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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Hold or fold? – En studie av framtidsutsikter för långsiktig lönsamhet för 
Internetpoker 
 
Seminariedatum: 2006-07-08 

Ämne/kurs:  Fek 591, Magisterseminarium 10p 

Författare: Axel Hedström, Magnus Janfjord 

Handledare: Paul Jönsson, Christer Kedström   

Nyckelord: Internetpoker, branschanalys, ny affärsmiljö, kritiska framgångsfaktorer, kritisk 
massa. 

Syfte:. Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom 
Internetpokerbranschen för att öka förmågan att analysera framtidsutsikterna i branschen. För 
att uppnå syftet utarbetas en modell för att identifiera kritiska framgångsfaktorer som tar 
hänsyn till den dynamik som existerar i pokerbranschen . 

Metod: I uppsatsen används en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Det 
genomförs intervjuer med två Internetpokerföretag och två journalister med god insikt i 
branschen. Vidare görs en genomgång av marknadsläget i Internetpokerbranschen. Empirin 
analyseras sedan utifrån den uppdaterade branschanalysmodellen. 

Teoretiska perspektiv: Inledningsvis diskuteras företagets externa perspektiv, huvudsakligen 
med Porters femkraftsmodell som utgångspunkt. Vidare diskuteras företagets interna 
kompetenser och resurser med hjälp av ett resursbaserat synsätt. Dessa teorier kopplas 
samman med hjälp av bland annat Amit och Schoemaker (1993). Detta ramverk kompletteras 
med de specifika krafter som är unika för den nya affärsmiljön, digitalisering, innovation 
globalisering och nätverk, för att resultera i en uppdaterad analysmodell, molnmodellen.   

Empiri: Den insamlade empirin består av två djupintervjuer med Internetpokerföretag. Dels 
med Ongame som ligger bakom pokersajter som PokerRoom.com och EuroPoker.com, samt 
en djupintervju med ReplayPoker, ett nyetablerat pokerföretag från Stockholm. Vidare 
genomfördes en telefonintervju med Henrik Huldschiner journalist på Dagens Industri, samt 
en E-postintervju med Erik Bergin på SvD. 

Slusatser: En modell presenteras med samtliga kritiska framgångsfaktorer som identifierats, 
samt deras samband. Enligt denna undersökning är en lojal kritisk massa den viktigaste 
framgångsfaktorn för långsiktig lönsamhet. Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter 
till fortsatt hög lönsamhet inom Internetpokerbranschen. De företag som är stora idag kommer 
förmodligen att fortsätta att växa framförallt på nya marknader men också genom 
sammanslagningar och uppköp av mindre företag. Avslutningsvis revideras molnmodellen 
med ytterliggare en specifik påverkande faktor, regelverk. 
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Abstract 
 
Title: Hold or fold – A study of the future prospect for long term profitability for Internet 
poker.       
 
Seminar date: 2006-07-08 
 
Course: Master thesis in business administration, Major Strategic management, 10 Swedish 
credits (15 ECTS) 
 
Authors: Axel Hedström, Magnus Janfjord 
 
Advisors: Christer Kedström, Paul Jönsson  
 
Key words:  Internet poker, industry analysis, the new business environment, critical success 
factors, critical mass     
 
Purpose: The purpose of this essay is to identify critical success factors within the Internet 
poker industry to increase the ability to analyse the future scenario of the industry. To 
accomplish this purpose an industry analyse model is constructed that takes the dynamic, that 
exists in the Internet poker industry into account.    
 
Methodology: A qualitative approach is used in this essay. Interviews with two poker 
companies and two journalists with excellent industry knowledge are performed. Then a study 
of the situation in the Internet poker industry today is performed. At last an analysis of the 
empirical foundation is made with the new industry analyse model as a guideline.    
 
