen vill att man ska 

uppfatta deras varumärke. Här skiljer sig svaren mellan företagen. Anledning till detta 

skulle kunna vara att en av varumärkets funktioner beskriver företagets identifikation. 

För ett företag handlar identifikation framförallt om långsiktighet, vilket visar att utifrån 

de Internetbaserade pokerföretagen är varumärket en viktig faktor vid marknadsföringen. 

Genom att ha ett starkt varumärke och att bygga upp det med ett långsiktigt tänkande 

som gör det lättare för pokerspelare att känna igen det anser vi att varumärkesstrategi inte 

skall glömmas bort i vår modell i slutsatsen utifrån företagets synvinkel.  

 

En intressant upptäckt under fokusgruppsdiskussionerna var att ingen direkt kunde 

koppla slogans med det rätta Internetbaserade pokerföretaget. Att inte kunna koppla ihop 

rätt slogans med rätt företag visar på att spelare inte har någon klar bild av de 

Internetbaserade pokerföretagens image. Image är något som företagen inte kan påverka i 

lika stor grad som sin identitet64. De två Internetbaserade pokerföretagen vi intervjuade 

hade en klar bild om deras företags identitet och vad som är unikt med dem. Det är 

intressant att se att deras spelare vare sig det är en aktiv, sporadisk eller nybörjare, inte 

alls har någon klar bild om vad som är unikt med just deras Internetbaserade 

pokerföretag som de valt att spela på. Vi tolkar detta som att svenska spelare inte lägger 

ned allt för mycket tid på att lära sig om det valda Internetbaserade pokerföretagets 

identitet och att inga av de Internetbaserade pokerföretagen har någon klar image ut mot 

                                                
63 Se avsnitt �Ordförklaring� 
64 Holm, O (2002) s.154 
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dess omgivning. Med detta resonemang har vi kommit fram till att image och identitet 

inte är faktorer som påverkar en spelare vid dennes val av Internetbaserade pokerföretag. 

 

5.4.2   Intern påverkan 

Vid diskussionerna kring huruvida spelarna påverkas vid valet av Internetbaserade 

pokerföretag kan vi utifrån svaren se vissa skillnader mellan de aktiva spelarna och de 

som spelar mer sporadiskt eller precis har börjat spela. Vi tolkar det som om de nya och 

sporadiska spelarna i större utsträckning påverkas av word-of-mouth och från bekanta i 

omgivningen. De aktiva spelarna påverkas inte lika lätt från vännerna utan berörs av 

andra yttre faktorer vid valet av pokerföretag. Faktorer som bonus och rakeback har inte 

lika stor betydelse för de sporadiska pokerspelarna som för de aktiva pokerspelarna även 

om dessa erbjudanden inte är helt främmande för de sporadiska spelarna. Vi tolkar det 

som om nybörjarna och de sporadiska pokerspelarna oftare faller för det som Cialdini 

kallar socialt bevis och handlar efter vad som omgivningen anser vara rätt. Anpassningen 

till vännernas rekommendationer och handlingsmönster kan leda till att företagens 

marknadsföringsåtgärder får mindre betydelse för pokerspelaren vid valet av 

pokerföretag. Detta sett ur ett företagsperspektiv kan betyda att den viktiga 

marknadsföringen för företaget tappar sin roll som kommunikationslänk mellan köpare 

och säljare. Begreppet word-of-mouth får därmed en helt annan betydelse för företagen. 

En yttre faktor som även ger utslag på respondenternas val av Internetbaserat 

pokerföretag och kan ses som en social motivationsfaktor enligt Cialdinis fenomen är 

marknadsföringen. Sponsring av TV-program där pokerföretaget marknadsför sig som ett 

proffsigt och väletablerat företag kan som vi nämner ovan påverka respondenterna till 

viss del. Enligt Cialdini skulle denna motivationsfaktor kunna omfattas av det sociala 

beviset med innebörden att kunden faller för principen för automatisk påverkan och 

prövar det aktuella pokerföretaget enbart på grund av de välvalda orden i slogans eller 

andra textremsor. Detta gäller dock främst de kundgrupper som innefattar nybörjare och 

även till viss del de sporadiska spelarna. Vi tolkar det även här som att de aktiva spelarna 

inte nämnvärt påverkas av pokerföretagens direkta marknadsföring, lika väl som i 

situationer när vänner har betydelse. De aktiva spelarna kan återberätta olika 

pokerföretags slogans men det har ingen större betydelse för dem när de väljer 

pokerföretag. I diskussioner huruvida spelarna använde ett och samma pokerföretag kan 

vi tolka svaren utifrån Cialdinis princip för automatisk påverkan gällande konsekvens. 

