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Sammanfattning 
 
Sedan uppkomsten av Internet har det stått klart att det kan användas som ett forum för 
pengatransaktioner. Börshandeln har blivit helt datoriserad och Internet används idag av alla 
för att handla med finansiella instrument. Internet har också blivit ett forum för olika typer av 
spel. Det spelet som fått störst popularitet på nätet är poker. Spelet skiljer sig från andra spel 
på så sätt att man spelar live mot andra spelare via nätet och inte direkt mot spelbolagen, 
dessa tar i Internetpoker istället en procent av omsättningen.  
 
Att vara Internetpokerspelare och att vara ett ”pokerproffs” har blivit begrepp i Sverige under 
de sista 2-3 åren. Utvecklingen inom spelet och datorernas samt Internets värld har gått fort 
det senaste decenniet vilket gör att denna marknads förutsättningar och villkor också 
förändras snabbt. Därför är det ett ämne som inte är speciellt väldokumenterat ännu inom 
akademiska kretsar.  
 
Vi har tagit fasta på denna brist av forskning inom området och gjort en undersökning som i 
första hand syftar till att besvara hypotesen om homogenitet i konsumentbeteendet hos 
”pokerproffs” men också definiera begreppet ”pokerproffs” och andra fenomen inom den nya 
värld och arbetsmarknad som Internetpoker blivit i Sverige.  
 
Uppsatsen hoppas vi kunna generera mervärde hos företag som är aktiva på pokermarknaden 
eller vill marknadsföra sig på den. Uppsatsen kan hjälpa företag att förstå hur ett pokerproffs 
tänker, fungerar och agerar i sin roll som konsument. 
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1.  Inledning 
 
Vi vill i vår Uppsats undersöka de köpvanor som återfinns hos personer vars primära inkomst 
kommer ifrån Internetpokerspel.  
För att underlätta för läsaren har vi valt att göra en bilaga som förklarar den grundläggande 
terminologin inom pokerspelet. Denna bifogas längst bak.   

1.1. Bakgrund 

 
Internetpoker har sedan det kom till i slutet av 1990-talet haft en snabb utvecklingskurva i 
Sverige som är ett av de största länderna inom Internetpoker när det kommer till antal 
spelare och deras omsättning. Internetpokern hade under sina första levnadsår under det 
sena 90-talet en något trevande start, då var det endast de mest etablerade spelfirmorna på 
nätet som erbjöd det som spel och endast ett fåtal spelare som brunnit för spelet långt 
innan det nådde nätet som hade det som primär eller betydande inkomstkälla. Under 2000-
talet ökade tillväxten stadigt och det riktiga genombrottet för Internetpokern kom under 
2003. Plötsligt visades livepoker1 på TV och Internetpoker spelades av var och varannan 
svensk ungdom. Sedan genombrottsåret 2003 har Internetpoker och poker i allmänhet 
fortsatt att växa kraftig och det är idag sommaren 2006 få människor i Sverige som inte 
känner till Internetpoker.  
 
Internetpoker härstammar från den typ av pokerspel som växte fram i Amerikas vilda 
västern, och redan i pokerns barndom fanns det händer där det gick hett till och med stora 
pengar på spel. En av pokerns första legender var ”Wild” Bill Hickok som föddes i Illinois 
1837. Han flyttade så småningom till Kansas där han pendlade mellan jobb som 
diligenskusk, sheriff och pokerspelare. Han blev dock alkoholiserad och fick svårare att 
sköta sina sysslor och den 1:a Augusti 1876 blev han skjuten av en man han förolämpat 
under ett pokerparti kvällen innan. Handen han satt på när han blev skjuten var tvåpar i 
Ess och åttor. Sedan dess har den handen kallats ”död mans hand” inom pokervärlden.2    
 
Spelets regler är lätta att lära sig men ett branschtalesätt myntat av pokerns mest kända 
spelare amerikanen Doyle Brunson går; ”Poker tar en dag att lära sig, men en livstid att 
bemästra”. Det finns olika varianter av poker som är representerade på i stort sett alla 
sidor, vi ska kort redogöra för dessa. Centralt för alla pokerspel är att satsandet av pengar 
står i centrum. Sedan kan spelet utföras antingen i ”cash game” form eller turneringsform. 
Cash games kan bestå av bord med plats från allt från 2 (Heads Up) till 10 (round game) 
spelare och går till så att man använder riktiga pengar i förutbestämd valuta som man har 
vid bordet för att satsa. Turneringsformen går till så att man köper in sig i turneringen via 
en fast avgift och får ett visst antal marker att spela med oftast 1500 på Internet, man kan 
inte förlora mer än den fasta avgiften. Antalet spelare i turneringarna kan variera stort från 
vanligen mellan 50-1000 spelare, en annan variant av turneringsspel är ”sit&go’s” där 
vanligtvis 10 spelare är med och de 3 första vinner pengar. 
 

                                                 
1 se bilaga 
2 First Poker nr 6 juni 2006 
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Texas no limit Hold´em 
 

Det mest spelade spelet som är det som används vid VM och alla andra stora 
turneringar. Man får två dolda kort som bara man själv ser, första rundan med 
satsningar sker sedan. Efter det kommer tre kort ut på bordet och en ny runda med 
satsningar sker, sen ett fjärde kort nya satsningar ett femte kort och ny runda 
satsningar. Den som med hjälp av sina två dolda kort kan skapa den bästa 
pokerhanden om fem kort vinner spelet, dock så kan man när som helst under handen 
lägga sig och förlorar då endast den insats man lagt in. För att spelet ska leva under 
varje hand så finns en avgift som betalas av två spelar varje hand lilla och stora blinds. 
Stora blindens avgift är också det minsta de andra spelarna måste satsa för att vara 
med i handen. Vilken spelare som helst kan när som helst satsa alla sina marker varför 
det kallas no limit, att satsa rubbet kallas att gå ”all in”.3 

 

Texas hold’em fixed limit 

 
Samma som no limit med den stora skillnaden att den satsning man får göra vid varje 
runda har ett fast tak. Det gör att detta spel får en annan typ av taktik och spelare som 
är mästare i no limit är oftast inte mästare i fixed och vice versa. 

 

Seven card stud 

 
Samma princip med satsningarna fast med en extra satsnings runda samt att insatserna 
är delvis fixed. Här får du dock istället 3 kort på handen 1 öppet och två dolda, sedan 
ska du skapa bästa handen med hjälp av dessa och de fem korten på bordet.4 

 

Omaha  

 
Går att spela både som fixed och no limit. Går till så att du får fyra dolda kort och du 
måste använda dig av exakt två av dessa samt tre av de fem korten från bordet för att 
skapa din poker hand, varken fler eller färre.5 

 

1.2. Problemområdet 

 
Sverige och dess skandinaviska grannländer är ledande inom Internetpoker efter USA och 
England. Det anses allmänt idag inom den globala pokervärlden att Skandinavien har flest 
toppspelare i världen sett till capita, Skandinavien leder även denna kategori sett till antal 
spelare och omsättning på Internet. Av dessa spelare kan dock endast en minoritet vara 
vinnande spelare (ca 5-6%)6 detta beroende dels på att de spelare som vinner mycket ofta 

                                                 
3 Hellmut jr s. 8-11 
4 Hellmut jr s. 258-262 
5 Hellmut jr s. 176-181 
6 http://www.tv4.se/nyheter/453703.html 
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vinner väldigt mycket p.g.a. poker är ett spel med en viss portion tur och viss portion 
”skicklighet” där en del spelare naturligtvis är skickligare än andra och därför har större 
chans att vinna, dels på att ”huset” (spelbolaget som håller i Internetservern) tar en viss 
”rake” (provision) på alla spel som spelas. Av de 5-6% som är vinnande spelare finns det 
runt 2-3 %7 som vinner ”mycket” pengar. Med mycket syftar vi på en genomsnittlig 
månadsinkomst från Internetpokern på allt från runt 10 000 kr upp till ca 100 000 kronor, 
inkomst som än så länge är skattefri. Detta är alltså som en motsvarande bruttoinkomst i 
Sverige på emellan 12 000-150 000 kr.  
 

1.2.1. Problemformulering 

Kategorin av spelar som kallas pokerproffs karaktäriseras av att den är mycket 
köpstark och spenderar mycket tid framför datorn, alltså en speciell typ av människor, 
men gör detta att också deras köpvanor är speciella?  
Vi avser undersöka de köpvanor som karaktäriserar svenskar som har en betydande 
inkomst (över 10 000 likvida kronor i genomsnittlig månadsinkomst sett över ett år) 
från Internetpoker, för att se om det finns gemensamma mönster i deras köpvanor och 
vilka dessa i så fall är.   
 
Vi har en hypotes om att människor som tjänar bra pengar på Internetpoker i Sverige 
är en homogen grupp som vi tror kunna påvisa har homogena konsumtionsvanor.    

 
 

1.3. Syfte 

 
Vi hoppas att genom denna uppsats kunna fullborda en studie som kan vara användbar för 
bolag som bedriver pokerspel på Internet, exempelvis genom att låta dem använda sig av 
denna studie för att kontakta de tillverkare av de produkter som studien visar att 
spelbolagens kunder köper och bevisa för dem att det kan vara i deras intresse att göra 
reklam för sina produkter hos dem. Ett alternativ till detta är att tillverkarna av de 
produkter denna studie visar att Internetpokerspelare konsumerar själva kontaktar 
spelbolagen för att göra reklam för sina produkter. Förbättrade förutsättningar för en 
symbios eller så kallad ”affiliate” verksamhet mellan dessa parter är vad denna 
forskningsstudie alltså hoppas kunna tillgodose.  