Theoretical perspectives: First the company’s external perspective is discussed with Porters 
fiver forces model as starting point.  Further on the company’s internal resources and 
capabilities are discussed from a resource based view. These theories are then incorporated 
with help from Amit and Schoemaker (1993) among others. This framework is then 
completed with the specific forces associated with the new business environment, digitalizing, 
globalisation, innovation, networking, to result in an updated Industry analyse model, the 
cloud model.       
 
Empirical foundation: The collected empirical foundation consists of two in-depth 
interviews. One with Ongame, the company behind pokersites as PokerRoom.com and 
EuroPoker.com, and the other with Replaypoker, a newly established poker company from 
Stockholm. Furthermore a telephone interview with Henrik Huldschiner, reporter on Dagens 
Industri and an email interview with Erik Bergin, reporter on Svenska Dagbladet are 
performed.   
   
Conclusions: The final industry analyse model is increased with an additional specific 
affecting force, regulation. Furthermore a model with all success factors that have been found 
and their connection are presented. According to this investigation the most important critical 
success factor to obtain long term profitability is a loyal critical mass of players. To sum up 
the situation in the Internet poker industry, there’s still high potential for further growth, 
especially for larger companies on new markets. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en generell bakgrund till valt problemområde, en mer specifik 

problemformulering som utmynnar i valda frågeställningar och syfte samt en disposition över 

uppsatsen.  

1.1 Bakgrund 

Konkurrenslandskapet i det nya årtusendet karaktäriseras av ständig och oregelbunden 

förändring.  Företagsledningen måste bygga en organisation som är kapabel till en konstant 

transformation. Organisationen måste utveckla och hörsamma nya teknologier, nya 

marknader, nya affärsområden samt nya människor i form av anställda och kunder. All denna 

nya komplexitet medför att organisationers stabila perioder blir allt kortare vilket i sin tur 

leder till ökad osäkerhet (Hitt, 2000). 

 

För att kunna definiera en konkurrenskraftig strategi krävs förståelse för företagets externa 

och interna miljö. Ett företags strategi består av en kombination av åtgärder som bygger på 

konkurrens och affärsmöjligheter som företagsledare använder sig av för att behaga kunder, 

konkurrera framgångsrikt och uppnå organisatoriska mål (Thompson, Strickland, 2001:3). 

Enligt Porter (2004) är den första fundamentala determinanten av ett företags lönsamhet 

branschens attraktivitet. Han menar att en konkurrenskraftig strategi måste grundas i en god 

förståelse i de konkurrensregler som bestämmer branschens lönsamhet. Den ultimata strategin 

kan anpassa sig efter, eller ännu bättre ändra dessa regler till sin egen favör. I alla branscher 

oavsett om det är inhemska eller internationella, om det rör sig om produkter eller tjänster så 

påverkas branschens spelregler av fem olika krafter, nya potentiella aktörer, hot från substitut, 

förhandlingskraften hos kunder, förhandlingskraften hos leverantörer samt rivaliteten mellan 

existerande företag inom branschen (Porter, 2004). 

 

Viss kritik har emellertid riktats mot Porters ramverks statiska natur då det verkar i ett alltmer 

turbulent konkurrenslandskap (Karagiannopoulos, Georgopoulos, Nikolopoulos, 2005). Vissa 

branscher kan betecknas som stabila, exempelvis på grund av långsam utveckling eller genom 

att krafter drivit fram teknologiska standarder. I vissa fall kräver dock dynamiken1, 

osäkerheten och oförmågan att förutse utveckling ett nytt sätt att se på branscher. Krafter som 

                                                 
1 NE.se definierar dynamik såsom kroppars (läs organisationers, förf. anm.) rörelse och dess orsaker under 
inverkan av krafter. (2006-04-16) 
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digitalisering, avreglering, internationalisering samt skiftande verksamma aktörer, gör att 

branschstrukturen är i ständig förändring. För att nå framgång i en dynamisk miljö är snabb 

reaktion på förändrade konkurrensförhållande ett måste (Bengtsson och Pernvi, 2001). Vidare 

menar Grant (2005) att om takten för strukturell förändring är snabb så har Porters 

femkraftsramverk en begränsad användbarhet vad gäller att förutsäga konkurrens och 

lönsamhet. Chircu och Kauffman (2000) menar eftersom nya elektroniska marknader på 

Internet skiljer sig från traditionella fysiska marknader, så krävs nya strategier och affärslogik. 