De spelare som klassas som nybörjare har en låg frekvens på sitt pokerspel och använder 
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då gärna ett och samma pokerföretag vilket skulle kunna ses som konsekvent. De 

sporadiska spelarna kan ses som relativt konsekventa i deras val av pokerföretag även om 

de har en nyfikenhet att prova på andra pokerföretag om de hör att vänner och bekanta 

gör likadant. Den aktiva kundgruppen spelar oftare och mer frekvent och har ett behov av 

att hitta bra erbjudanden och framförallt bra bord hos pokerföretagen där motståndet är 

av rätt kvalitet. Genom bonus och andra erbjudanden lockas de till att använda sig av ett 

och samma nätverksföretag65 i deras pokerspelande. Aktiva spelare är snarare trogna ett 

nätverksföretag än att de spelar konsekvent på ett och samma pokerföretag.  

 

5.4.3   Köpbeslutsmodellen för poker 

Vi har tolkat det som att en pokerspelare ofta styrs av både interna och externa faktorer 

vid sitt val av pokerföretag. Vägen till beslut av pokerföretag kan ses som en process där 

vi valt att ta hjälp av den traditionella köpbeslutsmodellen för att göra en vidare tolkning 

av de svar som samlades in från fokusgruppernas diskussioner. 

 

Problem: Vi tolkar det som att problemet har olika betydelse för de olika 

kundgrupperna. De aktiva spelarna ser problemet som en önskan att hitta pokerföretag 

med bord där motståndet är av rätt kvalitet. Medan nybörjarna och de sporadiska spelarna 

mer har en nyfikenhet kring pokerspelandet. Från diskussionen kring varför poker blivit 

så populärt den senaste tiden kunde vi se att det fanns en vilja att vinna stora summor 

pengar. Att höra hur vänner i ens omgivning lyckats kan ha ökat nyfikenheten kring 

Internetpoker. 

 

Sökfas: Denna fas ter sig relativt lika för de olika kundgrupperna då alla respondenter 

nämner att de har besökt ett pokerföretag efter att ha blivit rekommenderade av sina 

vänner eller andra i omgivningen. Vännernas åsikter är av stor betydelse när man vill 

börja spela och söker upp pokerföretag på Internet. De aktiva spelarna letar även efter det 

rätta motståndet på spelare. Tolkningar av de svar vi fick från frågan om vilka 

distributionskanaler som deltagarna kommit i kontakt med pokerföretagen, visar även här 

på att vännerna är den största kanalen. Den största källan i sökfasen är således vännerna i 

konsumentens omgivning. 

                                                
65 Se avsnitt � �Ordförklaring� 
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Utvärdering: I denna fas är det i första hand pokerspelarens egna preferenser som styr 

vilket det slutgiltiga valet av pokerföretag blir. Så som vi tolkar svaren finns det 

skillnader mellan de olika kundgrupperna. För en nybörjare eller sporadisk spelare har 

vännernas åsikter om de olika pokerföretagen stor betydelse i utvärderingen. En sida som 

en vän anser vara intressant att spela på har ofta positiv effekt på nybörjarna och de 

sporadiska kundgrupperna. Återigen har kvaliteten på motståndet stor betydelse för de 

aktiva spelarna i deras utvärdering. Den aktiva kundgruppen söker efter pokerföretag 

som erbjuder andra typer av spel såsom exempelvis casino eller betting. Där kan de 

aktiva spelarna fånga upp de spelarna som nyligen vunnit pengar på de andra 

speltjänsterna och �fiska� dem på pengar.  Andra faktorer som de aktiva spelarna beaktar 

i sin utvärdering av valet av pokerföretag är vilken rakeback, bonus och andra 

erbjudanden som pokerföretaget kan ge dem.  

 

Köp: Detta är resultatet av utvärderingen och därmed utgår vi från att ett köp/val har 

skett. 