 

1.4. Avgränsning 

 
 

Vi avser avgränsa oss till att titta på köpvanorna hos de personer som har en genomsnittlig 
månadsinkomst från Internetpokern på mellan 10 000 kr upp till ca 100 000 kronor och är 
bosatta i Sverige. Vidare avser vi titta endast på spelare som är aktiva idag sommaren 
2006, alltså inte spelare som vann mycket under till exempel sena 90-talet. Vi kommer 
inte att använda oss av några demografiska avgränsningar så som ålder, kön eller 
samhällsklass inte heller kommer vi ha någon geografisk avgränsning inom Sverige. Vi 
tänker heller inte ta ställning i huruvida pokerspelare lider av spelberoende.  

 

                                                 
7 http://www.aftonbladet.se/vss/poker/story/0,2789,652474,00.html  2006-07-12 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt förklarar vi de undersökningsmetoder vi använt oss av för att samla in data till 

empirin, varför vi gjort de val vi har gjort. Vidare redogör vi för vårt vetenskapliga synsätt 

samt vår syn på uppsatsens trovärdighet och dess brister.   

 
 
Nationalencyklopedin definierar vetenskap som ”som verksamhet ett systematiskt inhämtande 

av kunskap inom ett visst område”
8
.  

 

2.1.1. De vetenskapliga synsätten  

 

 

Vetenskap och metod är något som alla inom den akademiska världen måste använda 
sig av, detta för att ge någon form av gemensamma grund att bygga forskningen kring. 
Sättet på vilket detta sker kan se ut på många olika vis. Detta kan verka frustrerande 
för många, om det inte finns någon konsensus inom området kan det då verkligen 
kallas en vetenskap och fungerar denna vetenskapsmetoden? Svaret är ja, de fungerar 
men det beror på utifrån vilket perspektiv och synsätt man ser på vetenskap och 
metod. Även vetenskap och dess metoder påverkas av samhället vi lever i och den 
politik och samhällsuppfattning som råder, så är det även i en demokrati och detta 
faktum är något vi får leva med när vi ser på och bedömer samhällskunskapen. Detta 
faktum gäller även för naturvetenskapen.9  
Det finns flera sätt man kan använda sig av för att göra en studie inom 
företagsekonomi som är ett av de samhällskunskapliga ämnena. Man kan ställa upp en 
hypotes och se om den överstämmer med resultat man får fram av sina observationer 
och datainsamlingar eller så kan man tolka och analysera material framtaget av andra 
och se om man kan dra några generella slutsatser av dem. Inom dessa olika typer 
metoder kan en forskares metod sätt ändå vara unikt.10  
 
Inom samhällsvetenskaplig metod finns det några grundläggande teoretiska synsätt. 
De två vanligast förekommande är positivism och hermeneutik, båda är varianter av 
empirisk kunskapsteori men de står på sätt och viss i motsats till varandra. 
Positivismen grundades av den franska sociologen Aguste Comte. Comte hade 
fysikens krafter som förebild för sin syn på vetenskap, positivismen säger att allt har 
en logisk förklaring, komplexa företeelser förenklas ner till sina enkla beståndsdelar. 
Inga yttre faktorer som forskarens religion eller känslomässiga läggning får påverka 
forskningsresultatet.  
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och betyder som namnet antyder en 
vetenskapsinriktning där man studerar, tolkar och försöker förstå orsakerna för och 
runt den mänskliga existensen. Från början sysslade hermeneutikerna med att tolka 

                                                 
8 Nationalencyklopedin   
9 May s. 17-18 
10 Intervju med Christopher Johansson teknologi licentiat vid KTH i Stockholm.   
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bibliska texter under 1600-talet och 1700-talet. Under det senaste seklet har fokus 
förflyttats till att tolka människan existens genom att studera vårt språk.11     

 

2.1.2. Val av forskningsmetod  

 
 

Ett metodiskt angreppssätt eller en ”design” kan liknas vid en arkitekts ritningar på ett 
hus. Metoden är en mall för hur man ska gå till väga när man bygger sin uppsats. Hur 
man ska integrera inhämtad information och data med teorin och det syfte samt 
avgränsningar författaren satt upp för sin forskningsstudie.12  
 
Det finns många olika metoder at välja bland när man ska avgöra vilken som man 
tycker passar bäst för sin egen studie. En förutsättning är att tillvägagångssättet är 
formellt accepterat inom vetenskap och metod, det duger alltså inte med att fråga 
vänner vad dom tycker eller använda sig av ”pröva och försöka metoden”. När vi 
skulle välja intervjumetod för vår empiri till denna uppsats stod valet mellan att göra 
kvalitativa eller kvantitativa intervjuer. Vi kom fram till att bägge hade sina nackdelar 
samt fördelar. En kvantitativ intervjumetod består i att göra många korta intervjuer, 
kanske till och med upp mot 200-300 stycken. Fördelen med denna metod är att vi 
skulle få in en bredare data att analysera av konsumentmarknaden för ”pokerproffs”(se 
teori för definition). Detta för dock med sig problem då det är svårt att kunna 
säkerställa graden av trovärdighet som de intervjuade skulle ha. En sak vi själva har 
lagt märke till från våra inofficiella samtal med Internetpokerspelare av regnbågens 
alla färger är att i stort sett ingen säger sig förlora på sitt spel. Detta ligger lite i spelets 
natur, att säga att man förlorar på sitt spel får en att framstå som en aning dum samt att 
spel har en viss form av beroendesyndrom. Det är ju allmänt känt inom 
beroendeforskning att beroende är något personen som har det oftast väljer att tona ner 
eller förneka varav en spelare som är beroende av poker inte i första taget skulle 
erkänna sig som en förlorande spelare. Vidare försvinner också möjligheten för oss att 
möta personerna vi intervjuar öga mot öga och genom att använda den kunskap vi 
själva har om spelet samt konsumentteori och psykologi, kunna tolka informationen 
samt ställa motfrågor som kan resultera i diskussioner som kan ge uppsatsen ett 
mervärde.  
 
Därför föll valet på att göra ett antal kvalitativa intervjuer för att testa vår ställda 
hypotes med teorin och kunna göra en analys med stark förankring i vetenskaplig teori 
och metod kryddat med våra egna tankar och teorier runt ämnet.  
 
Den kvalitativa metoden inriktar sig till skillnad från den kvantitativa som präglas av 
struktur på flexibilitet. Det är viktigt att intervjuaren inte påverkar intervjuobjektet 
utan inriktar sig på en frågande och kunskapsinsamlande roll.13  
 
En nackdel med denna metod är dock att det kan uppstå problem när man ska jämföra 
informationen man fått från olika enheter. Är informationen från någon eller ett par av 
intervjuobjekten ickerelevanta för forskningsstudien så är det allvarligare än om man 

                                                 
11 Patel s. 23-27 
12 Merriam s. 21 
13 Holme&Solvang s. 70-72 
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använde sig av en kvantitativ metod. Här upplevde vi vissa svårigheter i bedömandet 
av hur många kvalitativa intervjuer som skulle göras för att få fram ett trovärdigt 
forskningsresultat i analysen. 
 
Vår frågeställning rör sig I nutid sommaren 2006 och de intervjuobjekt vi avser att 
intervjua är en på många sätt homogenare grupp vad det gäller bakgrund och 
värderingar vilket underlättar för oss att kunna dra slutsatser och göra generaliseringar 
även med ett mindre antal intervjuer. Färre än tre hade vi dock ändå icke för avsikt att 
göra och till slut bestämde vi oss för att fyra. Fyra stycken anser vi borde vara ett bra 
antal för att tillgodose de ställda kraven för studien.  
 
Var får man nu tag i personer som har Internetpoker som sitt dagliga levebröd och 
uppfyller våra avgränsningar? Jo genom att fråga runt i bekantskapskretsen om de 
kände till någon som var aktiv och framgångsrik enligt deras tro inom Internetpoker 
och kontakta dem. En fördel har varit våra egen vetskap och erfarenhet inom ämnet. 
Det har gjort att vi känt till och haft förförståelse för intervjuobjektens vardag och den 
karaktär som deras jobb har samt var någonstans dessa människor finns.  
 
För att samla in och kunna återge informationen från intervjuerna korrekt så har vi 
använt oss av en digital röstinspelare som vi medhavt vi samtliga intervjutillfällen, 
samt en bärbar dator som använts för att föra anteckningar under desamma. 
Intervjuerna har gjorts utifrån ett frågeformulär som består av dels frågor som rör 
poker i stort, dels frågor som har direkt eller indirekt koppling till teorin.  
 
För att samla in data så har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. 
Primärdata i form av våra gjorda intervjuer och sekundärdata i form av de böcker och 
artiklar vi hänvisar till.   

 

2.1.3. Forskningsstudiens trovärdighet 

 

Vårt fokus i uppsatsen ligger på det positiviska synsättet då studien syftar till att kunna 
klargöra och konkretisera vilka köpvanor som finns hos dem som vinner mycket 
pengar på Internetpoker idag. Ett hermeneutiskt synsätt kan dock finnas i visa delar då 
det gäller att redogöra för den komplexa tillvaro som kommer med att försörja sig på 
Internetpoker. Dessa diskussioner som kan vara av stort intresse i sig tillåts dock inte 
så mycket plats i denna forskningsstudie då vi är måna om att vara så tydliga som 
möjligt i våra undersökningar och analyser.  
 