1.2 Poker på Internet 

Poker på Internet är ett exempel på en ny och intressant bransch som under de senaste åren 

haft en fenomenal utveckling. Poker på Internet omsätter i nuläget miljarder. Från det att den 

första Pokersajten öppnade 1998 så estimeras branschen idag till att stå för ca tjugo procent av 

de 13 miljarder USD spelindustrin på Internet värderas till (PartyGamings årsredovisning, 

2005). Såväl företagen som erbjuder poker på Internet som användarna har mångdubblats på 

kort tid. Internetsajten PokerPulse.com, som fungerar som en inofficiell statistikleverantör åt 

pokerbranschen, estimerade antalet användare till 1 840 100 som spelade poker om pengar på 

Internet i maj månad 2005 (PokerPulse.com:1, 2006). Under 2005 så var antalet sajter som 

erbjuder nätpoker 390 (PartyGamings årsredovisning, 2005). I figur 1 illustreras den oerhörda 

tillväxt Internetpokern haft vad gäller genomsnittligt antal spelare och omsättning per dag 

sedan 2003. 

 

Figur 1.1 Tillväxtkurva för Internetpoker (PokerPulse.com:2, 2006) 
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1.2.1 Mognande bransch? 

”Ingen tillväxt kan fortsätta i evighet - inget träd växer till himlen”  

Karagiannopoulos et al, (2005)   

 

Som tidigare nämnts så har poker på Internet haft en fantastisk utveckling de senaste åren. 

Dock så började olyckskorpar kraxa under 2005 att tillväxten höll på att stagnera, liknelser 

med IT-bubblan började dras. Bolaget PartyGaming som står bakom världens största 

Pokersajt, PartyPoker.com, börsintroducerades i juni 2005 på Londonbörsen och börskursen 

steg som en raket initialt (www.revolutionmagazine.com, 2006). Dock under hösten 2005 så 

sjönk PartyGamingaktien som en sten då investerare började se en dämpad tillväxttakt 

framöver. Dock så har aktiekursen återhämtat sig sedan dess, men pokerbranschen som helhet 

måste fortsatt ställa sig frågan hur länge den fantastiska tillväxten kan pågå (New Media 

Age:1, 2006). Vidare tror PartyGaming att antalet sajter som erbjuder spel om pengar på 

Internet kommer att minska under de kommande åren. Den allt hårdare konkurrensen kommer 

att leda till en konsolidering av marknaden samt en utslagning av mindre spelsajter som 

misslyckas i att leverera tillfredsställande resultat (PartyGamings årsredovisning, 2005).  

 

Författaren Day beskriver i sin artikel, Strategies for Surviving a Shakeout (1997) fenomenet 

boom-and-bust. Företeelsen uppstår vanligtvis i heta, nya marknader med hög tillväxt. Under 

boom-fasen sker en ohållbar tillströmning av nya aktörer som lockas av exempelvis låga 

inträdesbarriärer och hög lönsamhet i branschen. Tillströmningen av nya aktörer medför att 

konkurrensen stiger, priserna och marginalerna sjunker med en utslagning (bust) av företag 

som följd. De som överlever blir de företag som lyckas anpassa sig till en lägre tillväxt med 

fokus på hög effektivitet. Boom-and-bust fenomenet tycks vid en första anblick vara tämligen 

applicerbar på pokerbranschen. En mognande bransch med fler och fler konkurrerande företag 

och en minskande tillströmning av nya kunder, både sett till varje pokerföretag och till 

branschen i helhet, medför att det blir svårare för pokerföretagen att locka till sig nya kunder. 