 

Efterköpsfas: För en pokerspelare finns det egentligen inte någon efterköpsfas mycket 

beroende på att en pokerspelare aldrig är konsekvent utan hela tiden är flexibel gällande 

val av pokerföretag. Som nämndes ovan tolkar vi det som att kundgrupperna skiljer sig 

något åt. Nybörjaren är inte speciellt konsekvent i sitt val av pokerföretag. Den 

sporadiska och den aktiva spelaren söker efter bra erbjudanden från pokerföretagen och 

därmed binder upp sig för pokerspelande hos det aktuella pokerföretaget. Speciellt den 

aktiva spelaren tolkar vi vara mer konsekvent ett och samma nätverksföretag men som 

samtidigt spelar hos olika pokerföretag. 
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6.   SLUTSATS  

I det sista kapitlet av uppsatsen kommer vi att presentera den modell vi har tagit fram. Vi 

grundar modellen utifrån våra tolkningar som gjordes i föregående kapitel. Vi har även 

tagit hänsyn till huvudsyftet och delsyftena i studien då vi tagit fram modellen. Vi slutar 

med att ge förslag på fortsatta studier inom ämnet Internetpoker. 

 

6.1   Påverkningsfaktor modell 

Nedan följer den modell som vi har kommit fram till efter att ha tolkat vår empiri utifrån 
teorierna vi använt oss av.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 Påverkningsfaktor modell 
Källa: Egen modell 
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6.2   Förklaring av modell 

Modellen ovan hjälper oss att tolka hur omgivningen och pokerföretag tillsammans 

påverkar pokerspelare. Pokerföretagen skickar ut påverkningsfaktorer som de hoppas att 

konsumenterna skall fånga upp. Det är allt från direkt marknadsföring till erbjudanden, 

rakeback, bra support, höga vinster etcetera. Omgivningens påverkningsfaktorer 

inkluderar utöver vänner och bekanta även trender. Vi har tolkat det som att alla dessa 

faktorer påverkar pokerkonsumenterna i större eller mindre grad men beroende på vilken 

kundgrupp de tillhör svarar de upp mot faktorerna olika stor grad. Längst ner i modellen 

har vi, enligt vår egen uppfattning, kommit fram till typiska faktorer som påverkar de tre 

kundgrupperna. Det bör dock påpekas att trots detta kan inga generella kopplingar mellan 

påverkningsfaktorerna och kundgrupperna göras.  

 

6.3   Internetbaserade pokerföretag 

I dagsläget marknadsför sig de Internetbaserade pokerföretagen genom de vanligaste 

distributionskanalerna TV och dags � och kvällspress. Med tanke på att antalet 

pokerföretag som finns och nya pokerföretag som etablerar sig på marknaden har ökat 

gäller det att särskilja sin Internetsida. De flesta Internetbaserade pokerföretagen har 

någon form av slogan. Men utifrån vår empiri har vi upptäckt att vara sig man är 

nybörjare, sporadisk eller aktiv spelare så är slogans genomslagskraft mycket vag. 

Företagen bör beakta hur de vill bli uppfattade utav omgivningen och därifrån profilera 

sig med det som är unikt för just dem. Det är viktigt att se till att företagens 

varumärkesstrategi stämmer överens med dess identitet. Har företaget något unikt, 

exempelvis fördelaktig rakeback eller att grundarna själva är pokerproffs, anser vi att det 

är ett starkt konkurrensmedel som är viktigt att visa omgivningen för att stärka företagets 

identitet. Vi ser också att det är av betydelse att de Internetbaserade pokerföretagen visar 

sin närvaro i form av turneringar eller andra evenemang runt om i landet. Detta visar att 

de Internetbaserade pokerföretagen är mer än bara en �logga� och en sida på Internet. Det 

vi anser kommer vara en faktor i framtiden inom branschen är att företagen fokuserar i 

större utsträckning på att ha en närmare och mer direkt kundkontakt med konsumenten. 

Lyckas man inte profilera sig och stärka sitt varumärke kommer det att bli allt svårare att 

behålla sin plats på en marknad där konkurrensen med all säkerhet kommer att öka.  
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6.4   Likheter och skillnader mellan de olika kundgrupperna 

Vi bedömer att den starkaste faktorn som stämmer överens hos alla tre kundgrupper är 

vikten av word-of-mouth. Begreppet påverkar dock kundgrupperna på olika sätt. För 

nybörjare och sporadiska spelare har begreppet betydelse när de ska börja spela poker på 

Internet eller vill prova något nytt, de följer vännernas rekommendationer och tips om 

bra pokerföretag. För de aktiva spelarna är innebörden av begreppet word-of-mouth 

annorlunda då det mer handlar om vilka pokerföretag som erbjuder fördelaktig rake, 

rakeback samt övrig bonus.   