För att kunna uppfylla vårt syfte krävs naturligtvis att studien har en så hög 
trovärdighet som möjligt. Vårt starkaste redskap här är våra kunskaper och 
erfarenheter om spelet och dess spelare i första hand och livet och människor i andra 
hand. Våra intervjuobjekt kan ju inte med 100 % säkerhet sägas svara ärligt i vår 
empiri men genom att ha kunskap om vetenskapligt metodutövande och teorier 
kombinerat med statistisk samt allmän kunskap om Internetpoker så minimerar vi 
risken för imperfekt information (även om den som alla företagsekonomer till 
nationalekonomernas företrätt vet är i praktiken omöjlig att få).   
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2.1.4. Användandet av källor 

      

Vi har byggt vår teoridel i huvudsak från två erkända böcker inom konsumentteori för 
att underlätta för jämförande och analys. Till övriga delar har vi som källor använt; 
böcker, tidningsartiklar, Internettidskrifter och andra websidor. Det kan förekomma på 
några håll att originalkällan saknas, när så är fallet har vi gjort en noggrann bedömning 
av de refererande författarnas trovärdighet innan vi tagit med det i texten. I 
användandet av Internetkällor har vi varit noga med att anteckna datum för besök av 
websidan då det förekommer att websidor upphör eller att webadresser ändras. 
Slutligen har vi haft som mål att hela tiden använda så färska källor som möjligt då vi 
anser det vara av betydelse för studiens avgränsning.  

  

3. Teori  
 
I detta avsnitt förklarar vi de teorier som vi valt att använda oss av för att jämföra med vår 

empiri. Valet av teorier har gjorts med avsikt att ge läsaren en bakomliggande förförståelse 

för de resultat som denna avhandling avser att nå.  

 

 

3.1. Varför Köpvanorna hos personer som har sin 
primärinkomst från Internetpoker?14 

 
Internetpoker är ett spel som är speciellt för det innehåller ett större moment skicklighet 
hos spelaren jämfört med andra spel som exempelvis blackjack eller roulett. Andra spel 
som sportspel eller spel på hästar innehåller också ett viss mått ”skicklighet” eller kunskap 
som har effekt på hur goda spelarens odds är att vinna på sitt spel. Spelare har i alla tider 
försökt knäcka banken på kasinon genom att bl.a. räkna kort i blackjack där husets odds 
på 52-48 på så sätt kan övervinnas. Andra har gjort gruvliga undersökningar av en 
idrottsstjärnas form för att genom att ha bättre information om en match eller tävling 
kunna göra oddsmässigt sätt förmånliga spel. Poker är dock något annorlunda. Den stora 
skillnaden mellan poker och de flesta andra spel är att man i poker spelar mot andra 
spelare och inte mot ”huset” (även om huset i poker tar en del av spelarnas vinster som 
avgift för att hålla i spelet).  
 
Detta innebär att man i teorin endast behöver vara en viss procent bättre än sina 
medspelare för att gå plus på sitt spel. Detta gör att en del i att vara en bra pokerspelare är 
att veta var de ”svagare” spelarna finns (här kan man hänvisa till pokerfilmen Rounders 
med bland annat Matt Damon). Detta har alltid varit en del av jobbet för en framgångsrik 
pokerspelare men sedan pokern nådde Internet så har saker som dessa blivit allt viktigare 
och fler faktorer har dykt upp i spelet.  

 
 
 
 

                                                 
14 http://www.pokerpuls.se/artikel/2/11/18/ 
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3.1.1. Varför poker på Internet och inte ”live”? 

 
Internet skapar minst sagt nya dimensioner för spel. Möjligheten att kunna vara 
anonym är en av de viktigaste orsakerna till varför spelandets karaktär ändras. 24 h 
tillgänglighet är en annan orsak. Dessa faktorer gör att man kan spela när man kommer 
hem från en krogkväll eller 10 minuter efter att man älskat med sin partner, något som 
tidigare inte var möjligt då man var tvungen att fysiskt befinna sig på ett kasino eller 
tobaksaffär med fasta öppettider för att kunna spela.  
 
Detta gör att det kan finnas stora skillnader mellan spelarnas fysiska tillstånd, vissa är 
klara i huvudet och är fokuserade för att spela sitt bästa spel och vinna pengar, andra 
är alkoholpåverkade och tänker inte lika mycket på pengars värde utan spelar mest för 
skoj eller ”för allt eller inget”, medan en tredje grupp gör det som ett tidsfördriv utan 
några klara förhoppningar om att vinna. Därtill kommer de olika spelarnas normala 
standard och kunskap om spelet.  
 
Faktorer som inverkar är alltså en spelares kunskap, fysiska samt psykiska tillstånd på 
hur han agerar i sitt spel. 
 
Vi fokuserar i denna uppsats på den gruppen som spelar med huvudskälet att 
vinna/tjäna pengar, En spelargrupp som ibland refereras till som ”pokerproffs”. 

 

3.1.2. Vad kännetecknar ett ”pokerproffs”? 

 
 

Poker som yrkesval har i sedan pokerbommen 2003 blivit allt vanligare i Sverige och 
då främst i gruppen 18-29 år som utgör 64% av det totala antalet spelare i Sverige.15  
Anledningarna bakom varför man bestämmer sig för att satsa på nätpoker som 
inkomstkälla kan vara många och material finns nog här för att fylla åtskilliga 
avhandlingar. För att inte tappa fokus på denna uppsats primära mål att redogöra för 
denna ”yrkesgrupps” konsumtionsvanor och för att hålla oss inom ämnet 
företagsekonomi så ska vi endast gå igenom några vanliga skäl och inte så mycket titta 
på samhällsmässiga, sociologiska eller andra orsaker till varför poker på Internet har 
blivit vad det är i dagens Sverige. För att sätta det i perspektiv kommer vi även nämna 
några vanliga nackdelar med att ha Internetpoker som sin profession.   
 
Bland de största fördelarna/argumenten för att spela Internetpoker för sitt levebröd 
kommer, att man kan fritt välja vilka tider man vill jobba och från vilken plats(så 
länge platsen har tillgång till Internetuppkoppling), kunna hålla på med ett spel man 
älskar och möjlighet att resa jorden runt för att spela diverse turneringar samt 
möjlighet till en god inkomst som kan verka svåruppnådd via ett vanligt arbete.  
 
Det går inte att säga när någon person blir ett ”pokerproffs” då termen är flytande och 
saknar definition, de finns en stor spread på dem som kallar sig proffs, allt från de som 
förlorar på sitt spelande till dem som skaffat hus i Marthas Wineyard, och båt på 
Rivieran på det. Men ett renodlat proffs är egentligen en affärsman i det avseende att 

                                                 
15 http://www.tv4.se/nyheter/453703.html 
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han/hon vill tjäna så mycket pengar som möjligt och agerar därefter rationellt och 
logiskt i sitt spel. Med det kommer att det gäller att få in så många faktorer som 
möjligt som kan ge en större fördel samt utnyttja dessa maximalt.  
Det kan handla om att hitta bord med spelare som är mindre duktiga till att, hitta sidor 
med de bästa erbjudarna.  
 
När väl denna fördel är etablerad gäller det att nyttja den maximalt och det görs genom 
att spela många händer. Här har Internet tillfört mycket då man kan spela på flera bord 
samtidigt samt att tiden för varje hand blir avsevärt mycket kortare på nätet än live då 
man på nätet har en tidsfrist(vanligtvis 20-30 sekunder) för att agera och att den 
programmerade dealern delar ut korten och räknar markerna snabbare än vad en 
människa klarar. 
 
Det sista skälet vi tänker ange är kanske det mest ekonomiska; att man helt enkelt 
tjänar mer på att spela poker i relativ timlön än man tror sig kunna göra någon 
annanstans. In i den ekvationen måste man då förvisso även lägga in en framtidsutsikts 
algoritm då pokerspelande på nätet inte ger några pensionspengar och inte heller 
någon officiell sysselsättning att redovisa för exempelvis framtida arbetsgivare.  
 
Andra nackdelar som kommer med att spela nätpoker på heltid är att jobbet sker i 
största del i ensamhet i hemmet vilket tar bort den sociala vardagen som fikarum etc 
på fysiska arbetsplatser utgör. Man kan anses icke tillföra samhället något mervärde då 
man än så länge inte betalar någon inkomstskatt som pokerspelare (såvida man inte 
spelar på en amerikansk ägd sajt). Poker kan bli en väldigt enformig sysselsättning då 
arbetsuppgifterna på sätt och viss är väldigt likartade. Slutligen är osäkerhetsmomentet 
i poker jobbigt för många spelare. Det kan vara mycket stress samt att inte veta hur 
mycket man ska tjäna under en viss period och har man otur kan man till och med 
förlora pengar under flera månader innan det vänder, så komplext är spelets natur.  
 
Dessa faktorer gör att de flesta som spelar poker ser på det som ett tillfälligt arbete och 
inget de kommer att arbeta med hela livet.  

 
 

3.2. Konsumentbeteende 

 
Vi har valt att använda oss av Engel, Blackwell och Miniards bok ”Consumer Behavior” 

åttonde upplagan för att göra avstamp i konsumentbeteendeteorin och jämföra deras 
teorier i ämnet med vår hypotes om att personer som har Internetpoker som primärinkomst 
i Sverige är en påtagligt homogen konsumentgrupp med rätt specifika konsument vanor.  