I denna branschsituation ställs det högre krav på företagen, eftersom ett misstag som leder till 

förlorade kunder kan bli mer kostsamt i en mogen bransch jämfört med en bransch som 

befinner sig i tillväxt. Denna högre kostnad härrör från det begränsade antalet nya kunder som 

kan ersätta de förlorade kunderna, dvs. en förlorad kund förblir ofta en förlorad intäkt som 

inte kan ersättas av en ny kund. Dessutom kännetecknas en mogen bransch av att 

konkurrensen om nya och befintliga kunder hårdnar mellan företagen. Detta sker p.g.a. att 

företag i en mogen bransch, jämfört med en bransch under tillväxt, är fler till antalet, är ofta 
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större och starkare samt har en fungerande marknadsstrategi (Gärdsmark, Hedström, Janfjord, 

2006) 

1.3 Problemformulering och syfte 

Poker på Internet är en ny bransch. Dess explosiva utveckling och höga lönsamhet har lockat 

ett stort antal nya aktörer till marknaden. Än så länge har den höga tillströmningen av nya 

användare räckt till för att tillgodose pokerföretagens hunger efter vinst. Vad händer när 

tillväxten avstannar? Vilka förutsättningar och krafter verkar inom området?  

 

Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom Internetpokerbranschen för 

att öka förmågan att analysera framtidsutsikterna i branschen 

 

För att uppnå syftet utarbetas en branschanalysmodell som tar hänsyn till den dynamik som 

existerar i pokerbranschen. Modellen ligger sedan till grund för den empiriska 

undersökningen. Branschanalysmodellen samt uppsatsens resultat ska verka som ett 

hjälpmedel vid strategiarbete för etablerade och nyetablerade företag inom 

Internetpokerbranschen. 

 

1.3 Disposition 

 
Kapitel 2 I detta kapitel presenteras uppsatsens övergripande metod, val av teori, samt 

tillvägagångssätt vid insamlandet av empiri och utförd analys.  

 

Kapitel 3 Här presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för 

empiriinsamling och analys. Den nya affärsmiljön beskrivs och appliceras som 

en del av branschanalysmodellen. En grundlig genomgång av 

branschanalysmodellen genomförs som resulterar i en uppdaterad modell, 

molnmodellen.     

 

Kapitel 4 I detta kapitel redovisas resultatet från den empiriska undersökningen. Det ges en 

beskrivning av Internetpokerns utveckling, en beskrivning av hur branschen ser 

ut idag. Vidare ges en sammanställning av resultaten från intervjuerna med 

företag och journalister.    
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Kapitel 5 Här analyseras resultatet från den empiriska undersökningen utifrån den aktuella 

branschanalysmodellen. Resultatet redovisas utifrån ett internt och externt 

perspektiv.  

 

Kapitel 6 I detta kapitel redovisas uppsatsens slutsatser utifrån tre modeller, en slutgiltig 

branschanalysmodell, en modell över sambandet mellan de olika kritiska 

framgångsfaktorerna samt en modell som beskriver situationen i branschen. 

1.4 Övriga klargöranden 

I uppsatsens titel används uttrycket ”hold or fold”. Detta är ett pokeruttryck och innebär 

huruvida man anser att korten är tillräckligt bra för fortsatt spel eller om man ska lägga sig.   

 

I uppsatsens titel benämns även termen ”långsiktig lönsamhet”. För att motverka oklarheter på 

denna punkt har Johnsons, Scholes och Whittingtons (2005:570) definition valts. Dessa herrar 

menar att långsiktig lönsamhet bör innefatta en tidshorisont om tre till fem år för snabbt 

föränderliga branscher. I enlighet med detta resonemang har en tidshorisont på fem år valts 

för att definiera långsiktig lönsamhet för Internetpokerbranschen. 

 

I uppsatsen refereras även till ordet sajt, eller pokersajt. Begreppet sajt kan översättas till 

webbplats (www.ne.se:1, 2006-05-30). 