 

Vi har uppfattat ytterligare en faktor som har betydelse för de tre kundgrupperna vilken 

är grafiken och användarvänligheten på de olika Internetsidorna. De Internetbaserade 

pokerföretagen som har en lättöverskådlig och enkel layout tycker respondenterna är att 

föredra. Exempelvis vill en aktiv spelare se en lista över vilka bord som finns och vilka 

motståndare som sitter vid respektive bord. Denna preferens beror på att aktiva spelare 

letar efter dåliga spelare � ju sämre motstånd desto bättre.  

 

Efter tolkning av intervjuerna har vi fått en stark känsla av att pokerföretagen arbetat och 

utvecklat sin kundsupport i stor utsträckning. Supporten som konkurrensmedel anser vi 

vara väldigt effektiv och kommer troligtvis att fortsätta att utvecklas under den närmaste 

tiden. Aktiva spelare menar att telefonsupporten som finns idag hos pokerföretagen, är 

personer som inte är insatta i pokerbranschen. Att anställa mer informerade och kunnig 

personal för support bör vara något för pokerföretagen att ta i beaktning. Supporten som 

är en viktig faktor gäller även till viss del för de sporadiska spelarna vilka har 

användning av att snabbt kunna ta ut och sätta in pengar. Nybörjarna tog inte upp detta 

som ett problem. Detta kan troligtvis bero på att de respondenter som var nybörjare i våra 

fokusgrupper hade ytterst liten erfarenhet av poker på Internet. Det är därför inte omöjligt 

att detta problem även kan finnas hos denna kundgrupp men på grund av bristande 

erfarenhet har detta inte framträtt i vår studie.  

 

Vi tycker att den direkta marknadsföringen idag känns lite som ett nödvändigt ont för 

pokerföretagen. Anledningen till detta, menar vi, är att alla aktörer utnyttjar denna 

distributionskanal i så pass hög grad att kunderna har svårt att särskilja pokerföretagen 

från varandra. Intresset för branschen har givetvis fått sig ett uppsving men vi tror att det 

varit ganska slumpartat vilka pokerföretag som egentligen fått ta del av det ökade 
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intresset. Det är dock värt att påpeka att författarna är rörande överens om att 

marknadsföring genom direkt reklam kommer att vara en viktig del för de pokerföretag 

som vill leva kvar i branschen.  

 

6.5   Förslag på fortsatta studier 

Under arbetets gång har vi kommit fram till tre förslag på fortsatta studier som vi anser 

vara intressanta. Förslagen presenteras nedan i form av frågeställningar. 

 

- Hur påverkar Svenska Spels intåg den svenska Internetbaserade pokermarknaden?  

-   

- Vilka faktorer påverkar kvinnliga pokerspelares val av Internetbaserade 

pokerföretag? 

-  

- På vilka sätt kan rakeback effektiviseras som konkurrensmedel på den 

Internetbaserade pokermarknaden?  

 

6.6   Egna kommentarer 

När vi beslöt oss för att skriva uppsats inom ämnet poker var det för oss alla tre en 

relativt okänd och ny marknad. Vi hade alla någon gång sett en pokerturnering på TV 

eller själva spelat poker i någon form. Vi hade därför förhoppningar om att ämnet poker 

skulle vara ett relativt outforskat och komplext ämne att studera, vilket vi nu anser att det 

inte är. De faktorer som påverkar konsumenterna inom pokerbranschen var redan innan 

vi startade med uppsatsen väl kända hos både pokerspelarna och företagen. Detta till trots 

beslöt vi oss för att fortfölja vår studie i förhoppning om att hitta något nytt och 

revolutionerande. Fastän vi inte kom fram till det som vi hade hoppats på är vi ändå 

nöjda med den modell vi presenterar i slutsatsen därför att vi anser att den är enkel och 

lättförståelig att förklara för personer som inte är insatta i ämnet Internetpoker.  
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