 
 

3.2.1. Engel, Blackwell, Miniard     

 
 

Vi har valt att avgränsa oss till bokens 2:a, 3:e och 4:e del som handlar om 
konsumentens beslutsprocess, individuella skillnader hos konsumenterna samt den 
psyklogiska processen hos konsumenten. Detta för att dessa känns mest relevanta för 
att jämföra och ge ”feedback” åt vår ställda hypotes.           
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3.2.2. Konsumentens beslutsprocess 

           

Ett konsumtionsbeslut kan skifta från att vara mycket komplexa och tidskrävande, till 
att gå riktigt snabbt och inte kräva någon övervägning. Ett konsumentbeslut tenderar 
att bli mer komplext ju dyrare varan är, vilket är rätt förståligt då det torde innebära 
större betydelse för konsumentens livskvalitet, detta med undantag för konsumenten 
helt nödvändiga saker som medicin. Billigare saker tänks över mindre, är mindre 
komplexa vilket lämnar större utrymme för impulsiva köp exempelvis kan 
tandkrämsmärken ofta lätt bytas medan man oftast är betydligt konservativare när man 
ska byta bilmärke.16  
 
Den lägsta komplexiteten har beslut som görs av vana, då förbigår konsumenten 
övriga alternativ och köper samma produkt som hon gjort under lång tid. Detta 
fenomen är vanligt förekommande när det gäller regeringsval.17           
 
Konsumenter kan vara nöjda med en produkt men ändå vilja byta märke detta kallas 
för variationssökande och är vanligast när det handlar om priselastiska produkter som 
exempelvis sockor eller tandborstar.18    
 
En viktig faktor för betydelsen en produkt har för konsumenten är känslan av 
medverkan i beslutsfattandet av köpet som konsumenten får. Vissa produkter är 
ensamma i sitt slag på marknaden (tv licens) dessa skapar inget huvudbry för 
konsumenten då beslutet inte hänger så mycket på konsumenten. Andra beslut som gör 
det däremot medför risker i den meningen att det med stor sannolikhet är något i 
beslutet som konsumenten känner hon kunnat göra annorlunda.  Hur större risk som 
kommer med beslutet desto större medverkan är konsumenten troligt att ha.19  

 

3.2.3. Konsumentens behov 

 
 

Konsumentens behov är inte alltid helt klargjorda för konsumenten själv. När 
konsumenten genomgår en förändring i livet på något sätt kan nya behov uppstå som 
konsumenten inte känner till, exempelvis så kanske man inte vet om att det lönar sig 
bättre att spara i en specifik fond om man plötsligt får ett betydande ekonomiskt 
tillskott. I dessa fall är det viktigt för de företag som är verksamma inom branschen att 
informera kunden om de fördelar hon kan få med deras produkt i hennes nyvunna 
situation. I många fall kommer givetvis konsumenten själv känneteckna behovet och 
finna produkten hon behöver, exempelvis kommer en kvinna som just blivit mamma 
självklart inse behovet av att köpa blöjor till sitt barn. Vissa konsumentgrupper är i 
ständigt sökande efter produkter inom ett visst område vilket är fallet för de bolag som 
letar efter de billigaste platserna att tillverka sina kläder etc.20       

 
 

                                                 
16 Engel, Blackwell, Miniard s. 154-159 
17 Engel, Blackwell, Miniard s. 155 
18 Engel, Blackwell, Miniard s. 160 
19 Engel, Blackwell, Miniard s. 161-163 
20 Engel, Blackwell, Miniard s. 192-197 
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3.2.4. Beslut före köp21 

 
 

Innan konsumenten gör ett köp så måste hon göra en utvärdering av alternativen 
förutsatt att de inte är ett köp som görs av vana. När konsumenten ska göra det måste 
hon tänka på fyra saker; 

1- bestämma vilket kriterium hon ska använda för att bedöma alternativen  
2- bestämma vilka sig för vilka alternativ hon ska överväga emellan 
3- inspektera de olika alternativens kvalitéer   
4- välja och använda sig av en urvalsmetod för att välja ett av alternativen 

 
Saker som en produkts ursprungsland, varumärke samt pris är vanliga faktorer som 
spelar in när en konsument gör sitt beslut. Konsumenten kan ha förkunskaper om 
produkterna via minnesbilder från reklamfilmer eller platser (drack den där goda 
spanska ölen i somras i Alicante när det var så varmt och skönt), hon kan också 
minnas dessa saker när hon är i affären och ser produkten. I de fall konsumenten inte 
känner till några märken så måste hon skapa sig en kunskap från sin omgivning, 
genom att exempelvis fråga runt bland sina vänner.  
 
Vad som är viktigast för konsumenten brukar variera från individ till individ och 
mellan produkt och produkt. Priset är dock oftast den dominerande faktorn men spelar 
i vissa fall ingen roll alls. I olika delar av världen bryr sig konsumenter om olik saker 
miljömedvetandet är betydligt större hos I-länder än U-länder och i vissa länder är det 
av största vikt att handla så mycket hemmatillverkade produkter som möjligt medan 
andra länder inte bryr sig alls om produktursprung.    

 
 
 

3.2.5. Köpet22 

 
 

Köpet för en konsument innehåller i grunden fem enkla frågeställningar  
1- Ska jag köpa? 
2- När ska jag köpa? 
3- Vad ska jag köpa? 
4- Var ska jag köpa? 
5- Hur ska jag betala? 

 
Många gånger är köpet planerat så att både produkt och varumärke är bestämt i andra 
fall är endast produkten bestämd och valet av märke överlåts till själva köp tillfället.  
Därefter kommer de oplanerade köpen. Där finns köpen som görs i det semimedvetna, 
exempelvis att man går in i en mataffär och vet att man behöver mat med inte alls 
vilken mat man kommer att köpa, väl inne i affären kommer sedan köpen man känner 
man behöver. Men vissa gånger är köpen också gjorda rent impulsivt, konsumenten 
har pengar på fickan hon vet att hon vill spendera men inte riktigt vad eller var.  
 

                                                 
21 Engel, Blackwell, Miniard s. 227-229 
22 Engel, Blackwell, Miniard s. 255-258 
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Köpen kan göras antingen hos en återförsäljare eller i hemmet via Internet. 
Återförsäljare åtnjuter en fördel över Internet då köpet i sig många gånger är ett nöje, 
man vill till exempel gå ut och shoppa kläder på stan, se hur det sitter, ta en fika etc. 
Som konsument vill man ofta dessutom få feedback och råd när man ska göra sitt köp 
och där är en avgörande faktor hur duktig återförsäljaren är på sitt jobb. Fler och fler 
köp görs dock från hemmen och trenden är att Internet och annan direktförsäljning via 
exempelvis e-mail eller telefonförsäljning ökar.  
Inom vissa branscher som hotell och flygresor har detta blivit extra tydligt de senaste 
åren. 

 
 
 

3.2.6. Konsumentens resurser23  

 
 

En konsument har huvudsakligen tre olika tillgångar som är avgörande för vilka 
produkter hon köper; Pengar, tid och information. Förhållandet mellan dessa tre 
faktorer har stor betydelse för vad konsumenten köper för produkter.  
 
Vad en konsument köper påverkas väldigt mycket av hennes inkomst, när företag 
satsar på reklam så görs den oftast mot dem som har en god inkomst. Dessa produkter 
är bl.a. bilar, båtar, möbler, smycken och elektronikprylar. I andra segment är reklam 
ofta mindre nödvändig till exempel på mjölk, men även här gör naturligtvis mycket 
reklam framför allt i produktkategorier där konkurrensen är hård.  
 
Den andra faktorn som avgör vad konsumenten köper är tid. Vissa produkter kräver 
tid av konsumenten som exempelvis museibesök eller bio. Andra produkter hjälper 
konsumenten att spara tid så hon kan hinna med annat, det kan vara till exempel en 
revisorfirma som sköter ens redovisning eller en hemhjälp som hjälper konsumenten 
att städa hemma.  
 
Den tredje faktorn som bestämmer är konsumentens kunskap/information om en 
produkt. En människa har inte plats för hur många saker som helst i huvudet varför det 
är viktigt för företag att göra konsumenten upplyst på just deras erbjudande. En 
konsument kan ju till exempel inte köpa en resa för att fiska Grönlandshaj om hon inte 
känner till att det finns haj på Grönland eller att det arrangeras fisketurer dit.    

 
 
 

3.2.7. Konsumentens motivation24 

 
 

Vad är det som får en konsument att köpa just det där plagget eller just den där Mp-3 
spelaren. Som vi redan gått igenom så spelar diverse konkreta faktorer som pris, 

                                                 
23 Engel, Blackwell, Miniard s. 325-327  
24 Engel, Blackwell, Miniard s. 424-425  
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ursprung och information en stor roll men det finns också mer individuella faktorer 
som spelar in.  
- Jag vill inte vara som alla andra därför köper ett par lilla skor eller; 
 - Jag vill vara som alla andra så jag köper den där Canadian goose jackan jag sett så 
många har. 
 Behovet är nyckeln till motivationen, man vill någonting för man på något sätt har ett 
behov av det. Det finns två sätt som en produkt kan uppfylla en konsuments behov, 
dels genom att ge henne rent praktiskt fördel dels genom att konsumenten får en 
emotionell fördel. Detta kan vara känslan av att en jacka får en att se ut som någon 
man vill se ut som eller att det får en att verka vara den typ av person man eftersträvar 
att vara.  
 
Dessa behov tillhör den mänskliga karaktären men är en marknadsförares skräck då en 
egen vilja försvårar deras möjlighet att bestämma åt konsumenten vad hon bör köpa. 
 

 

3.2.8. Social klass och status hos konsumenten 

 
 
 

Sociala klasser är något som finns i varje samhälle, även de kommunistiska trots deras 
försök genom åren att avskaffa dem. Att samhället tar sig formen av en pyramid är 
svårt att undkomma så länge världens resurser är begränsade. Samhällsklasser är 
därför generellt en rätt så homogen grupp. Dessa gruppers status baseras vanligtvis på 
deras positioner i samhället som exempelvis; var de bor, vad de jobbar med och hur 
mycket pengar de har på banken. Här kan man även diskutera kring bakgrund och 
utbildning. 
 