 

I uppsatsen benämns ofta ordet bransch. Vad kännetecknar en bransch och hur kan man 

definiera Internetpokerbranschen? Porter (1980) definierar en bransch som en grupp av 

företag som tillverkar produkter som är nära substitut till varandra. Kotler (1996) däremot 

väljer att definiera en bransch som en samling säljare vilka konkurrerar på samma marknad. 

Vidare definierar Kotler (1996) en marknad som en fysisk plats där säljare och köpare möts 

för att utbyta varor och tjänster. Internetpokerbranschen består av företag som tillhandahåller 

Internetsajter där de erbjuder pokerspel för sina kunder mot andra spelare. Alla sajter som 

tillhandahåller någon form av poker kan räknas till branschen. Marknaden för detta utbyte är 

endast på Internet. Dock räknas inte företag som till exempel enbart erbjuder sportbetting och 

andra former av casinospel till Internetpokerbranschen, då dessa inte kan anses vara direkta 

substitut till Internetpoker.  
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Grundläggande regler för poker (Texas Hold’em) finns tillgängligt i bilaga A till läsare som 

inte är insatta i hur det går till att spela poker på Internet. 
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2. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av den övergripande forskningsmetoden. Vidare beskrivs 

tillvägagångssätt vid empiriinsamling. Källkritik ges integrerat vid respektive källa. 

2.1 Övergripande angreppssätt  

Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom Internetpokerbranschen för 

att öka förmågan att analysera framtidsutsikterna i branschen. Detta kommer även att resultera 

i en rad faktorer och konkurrensfördelar som vi tror kommer att vara viktiga när det gäller att 

skapa långsiktig lönsamhet i Internetpokerbranschen. Att sia om framtiden är alltid 

problematiskt, framförallt i en dynamisk och snabbt föränderlig bransch som 

Internetpokerbranschen. Oförutsedda händelser i företagens externa miljö kan snabbt komma 

att förändras och på sätt påverka branschen.  

 

Uppsatsen strävar efter att finna generella och allmänna mönster och tendenser för 

Internetpokerbranschen snarare än hitta specifika drag hos enskilda företag. För att ta del av 

hur pokerföretagen resonerar kring branschen har intervjuer skett dels med ett etablerat stort 

pokerföretag, samt ett relativt nystartat pokerföretag. Förhoppningsvis ska detta belysa 

eventuella skillnader i strategier mellan att bibehålla en lönsam position på marknaden, samt 

att slå sig in på en befintlig marknad. Vidare har årsredovisningar från fyra av de största 

Internetpokersajterna granskats för att få en bredare bas att utgå från i uppsatsen. För att 

komplettera pokerföretagens förmodligen något positiva bild av branschen har även intervjuer 

med två ekonomijournalister med god branschkännedom genomförts. Utöver detta har mer 

allmän branschinformation samlats in från Internet och tidskrifter, för att ge aktuell 

beskrivning av läget i branschen. 

2.2 Metodval 

En del av uppsatsen syfte är att undersöka och kartlägga hur Internetpokerbranschen ser ut 

idag, vilka strategier företagen i branschen använder samt hur attraktiv branschen är. Dessa 

frågor är av en beskrivande natur vilket leder till en form av deskriptivt arbetssätt. Denna 

beskrivande del ligger sedan som grund för analysen som delvis kommer att mynna ut i vad vi 

tror kommer att vara ett antal nyckelfaktorer och viktiga konkurrensfördelar för att 

Internetpokerföretagen ska lyckas nå långsiktig lönsamhet. Denna del av uppsatsen blir 

följaktligen av en mer normativ natur. 
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Valet av branschanalysmodell föll efter en del efterforskning på Porters klassiska 

femkraftsramverk. Detta ramverk fokuserar enbart på externa faktorer och ämnar utröna en 

branschs eventuella attraktivitet. Efter en del diskussioner kompletterades detta ramverk med 

ett resursbaserat synsätt (RBV), detta för att även få med företagsinterna aspekter och faktorer 

av pokerbranschen. Då en del av uppsatsens syfte är att plocka fram konkurrensfördelar är det 

nödvändigt att titta på företagens resurser, då det är de som ofta ligger till grund för 

konkurrensfördelar.  

 

Vidare ställdes vi inför problemet att Porters ramverk konstruerades under slutet av 70-talet i 

en ganska stabil industriell miljö. Detta ramverk har under det senaste årtiondet fått utstå en 

del kritik att det är för statiskt och inte tar hänsyn till en del av de nya krafter som påverkar 

dagens affärsmiljö, exempelvis Internet och allt kortare produktlivscykler. Eftersom 

Internetpokerbranschen har sin marknad på Internet är dessa nya faktorer av allra högsta vikt. 

Därför har branschanalysmodellen uppdaterats och anpassats för att även ta hänsyn till den 

nya affärsmiljö som råder idag. 

 

Arbetet har följt ett abduktivt arbetssätt vilket innebär att arbetet med teori och empiri har 

skett växelvis (Wallén, 1996). Eftersom vi tidigare genomfört en del forskning på 

pokerområdet hade vi en del förutfattade meningar om hur branschen såg ut. Detta bidrog till 

att en induktiv ansats där författarna inte bör ha några förutfattade meningar blev svår att 

genomföra (Bryman, 2002). Som tidigare diskuterades tog vi först del av litteratur som 

berörde strategi och branschanalyser. Studier av denna litteratur i samband med att 

undersökningar av Internetpokerbranschen påbörjades visade att branschanalysmodellen 

behövde kompletteras med ett antal nya faktorer. Denna utveckling av arbetet visar på ett 

tydligt mönster där arbetet hela tiden varierat mellan teori och empiriinsamling. 

2.3 Metod för empiriinsamling 

Som tidigare nämnts är syftet med uppsatsen att skapa en förståelse för hur 

Internetpokerbranschen ser ut och verkar. Fokus ligger på tolkning och analys av det material 

som mestadels samlats in via personliga djupintervjuer. Således kommer en stor del av 

analysen bestå av tolkning av ord snarare än siffror, vilket enligt Bryman (2002) talar för en 

kvalitativ metod. Enligt vår mening har det inte tidigare genomförts några direkta 

branschanalyser av Internetpokerbranschen. Därför kräver det att undersökningen är av en 
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explorativ karaktär, vilken enligt Jacobsen (2002) innebär att forskningen ska kunna gå på 

djupet och få fram nyanserad fakta, vilket är typiskt för en kvalitativ ansats.  

 

Det finns i grund och botten två typer av branschdata: publicerad data och sådana som samlats 

in från intervjuer med branschföretag och branschobservatörer (Porter, 1980). I denna 

undersökning har personliga intervjuer, telefonintervjuer samt en e-postintervju med 

branschföretag och branschkännare genomförts.  För att få tillgång till branschens funderingar 

och syn på Internetpokerbranschen har två personliga djupintervjuer genomförts. Valet av 

företag och personer föll sig ganska naturligt på Ongame och Replaypoker, då de båda 

deltagit i författarnas tidigare uppsats, ”Kundupplevd tjänstekvalitet – en studie om poker på 

Internet”, (2006). Med ett stort etablerat företag som Ongame och ett litet nystartat företag 

som Replaypoker som vill slå sig in på marknaden, var tanken att eventuellt också kunna 

urskilja vissa skillnader i deras synsätt och strategi. Närmre beskrivning av genomförandet av 

intervjuerna följer under kapitlet om praktiskt tillvägagångssätt. Eftersom Ongame och 

Replaypoker är aktiva och direkt beroende av Internetpokerbranschen är deras åsikter 

förmodligen något färgade och väl positiva vad gäller branschens fortsatta potential och 

lönsamhet. Därför har ytterliggare information inhämtas från mer objektiva källor. Dessa 

källor är Hendrik Huldschiner från Dagens Industri. Som skriver mycket av det som berör 