Den viktigaste faktorn när företag ställer in sitt sikte för att nå rätt med sin reklam är 
en persons yrkestitel. Det är också den enskilt bästa måttstocken för att avgöra vilken 
samhällsklass person i fråga tillhör. En persons klasstillhörighet har viss effekt på de 
inköp person gör. Varje klass inom ett samhälle har sina egna karaktärsdrag  

 
 
 

3.2.9. Konsumentens Beslutsmodell  

  

Modellen kom till 1961 sedan Ezra Solomon på Stanford University fått ett uppdrag 
att skriva om marketing och tyckt att det där inte fanns tillräckligt att skriva om vilket 
ledde till att han uppfann the Consumer Decision Model (CDM). Modellen kan 
användas antingen genom att man stoppar in kvantitativ eller kvalitativ data. Den är 
uppbyggd runt de sju variablerna attityd, varumärkes igenkännedom, förtroende, 
information, minne, avsikt och köp.25    

 
 

                                                 
25 Howard s. 54-55 
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3.2.10. Konsumentens minne 

 
 

Konsumenten har två olika typer av minne, arbetsminne och långtidsminne. 
Arbetsminnet är det minnet vi använder oss av när vi ska mata in ett telefonnummer 
som vi bara behöver använda någon enstaka gång, vi matar in det slår numret och har 
det glömt i samma ögonblick som någon svarar. När vi tar in information som vi 
förses med så hamnar det i arbetsminnet, vi parar ihop informationen med vårt 
långtidsminne och har den nya information betydelse för oss så hamnar den i 
långtidsminnet eller glöms bort efter ca 30 sekunder. Långtidsminnet är vårt lager av 
information vi har att göra våra köp utifrån, förmågan att snabbt bearbeta denna 
process avgör hur snabbt konsumenten kan göra sina beslut. Långtidsminnet sparar 
inte ord utan associationer till saker. När vi hör baconglass behöver vi inte ha smaka 
det för att kunna få associationer i långtidsminnet att fatta ett beslut från.26       
    

 
 

3.2.11. Rutinmässiga köp 

 
 

Enligt Howard så gör 20-25% av konsumenterna samma köp av samma produkter om 
och om igen även fast de varje gång har en rutinmässig övervägning innan de köper 
dessa. Resterande del av konsumenterna uppträder i cykliska mönster. De köper en 
produkt av ett märke ett tag och byter sedan mellan produkter och märken i ett cykliskt 
mönster. Det intressanta här har varit att förstå vad som orsakar denna skillnad mellan 
de två konsumentgrupperna. Motivation är den viktigaste faktorn bakom rutinmässiga 
köp, saknar kunden motivation att leta efter alternativ pga. för lite mervärde så blir det 
naturliga att handla samma produkt och märke som förra gången man handlade.27 
 
 

3.2.12. Kultur inom konsumentteori 

 
 

Kultur är vare sig man vill erkänna det eller inte en faktor som måste räknas in när 
man talar om konsumentteori. Landets kultur har inverkan på hur man som konsument 
beter sig i sitt agerande. Howard menar att kultur uppstår genom ett samspel mellan 
samhällets individer, Skulle några individer få för stort inflyttande som gör att 
samhällets kulturella norm kommer i obalans så är det troligt at det blir någon form av 
revolt i landet för att återupprätta den kultur samhällets innevånare vill ha. Vidare så 
avgör landets kultur vad som är ”normalt” i samhället och där ingår sättet att 
marknadsföra produkter etc.28 

 

                                                 
26 Howard s. 116-119 
27 Howard s. 158 -161 
28 Howard s. 409-411 
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4. Empiri  
 
 
I detta kapitel redovisar vi dem intervjuer vi har gjort för att ge underlag åt vår hypotes. Vi har 
valt att ställa dels allmänna frågor om poker samt dels frågor om deras konsument vanor. 
Detta för att ge en bild av hur den intervjuade personen generellt ser på Internetpoker samt 
vilken tid som läggs ned och vilken inkomst som inbringas från denna. Konsumentfrågorna är 
ställda för att ge en bild av den intervjuades preferenser samt vad/varför dessa påverkar köpet. 
 
 

4.1. Christian Skagenmark   

 

Ålder: 23 
Annan sysselsättning: - 
Utbildning: Gymnasium 
Intressen utövar Internetpoker: Livepoker, kasino och sportspel, teknikprylar samt 
krogliv.  
Familj: Bor hos mamma med lillebror och har flickvän 
 

4.1.1. Pokerfrågor 

 
Hur definierar du ett pokerproffs? 
 
Svar: En som lever på sitt spelande och som har Internetpoker som sin primära 
inkomstkälla. Men vet folk som notoriskt förlorar och kallar sig för proffs, mycket 
svarta pengar på dessa skulle jag tro. 
 
Vilka är de största fördelarna respektive nackdelarna med att vara pokerproffs? 
 
Svar: Man har ju möjligheten att jobba när man själv vill och man kan prata i telefon 
eller kolla tv medan man gör det. Nackdelarna är ju såklart ett antal. Man sitter mycket 
ner och det kan bli jobbigt, man blir också mycket stressad vilket i mitt fall har lett till 
att jag fått problem med hjärtat så allt är inte guld och gröna skogar. Det sociala livet 
blir ju lidande också. 
 
Hur mycket drar du in i genomsnitt per månad på ditt pokerspel? 
 
Svar: ca 40 000 kr 
 
Hur många timmar lägger du ner på poker per månad? 
 
Svar: 90 timmar ungefär ibland går det ett par veckor utan spel men när man har lite 
pengar och ska bygga upp ett kapital så spelar man mer, för det tar ju längre tid att 
vinna när man spelar med mindre insatser. (ca 420kr/h)  
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4.1.2. Konsumentfrågor 

 
Tar du hänsyn till svängningarna i din inkomst då du gör köp? 
 
Svar: Väldigt lite, så länge jag håller min disciplin så är svängningarna rätt små. De 
pengar jag tjänar känns dessutom som låtsas pengar helt enkelt, jag har inte samma 
respekt för pengarna jag tjänar på Internetpoker som de jag tjänade när jag jobbade på 
café för ett par år sedan.  
    
Vad köper du för produkter av de pengar du får ut av ditt pokerspel? 
 
Svar: Allt som man kanske inte unnar sig med ett ”vanligt” arbete som exempelvis de 
senaste inom elektronik tv, dataspel mobiltelefoner etc. och utgångar jag går på krogen 
när jag vill. Resor också jag ska åka till Thailand i höst med en kompis som också 
spelar. Vi har tänkt att vi skall spela söndag till onsdag och sen leva livets glada dagar 
där nere. (Ett gemensamt skratt utbryter)  
  
Spelar ursprungsland in? 
Skala 1-10 
 
Svar: 0,5 – Absolut ingen roll skulle vara någon köttbit i så fall som jag inte vill ska 
vara från Bolivia.  
 
Spelar pris in 
Skala 1-10 
 
Svar: 1- Har jag bestämt mig så spelar ju inte priset någon roll, sen är jag ju alltid 
rationell i mina beslut. 
 
Spelar varumärke in? 
Skala 1-10 
 
Svar: 5 - Jag påverkas av varumärket men det betyder inte allt. 
 
Hur planerade är de köp du gör för dina pokerpengar? 
 
Svar: Väldigt impulsiva den längsta planeringen jag haft för ett köp de senaste två åren 
är väl 24 timmar.  
 
Hur stor procentandel görs direkt via affär respektive Internet/postorder 
 
Svar: 95-5 Jag gör i stort sett alla köp i en fysisk butik. Dels för att jag tycker det är 
kul att shoppa dels för at jag är för lat för att hålla på och köpa saker på nätet, jag vill 
kunna reklamera direkt i en butik etc.  
 
Hur avgörande för dina köp är nedanstående faktorer? 
Skala 1-10 
Pengar 
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Svar: 10 – Man har inte råd med mer än vad man har pengar  
 
Tid 
 
Svar: 1 
 
Information 
 
Svar: 1 – Jag är för lat för att kolla upp många alternativ, jag gör förmodligen ofta 
ofördelaktiga köp.  
 
Vad är den viktigaste motivationsfaktorn till de inköp du gör för dina 
pokerpengar, praktiskt respektive emotionellt behov. 
 
Svar: Pengarna blir väldigt lite värda när man är pokerproffs, allt man verkligen 
behöver köper man som hyra, mobilräkning mat och kläder. Men den största delen av 
de pengar man drar in kanske 70 % går ju till saker som får än att känna sig bra. I mitt 
fall är det mycket resor, musik och elektronikprylar. Saker som får än att profilera sitt 
ego helt enkelt (skratt).    

 
 
 

4.2. Daniel Eriksson   

 

Ålder: 27 
Annan sysselsättning: Driver olika typer av it projekt varav ett är en oddsuträknare för 
Internetpokerspel. 
Utbildning: Gymnasium 
Intressen utöver Internpoker: Märkeskläder, snabba bilar och båtar, accessoarer, 
teknikfreak, tidig ned det senaste.  
Familj: Flickvän 
 
 
 

4.2.1. Pokerfrågor 

 
Hur definierar du ett pokerproffs? 
 
Svar: Det är för mig en högrisktagande skådespelare, det krävs att man är bra på 
skådespeleri för att kunna ta potter som inte nödvändigtvis är dina, samt att kunna läsa 
andra människor. Det finns alltid en ny spelare i Internetpoker så det är viktigt att 
kunna anpassa sig så man kan spela mot vilken typ av spelare som helst. Behärskar du 
detta bättre än andra så talar oddsen i din favör. Sen är det ett löst flyttande begrepp. 
Att kallade sig pokerproffs kan alla göra det är ingen skyddad titel så som läkare. 
   
Vilka är de största fördelarna respektive nackdelarna med att vara pokerproffs? 
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Svar: Svängningarna är väl den stora nackdelen, gör du en stor vinst måste du ha god 
”money manegement” för att inte spela bort pengarna. Fördelarna är väl givetvis att 
kunna tjäna stora pengar på en enda dag och kunna leva gott ett tag för dem.  
    
Hur mycket drar du in i genomsnitt per månad på ditt pokerspel? 
 
Svar: 25 000 kr  
 
Hur många timmar lägger du ner på poker per månad? 
 