Internetpokerbranschen och framför allt Unibet som är en av de ledande svenskgrundade 

pokersajterna som finns listat på den Svenska börsen. Henrik ligger även bakom 

dokumentären Pokerlandet som visades på SVT 2005-12-03.  En telefonintervju genomfördes 

med Huldschiner för att få hans bild av Internetpokerbranschen. Vidare genomfördes en e-

postintervju med Erik Bergin journalist på Svenska Dagbladet. Även Bergin har skrivit en hel 

del inlägg i debatten kring Internetpokern. Även dessa intervjuer finns närmre beskrivna 

under praktiskt tillvägagångssätt.   

 

Övrig information har samlats in genom information från företagens hemsidor, nyhetsartiklar 

samt genom andra Internetsidor med information rörande Internetpokerbranschen och mer 

allmän branschteori. Vi har försökt anta en så källkritisk hållning som möjligt vad gäller 

information som hämtats från Internet. Därför har endast information från Internetsajter som 

ansetts trovärdiga använts. 
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2.4 Val av teorier 

Som tidigare diskuterats är grunden till denna uppsats en form av branschanalys. Därför är det 

helt naturligt att stor vikt och fokus lagts vid att finna en bra branschanalysmodell. Valet av 

Porters fem krafts modell grundar sig på att den är en väl beprövad och erkänd modell för att 

utreda en branschs attraktivitet.  Trots att modellen lanserades för drygt 25 år sedan används 

den fortfarande flitigt.  Modellen fokuserar på de krafter och aktörer som verkar i branschen 

och på så sätt bestämmer lönsamheten i densamma. Porter (1980) ger också en utförlig 

beskrivning till hur man genomför och vad man bör tänka på vid en branschanalys. 

 

För att komplettera detta externa perspektiv med ett internt perspektiv inkluderar vi ett RBV-

synsätt i branschanalysen. Genom att använda RBV ämnar vi att undersöka vilka resurser och 

kompetenser som skapar värde för företag i Internetpokerbranschen. Detta gör det möjligt att 

utröna vad som skapar konkurrensfördelar i Internetpokerbranschen. På så sätt stärks 

företagets position på marknaden, vilket i slutändan ökar möjligheterna till långsiktig 

lönsamhet. Vid återgivning av RBV-teorin i referensramskapitlet har i huvudsak Grant (2005) 

använts som referens. Vi är medvetna om att detta eventuellt ej är den ultimata lösningen då 

Grant ej är upphovsman till RBV. Dock anser vi att Grant (2005) gör en aktuell tolkning av 

RBV-teorin.  

 

För att stärka sambandet mellan företagets externa perspektiv med dess interna resurser och 

kompetenser har vi även tagit del av Amit och Schoemaker (1993) och Porter (1991) som 

belyser och utforskar just detta samband 

 

För att anpassa Porters ramverk och RBV-synsättet till den komplexa och dynamiska 

verklighet som råder idag har dessa teorier kompletterats med artiklar och teorier som berör 

nya affärsmiljön. Som grundmall för den nya affärsmiljön används Coulters modell från 2005. 

I denna modell lyfter Coulter fram tre huvudsakliga drivande faktorer som ligger bakom vår 

nya affärsmiljö, Informationsrevolutionen, Teknologiska framsteg och genombrott och 

Globalisering. Dessa tre krafter utvecklas sedan vidare med hjälp av mer specifik teori.  

 

De tre huvudkomponenterna Porters femkrafts modell, RBV och den nya affärsmiljön bildar 

tillsammans det ramverk som används för att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom 

Internetpokerbranschen. 
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2.5 Pratiskt tillvägagångssätt 

Denna uppsats har växt fram genom att antal olika steg som nedan presenteras i kronologisk 

ordning. 