Svar: ca 60-80 timmar. (förf. anm. ca 360 kr/h) 

 

4.2.2. Konsumentfrågor 

 
Tar du hänsyn till svängningarna i din inkomst då du gör köp? 
  
Svar: Nej, man har en så pass stark tro om sig själv att man aldrig tänker så. De allra 
flesta proffsen har sett nollan på kontot, det är en del man måste lära sig att handskas 
med som proffs. 
 
Vad köper du för produkter av de pengar du får ut av ditt pokerspel? 
 
Svar: Klockor och andra accessoarer, teknikprylar som DVD spelare widescreen tv 
och Mp3-spelare 
  
Spelar ursprungsland in när du gör ett köp?  
Skala 1-10 
 
Svar: 1 - Jag tittar aldrig efter det. 
 
Spelar pris in 
Skala 1-10 
 
Svar: 2 - Har ingen nämndvärd betydelse om jag har råd med produkten i fråga.  
 
Spelar varumärke in? 
Skala 1-10 
 
10  - Det är affektionsvärdet som räknas mest för mig, känslan av att jag har råd. 
 
Hur planerade är de köp du gör för dina pokerpengar? 
 
Svar: De är välplanerade men ändå Impulsiva. Jag har saker utstakade i mitt liv som 
jag vill uppnå, det gäller bara att ta sig till varje nivå, jag vill ha den bilen och det 
huset och den klockan etc. Så när jag får in pengar så vet jag redan vad jag vill köpa 
för dem, men variationen, i min inkomst ger ju ett intryck av att mina köp är 
impulsmässiga, Jag kan gå in i en butik jag aldrig varit och så plötsligt köpa deras 
dyraste widescreen tv. 
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Hur stor procentandel görs direkt via affär respektive Internet/postorder? 
 
Svar: Säg 50-50. Beror på vad man ska köpa, en del saker är värda att köpa i butiken 
som exempelvis mobiltelefoner för det gör det lättare om man får problem med den 
och vill ha hjälp, har man köpt den på Internet kan detta vara en besvärlig process. 
 
Hur avgörande för dina köp är nedanstående faktorer? 
Skala 1-10 
 
Pengar? 
Svar: 8 
  
Tid? 
Svar: 1 
 
Information? 
Svar: 1 
 
 
Vad är den viktigaste motivationsfaktorn till de inköp du gör för dina 
pokerpengar, praktiskt respektive emotionellt behov. 
 
Svar: För mig så har sakers emotionella värde störst betydelse. Det handlar om att visa 
att man vågar har gjort något bra och att man har råd. En bil är en bil och den tar dig 
från a till ö men kan den göra det med stil så är det viktigare för mig än att den är 
krocksäker, även om detta självklart också har en viss betydelse.   

 
 
 

4.3. Nicklas Strömfors   

 

Ålder: 26 
Annan sysselsättning: Student 
Utbildning: Läst ekonomisk historia och läser nu journalistik på Södertörns högskola  
Intressen utöver Internpoker: Golf, bilar och dataspel samt umgås med tjejen och 
kompisar            
Familj: Flickvän 
 
 
 

4.3.1. Pokerfrågor 

 
Hur definierar du ett pokerproffs? 
 
Svar: Det finns väl egentligen ingen riktig definition på det. Det är ju något man 
successivt blir tror jag. Allt eftersom man märker att man vinner på sitt spelande så 
blir man väl också mer och mer intresserad av spelet och de pengar man kan tjäna. 
Skulle man inte vinna pengar så skulle man nog lägga tiden på annat efter ett tag, men 
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jag vet att det finns dem som förlorat pengar men ändå fortsätter och spela och faktiskt 
kallar sig för proffs. Det är väl en form av spelberoende.  
   
Vilka är de största fördelarna respektive nackdelarna med att vara pokerproffs? 
 
Svar: De sociala aspekterna är ju inget vidare, spelet kan fånga en och vips har det 
gått en hel dag utan att man kommit ihåg att köpa mat som man lovat tjejen eller göra 
sin inlämningsuppgift i skolan. Man kan bli rätt asocial under de perioder man spelar 
som mest. Fördelarna är väl förstås att man kan tjäna mycket pengar fort och att man 
alltid har möjligheten att tjäna riktig stora pengar om turen skulle vara med en när man 
exempelvis spelar en turnering för 100 $.    
    
Hur mycket drar du in i genomsnitt per månad på ditt pokerspel? 
 
Svar: Vissa perioder spelar jag mindre och vissa mer men genomsnitt ca 15-20 000 kr  
 
Hur många timmar lägger du ner på poker per månad? 
 
Svar: Samma här, det kan två –tre veckor utan att jag spelar ibland men sen kan jag 
och andra sidan spela 12 om dan i två veckor, så genomsnitt ca. 120 timmar. (ca 160 
kr/h)  

 

4.3.2. Konsumentfrågor 

 
Tar du hänsyn till svängningarna i din inkomst då du gör köp? 
  
Svar: Det är klart att man försöker ha lite koll på vad man köper för pengarna, har man 
vunnit mycket en dag går man ju inte och köper saker för allt man känner ju till att det 
inte går lika bra alla dagar men jag går ofta ut och köper något om jag vunnit t ex. en 
turnering. Fast jag bukar behålla ungefär 80% av det jag vinner på pokerkontot.   
 
Vad köper du för produkter av de pengar du får ut av ditt pokerspel? 
 
Svar: Allt möjligt, men mycket tekniksaker och golfprylar. Köpte ett nytt golfsätt nu i 
vår, och en hel del fotbollsprylar har det blivit också, man blir ju suktad när det är 
VM.  
  
Spelar ursprungsland in när du gör ett köp?  
Skala 1-10 
 
Svar: 4 - Tittar nog bara efter det när det gäller mat och ibland kläder. 
 
Spelar pris in 
Skala 1-10 
 
Svar: 4 - Inte mer än att jag kan tänka att jag kan få två stycken av den för priset av en 
sådan. Har jag bestämt mig och har råd så spelar inte priset någon egentlig roll.  
  
Spelar varumärke in? 
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Skala 1-10 
 
Svar: 8- Jag sätter kanske för stor tro i varumärket, men jag orkar inte kolla upp 
alternativen varje gång jag ska göra ett köp och ett känt varumärke ger ju en garanti 
för att produkten ska fungera.  
 
Hur planerade är de köp du gör för dina pokerpengar? 
 
Svar: De är väl rätt oplanerade. Jag köper ofta saker som Jag känner för just nu som 
fotbollsskor nu när det är VM t.ex. men jag vet ju ett par saker som jag vill göra. Så 
vissa köp är väl rent impulsmässiga medan andra är sådana jag gått och funderat på en 
längre tid, Exempel på det är väl en resa till Australien som jag vill göra i jul 
tillsammans med tjejen.    
   
Hur stor procentandel görs direkt via affär respektive Internet/postorder? 
 
Svar: 70 % i affären 30 % på Internet. Köper oftast Mindre teknikprylar som Mp3-
spelare mm. på nätet samt böcker, spel och resor såklart dom bokar jag alltid både 
boende och flyg på nätet. Saker som Mobiltelefon och TV föredrar samt kläder etc. 
föredrar jag att köpa i affären dels för att det är enklare att reklamera dels för att det är 
kul att gå på stan ibland och kunna fråga om olika saker och få svar direkt.    
 
Hur avgörande för dina köp är nedanstående faktorer? 
Skala 1-10 
 
Pengar? 
Svar: 9 
  
Tid? 
Svar: 1 
 
Information? 
Svar: 5 
 
 
Vad är den viktigaste motivationsfaktorn till de inköp du gör för dina 
pokerpengar, praktiskt respektive emotionellt behov?  
 
Svar: Jag är inte helt beroende av de pengarna jag tjänar på min poker. Skulle jag inte 
få in några pengar från pokern så skulle jag fortfarande råd med det jag måste ha så för 
min del så går pokerpengarna till att köpa saker jag mår bra av och göra saker som jag 
tycker är kul och inte kunnat göra i samma utsträckning om jag inte spela poker. Så 
det är väl mer ett emotionellt behov mina pokerinkomster fyller snarare än en 
överlevnadsstrategi.    

 

4.4. Olle Dahlgren  

 

Ålder: 24 
Annan sysselsättning: Ströjobbar 
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Utbildning: Ca 80 högskolepoäng i statsvetenskap plus ett antal andra strökurser.   
Intressen utöver Internpoker: Tennis och alla möjliga typer av spel, allt från sportspel 
till tv-spel             
Familj: Singel bor hos mamma 
 
 

4.4.1. Pokerfrågor 

 
Hur definierar du ett pokerproffs? 
 
Svar: En som försörjer sig på att spela poker och spelar även fast det känns tråkigt. 
  
Vilka är de största fördelarna respektive nackdelarna med att vara pokerproffs? 
 
Svar: Flexibla arbetstider, du är din egen chef är bra men nackdelarna är att du ibland 
har för lite pengar i fel situationer och att det kan bli osocialt ibland.  
     
Hur mycket drar du in i genomsnitt per månad på ditt pokerspel? 
 
Svar: Skulle säga 10-15 000 kr  
 
Hur många timmar lägger du ner på poker per månad? 
 
Svar: Runt 120 timmar. (ca 100 kr/h)   

 

4.4.2. Konsumentfrågor 

 
Tar du hänsyn till svängningarna i din inkomst då du gör köp? 
  
Svar: Ja, så till vida att jag ju måste ha pengarna jag köper för, det är svårt att få lån 
som pokerspelare då denna inkomst inte syns eftersom man inte skattar på den.  
 
Vad köper du för produkter av de pengar du får ut av ditt pokerspel? 
 
Svar: kläder, tv-spel och skönhetsprodukter mest. Man unnar sig helt klart lite mer än 
vad jag gjorde innan jag fick in pengar från mitt spelande.  
  
Spelar ursprungsland in när du gör ett köp?  
Skala 1-10 
 
Svar: 3 – Jag vill inte ha en mobiltelefon från Pakistan till exempel. Det är väl inte det 
viktigaste men det händer att jag kollar efter det. 
 
Spelar pris in 
Skala 1-10 
 
Svar: 1 – Nej, inte när man bestämt sig för att köpa en viss produkt. 
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Spelar varumärke in? 
Skala 1-10 
 
Svar: 10 – Jag får en bra känsla av att veta att produktens varumärke är förknippat 
med kvalité.  
  
Hur planerade är de köp du gör för dina pokerpengar? 
 
Svar: Mycket planerade. De flesta produkter jag köper har jag gått och spanat på i 
flera månader innan jag köper dem.     
   
Hur stor procentandel görs direkt via affär respektive Internet/postorder? 
 
Svar: 60-40 affären för mat och småsaker men många saker inklusive kläder köper jag 
faktiskt på Internet men då har jag alltid gjort en förundersökning av produkten i 
affären innan.      
 
Hur avgörande för dina köp är nedanstående faktorer? 
Skala 1-10 
 
Pengar? 
Svar: 9- Man har en budget att rätta sig efter 
  
Tid? 
Svar: 1 – Köpen är planerade och jag har tid till det.  
 
Information? 
Svar: 10 – Det är mycket viktigt jag lägger ner mycket tid på att ha en så stor kunskap 
som möjligt om området innan jag köper en produkt speciellt om det är en dyr produkt 
förstås. 
 
 
Vad är den viktigaste motivationsfaktorn till de inköp du gör för dina 
pokerpengar, praktiskt respektive emotionellt behov?  
 
Svar: Både och, Jag ser ett materiellt värde i ting men jag vill samtidigt ha det bästa 
möjliga för mina pengar.   
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5. Analys 
 
Här beskriver vi vad vi kommit fram till för resultat när vi jämfört vår hypotes och 

konsumentbehovsteorierna av Engel, Blackwell, Miniard samt Howards teorier med vårt 

empiriska underlag.  

  

5.1. Pokeraspekten 

 
 

Vi börjar med att titta på hur våra intervjuobjekt själva såg på sitt spelande.  
 

– Orsakerna till varför de Spelade 
– Hur de såg på definitionen av ett pokerproffs 
– Vad målet med deras spelande var 

 
Vi ställde frågan om vad som definierar ett poker proffs rakt ut medan vi genom att fråga 
om vad de ansåg vara fördelarna respektive nackdelarna med spelet hoppades kunna finna 
svaret på de centralaste aspekterna i en Internetpokerspelares vardag, tankar och filosofier. 
Detta för att ge bakgrund till uppsatsens huvudtema; ”Hur ser konsument vanorna ut för 

en person som vinner mycket pengar på Internetpoker” som vi analyserar i 
konsumentaspekten.  

 
 

5.2. Definitionen av begreppet ”pokerproffs” 

 

Pokerproffs är ett löst men vedertaget begrepp när det talas om poker och Internetpoker i 
samhällsdebatter, diskussionsforum på Internet eller mellan kompisar och kollegor på stan 
och i hemmen. Vi ansåg tidigt i arbetet att det var viktigt att kasta ljus på detta begrepp 
och försöka reda ut det, dels för att ge den oinvigde en allmän förståelse för de personer 
som livnär sig på poker och vad det innebär dels för att ge den invigde en tydlig referens 
till vad begreppet innefattar. Begrepp har en tendens att starta som branschslang för att 
sedan när branschen växer och bli större lämnas löst hängandes för tolkning av vem som 
helst vilket ofta leder till missuppfattningar och fördomar. Detta är vanligt rent allmänt 
inom ekonomin där det existerar många termer som ofta används friskt utan att förklaras, 
detta anser många rent allmänt kan ha varit en del i den hausse som rådde runt IT-bolagen 
under millenniumskiftet.  
 
Ämnets färskhet gjorde att vi fick vända oss till Internet för information där den större 
delen av alla pokertexter finns. Efter att ha gett en någorlunda bild av begreppet så ställde 
vi sedan frågan till våra intervjuobjekt. Svaren vi fick var kryddade på lite olika sätt då 
Daniel liknade ett pokerproffs vi en ”högrisktagande skådespelare” och Nicklas ansåg att 
det var något som man blev successivt medan Olle ansåg att det var någon som spelade 
även när han tyckte det var tråkigt att spela. Detta sagt så var det inte svårt att hitta den 
röda tråden i svaren. Alla spelarna var inne på att det som kännetecknade ett pokerproffs 
var i grund och botten att han kunde försörja sig på sitt spelande, att kunna klara 
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uppehället genom att ha det som primär eller enda inkomstkälla. Detta är ju också den 
ursprungliga innebörden av att vara professionell, att man gör något som sitt yrke.  
 
Det som mer kom fram var ju att för att tjäna pengar på sitt spelande så behövde man ha 
ett försprång mot dem man spelar mot och systematiskt använda denna fördel för att tjäna 
pengar. Detta stämmer överens helt och hållet med de skrivna källor vi hittat i ämnet 
vilket vi tycker är bra för trovärdigheten hos våra intervjuobjekt.  
 
I övrigt gav spelarna en jordnära syn på begreppet, alla var på det klara med att det inte 
fanns någon officiell definition av det och talade också om att det fanns även folk som 
förlorade pengar på sitt spel som kallade sig för proffs. Det gavs teorier om att det var folk 
med svarta pengar eller ett spelberoende.  

 
 

5.2.1. Bra och dåligt med att vara pokerproffs  

            

En betydelsefull frågeställning tyckte vi var att få spelarnas egna åsikter om deras syn 
på vad som var positivt respektive negativt med att spela Internetpoker som 
försörjningssätt. Med denna fråga kan man få en bra inblick i vad som värdesätts för 
en spelare samt delvis ge svar på varför han spelar och vad de vill uppfylla med det.  
 
Bland fördelarna var det två faktorer som var tydligt utmärkande och handlade som i 
så många fall om tid och pengar. Den ena var att själv kunna bestämma när man ska 
jobba, den unga moderna människan går allt mer mot en 24/7 livsstil. Bara för ett 
tjugotal år sedan fanns inget på Tv efter midnatt och inga butiker utom någon enstaka 
bensinmack var öppen under småtimmarna. Idag finns det nattöppna matkedjor och Tv 
utbudet bjuder på underhållning dygnet runt på flera kanaler. Internet har varit en stark 
motor i att ytterliggare globalisera världen och sudda ut tidsgränser, med Internet kan 
du nå hela världen 24 h om dygnet. Denna förändring av livsstil märks tydligt inom 
Internetpokern där det är flest inloggade på kvällen mellan 19-01 medan det under 
traditionella arbetstider är betydligt färre spelare. Detta beroende givetvis på att 
majoriteten av alla spelare har andra sysselsättningar under dessa timmar. Det innebär 
då att de som är proffs måste anpassa sig efter dessa tider även de för att kunna göra 
pengar mot sämre spelare och inte bara möta varandra hela tiden.  
 
Den andra faktorn var att man inte ansåg sig kunna tjäna dessa pengar som man gjorde 
på Internetpokern någon annanstans i samhället. Stora summor som anlände på kontot 
snabbt var mycket tilltalande. Den sammanlagda kontentan av dessa två är frihet! 
Internetpoker ger den som är bra på det både tidsmässig och ekonomisk frihet som är 
svårfunnen (enligt spelarna) på andra sätt.  
 
Nackdelarna rådde det lite större variation på. Men även här fanns det en klar linje i 
vilka som var dem dominerade faktorerna. Det var framförallt att det kändes osocialt 
med att spela på heltid. Spelet är ett enmansspel som utförs i de flesta fall från hemmet 
och dygnsrytmen man får från Internetpoker kan komma i otakt med övriga samhället 
och försvåra möjligheterna något att umgås med personer som inte spelar poker. Det 
går dock att spela på online-caféer och man har möjligheten att spela mer eller mindre 
vissa tider för att kunna boka in resor etc. med ickespelande kompisar.  
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Den andra nackdelen som kunde urskiljas var pengar. Daniel sa att man måste ha god 
”money manegement” och Olle att man ”ibland har för lite pengar i fel lägen”.  
 

 

5.3. Konsumentaspekten 

 

I den här delen ska vi tala om dem konsument vanor och beteende vi kunde se hos våra 
intervjuobjekt och jämföra hur detta stämde överens med konsumentbeteendeteorierna hos 
Howard samt Engel, Blackwell, Miniard.  
 
Vi ställde frågan om spelarna påverkades i sitt konsumentbeteende av att deras inkomst 
var så pass osäker och skiftande. Svaret som gavs av samtliga spelare var att ingen hänsyn 
togs då man måste räkna med att man kommer att vinna om man vill spela Internetpoker 
på heltid. Engel talar om att pengar är en av de tre avgörande faktorerna vid ett köp och 
om att pengar också spelar en roll i när man ska köpa. Så till vida påverkas självklart 
pokerspelarna av att deras inkomst är så pass skiftande. Man kan ju inte bestämma exakt 
när man ska köpa vad vilket man i stor utsträckning kan göra om man har en fast inkomst 
och en någorlunda förmåga att planera sin personliga ekonomi.  
 
Vi ställde sedan frågan om vilka produkter som spelarna köpte för de inkomster de fick av 
Internetpoker. Här fick vi bekräftelse på vår utgångs hypotes om att personer som vinner 
mycket pengar (se avgränsningar) på Internetpoker är en homogen konsumentgrupp. De 
produkter som angavs var nämligen väldigt snarlika. Lyxig teknik så som moderna 
datorer, tv apparater, musikspelare och Tv-spel dominerade. Utöver teknik var det kläder 
och accessoarer samt resor som stod på temat. Något som gällde för alla produkter var att 
de var produkter med någon form av vardaglig lyx och status kopplat till dem. Även om 
man nu kan tycka att vi inte haft stor demografisk bredd hos våra intervjuobjekt då alla 
varit män mellan 23 och 36 så måste man ha klart för sig att det är denna grupp som utgör 
majoriteten av antalet spelare. Av de iakttagelser vi själva gjort utan empirisk förankring 
så har vi inga skäl att tro att dessa homogena köpvanor inte skulle gälla i en utökad 
undersökning av dagens framgångsrika Internetpokerspelare i Sverige. Vidare kan 
konstateras att pokerproffs befinner sig Högst upp på Masslows behovstrappa då deras 
köp i stor del handlar om självförverkelse. På frågan om vilken motivationsfaktor som var 
högst för spelarna; emotionellt eller funktionellt, var svaret hos samtliga att det var 
övervägande emotionella faktorer bakom deras köp. Spelarnas känsla av att det tjänar 
”lätta pengar” gör att de i de flest konsumentbeslut väljer den lyxigare produkten och 
varumärket. Engel talar om konsumentens behov och att dessa kan ändras snabbt om 
persons livsvillkor förändras som genom t.ex. att man plötsligt får mer pengar att röra sig 
med. Teorin säger vidare att konsumenten vid dessa förändringar kan vara omedveten om 
vissa av sina behov, detta kan sägas stämma in på Internetpokerproffs då de genom sina 
hastiga inkomstförändringar kan vara omedveten om vissa produktbehov som kan följa i 
kölvattnet av att man t.ex. införskaffar en ny Tv-spelskonsol.  
 
Vi undersökte hur stor betydelse som Engels tre beslutskriterier före köp hade i praktiken 
hos spelarna. Ursprungsland hade en marginell roll för spelarna. Mat var den enda produkt 
där de ansåg att tillverkningslandet spelade betydelse för deras inköp. Pris hade mer 
anmärkningsvärt heller ingen större betydelse för spelarna. De resonerade alla åt samma 
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håll att hade de bestämt sig för att köpa en produkt av ett visst varumärke så spelade inte 
priset någon roll så länge de hade dem pengar som behövdes för köpet. Varumärke 
slutligen hade en stor till mellanstor vikt hos spelarna. Man ansåg att ett varumärke stod 
för kvalité och pålitlighet. De visste också att de förmodligen betalade ett överpris för 
märket men att det ändå var värt det för att slippa leta efter likvärdiga alternativ.  
 
Vidare hade vi en föreställning innan vi började skriva arbetet om att Internetpokerproffs 
hade väldigt impulsiva konsument vanor till följd av sin oregelbundna och annorlunda 
inkomstkälla. Vi ställde frågan hur planerade de själva tyckte deras köp var. Även om 
Christian sa ”Väldigt impulsiva den längsta planeringen jag haft för ett köp de senaste två 

åren är väl 24 timmar” så var de andras svar snarare att köpen till ytan säkert kunde anses 
verka impulsiva men att det låg många timmars dold planering bakom varje köp av 
dignitet. Man gick runt och spanade in de senaste Tv-apparaterna, datorerna, 
mobiltelefonerna etc. och när man väl fick ihop så mycket pengar att man kände att man 
kunde avvara dem för dessa köp så gjorde man dem.  
 
Vi ställde sen frågan om var köpen gjordes; fysiskt i affären eller på Internet/postorder. 
Svaren på denna fråga skiftade mer än andra men alla spelare utom Daniel som sa 50/50 
föredrog en fysisk butik för sina köp. Den största orsaken bakom detta angavs vara att det 
var jobbigt att reklamera en produkt på Internet samt att en fysisk säljare i en butik också 
sågs som en trygghet speciellt vid dyrare köp.  
 
Till sist så frågade vi våra intervjuobjekt om vilka resurser som de värdesatte högst vid 
sina köp av Pengar, tid och information. Pengar var viktigast hos samtliga spelare då det 
alla ansåg att pengar var en faktor som begränsade dem från diverse köp. Tid ansågs helt 
oviktigt av spelarna, de var inte redo att betala för att spara tid då de ansåg sig ha 
tillräckligt med tid för att både kunna utföra och nyttja sina köp. Information hamnade i 
mitten på vår 1-10 skala, vissa ansåg information mycket viktig medan andra tyckte att 
varumärke och pris var tillräckligt för att säkerställa att denna produkt var vad de sökte.     
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6. Slutsats 
 
De teorier som vi använde oss av för att kontrollera om vår ställda hypotes om att personer 
som vinner mycket pengar på Internetpoker är en homogen konsumentgrupp var inte alla 
knivskarpt inriktade mot att besvara detta. De är mera syftade till att ge läsaren en bredare 
teoretisk grund om konsumentteori för att på ett bättre sätt själv kunna avgöra huruvida vår 
empiri stärker eller försvagar vår hypotes.  
 
Detta sagt så är det ändå så att man ser att konsumentteorierna i generella drag stämmer 
överens med vad våra intervjuobjekt säger. Det går att se att pokerspelarnas beteende som 
konsumenter hör ihop med deras annorlunda inkomstkälla. De agerar mer oregelbundet och 
till synes mer impulsmässigt. Anledningen till det oregelbundna beteendet är helt enkelt att 
deras inkomster är oregelbundna. Deras till synes impulsmässiga beteende var dock visade det 
sig i empirin inte fullt så impulsmässigt. Merparten av våra intervjuobjekt gav bilden av att de 
hade noggranna förberedelser inför sina köp, men att det inte lika exakt som någon med fast 
inkomst kunde säga när dessa köp skulle verkställas.  
 
Det framgick att det fanns en sorts mål planering hos våra intervjuobjekt. De hade vissa saker 
de ville få uträttade med sitt spelande, vissa mål för vad de ville köpa för sina vinster. En form 
av karriär som verkar så väl som vilken som helst. Detta är ett intressant fenomen då 
Internetpoker under de senaste åren fått ett sådant uppsving i Sverige, kan här skönjas ett nytt 
slags yrke i IT tidsålderns Sverige? 
 
Pokerinkomster är en så länge skattefria i Sverige då man har ansett dem hamna inom 
lotterilagen. Detta är dock omdebatterat i medier och mycket tyder på att det kommer att bli 
en lagförändring inom en snar framtid om pokerproffsen som yrke består. 
 
Svaren vi i alla fall till slut fick ut av att jämföra vår empiri med vår ställda hypotes samt 
teoridel var att; JA personer som vinner mycket pengar på Internetpoker tenderar att ha 
homogena konsumentvanor. De produkter de tycks fokusera mot var till stor del 
teknikprodukter och accessoarer av det lyxigare slaget. Huruvida denna homogenitet kan bero 
på att det finns en stor homogenitet bland dem som börjar spela poker är att förmoda. 
Internetpoker är ett spel som drar till sig människor som vill ha spänning och är sugna på att 
tjäna pengar på ett okonventionellt sätt. Detta betyder dock inte att denna grupp behöver vara 
demografiskt eller geografiskt homogen. Spelet Poker är som en blandning av fotboll och 
golf, det engagerar personer av bägge könen och alla åldrar kan spela spelet. Internet gör det 
vidare möjligt att spela poker var man än befinner sig.  
 
Majoriteten av spelarna är dock i första hand unga män vilket är något som är viktigt att ha i 
åtanke om man som företag vill marknadsföra sig på en pokerwebbsida exempelvis. Man vill 
ju kanske erbjuda ett mervärde hos kunden genom ett ickepokerrelaterat erbjudande och bör 
då rikta in sig mot det största demografiska segmentet för att få bäst resultat.  
 
Företagen kan med facit i hand använda denna studie som en form av opinionsundersökning 
av vad pokerproffs konsumerar och i vilken utsträckning samt varför. Har man en insikt i 
detta är det lättare att forma kunderbjudande på ett passande sätt.  
Internetpoker är här för att stanna och dess utövares sätt att konsumera är homogent och 
utmärkande för spelet de spelar och livet de lever!    
När allt kommer omkring är det väl så att life is a gamble…   



 32 

7. Referenser 
 
 
Davidsson Bo och Patel Runa, ” forskningsmetodikens grunder”, Studentlitteratur AB, 1994, 
ISBN 9144022883 
 
Sharan B Merriam, ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur AB, 1992, ISBN 
9144390718  
 
May Tim, ”Samhällsvetenskaplig forskning”, Studentlitteratur AB, 2001, ISBN 9144011431 
 
Holme, I M & Solvang B K, ”forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 
Studentlitteratur AB, ISBN 9144002114 
 
Howard John A, “Buyer Behavior Marketing Strategy”, Prentice Hall College Div, 1994, 
ISBN 0136690114 
 
Hellmut jr Phil, “Play poker like the pros”, Harpercollins, 200X, ISBN 60005726 
 
Engel, Blackwell, Miniard, ”Consumer Behavior”, Dryden Press, 1993, ISBN 0030767512 
 
 
 
Nationalencyklopedin 
 
First Poker nr 6 juni 2006 (pokertidning) 
 
 

7.1. Nätreferenser 

 
www.tv4.se/nyheter/453703.html 
 
www.aftonbladet.se/vss/poker/story/0,2789,652474,00.html 
 
 
 
 



 33 

8. Bilaga 
 
Livespel= När man spelar fysiskt mot varandra och inte över Internet 
Internetspel= Spel mot andra via sin Internetuppkoppling  
Hand= En spelares kort på handen under en omgång, dvs de kort som motspelarna inte ser. 
Omgång/giv/runda= En utgivning av kort till samtliga spelare runt spelbordet 
Rake= Avgiften som huset tar 
Huset= Firman som utfärdar/håller i spelet 
Pott= Vinstsumman från en hand 
 