 

Arbetet inleddes med en omfattande litteratursökning för att finna lämpliga 

branschanalysmodeller som verktyg för att kunna kartlägga konkurrenssituationen och 

lönsamhetspotential för Internetpokerbranschen. Ganska så tidigt fastställdes Porters 

femkrafts ramverk och RBV som grundstenar i branschanalysen. Efter att en del 

grundläggande undersökningar av Internetpokerbranschen genomförts blev det ganska tydligt 

att modellen behövdes kompletteras med en del krafter som i stor utsträckning påverkar 

branschen men som inte tillfullo togs upp i tidigare valda teorier. I samband med detta 

utökades branschteorin för att belysa områden som är signifikanta för Internetpokerbranschen. 

 

I samband med att den teoretiska referensramen höll på att slutföras påbörjas insamlingen av 

empiri. I enlighet med Porter (1980) är det föredra att skaffa sig en allmän överblick av 

branschen och därefter gå in på detaljer. Denna allmänna översikt ska hjälpa till att i senare 

intervjuer upptäcka och organisera mer specifik information. Arbetet följde följande 

huvudfrågor och steg vid insamlandet av sekundärdata: 

 

• Vilka aktörer är aktiva i branschen? 

• Finns det tillgängliga tidigare branschstudier om branschen? 

• Studie av tillgängliga årsredovisningar och kvartalsrapporter från företag inom 

branschen. 

• Studier av övriga publicerade källor som berör Internetpokerbranschen 
 

När den allmänna bilden av Internetpokerbranschen färdigställts påbörjades insamling av 

information från aktörer inom branschen. Som tidigare nämnts genomfördes två personliga 

intervjuer med personer från företag i branschen. Den första genomfördes med Johan 

Hagenfeldt, teammanager på Ongame den 6/5 2006. Intervjun genomfördes i Ongames 

lokaler och spelades in på diktafon för att sedan kunna transkriberas. Viss kritik kan riktas 

mot val av intervjuperson då Hagenfeldt ej ingår i den högsta ledningen på Ongame. Dock 

anser vi den utförda intervjun som mycket värdefull då Hagenfeldt visade sig ha mycket god 

inblick i företaget och dess huvudsakliga verksamhet. Det hade även varit önskvärt att få 
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intervjuer med fler personer på Ongame för att på så sätt få en mer representativ bild av 

företaget, dock så fanns det inte resurser på Ongame för detta vid intervjutillfället. 

 

Senare samma dag genomfördes även en intervju med Johannes Klasson på Replaypoker. 

Replaypoker är ett relativt nystartat företag med endast tre anställda som än så länge enbart 

erbjuder spel om playmoney2. Men nu finns det tillstånd för att bedriva spel med riktiga 

pengar, vilket snart kommer att lanseras. Intervjun genomfördes i Replaypokers 

kontorslokaler i Stockholm. Även denna intervju spelades in med diktafon för att säkerställa 

att ingen information gick förlorad. 

 

Intervjuerna följde ett semistrukturerat mönster där en intervjuguide användes för att 

säkerställa att alla önskade teman berördes (Bryman, 2002). För en fullständig återgivning av 

intervjuerna se bilaga B. Detta kvalitativa semistrukturerade tillvägagångssätt gav 

respondenterna stor möjlighet att fritt resonera kring ämnet. Denna frihet och flexibilitet, 

samtidigt som intervjuguiden säkerställde att allt som var viktigt togs upp, passade bra för 

uppsatsens syfte. Vid utformningen av intervjuguiden användes de olika delarna av 

branschanalysmodellen som bas. Detta tillsammans med den allmänna informationen kring 

pokerbranschen säkerställde att rätt frågor ställdes.  

 

Som tidigare nämnts spelades båda intervjuerna in för att senare transkriberas. För att 

säkerställa att information från intervjuerna uppfattats och tolkats rätt har transkriberingarna 

skickats till Ongame respektive Replaypoker för deras godkännande. Denna form av 

validering av insamlad data kallar Bryman (2002) för respondentvalidering.   

 

Vidare utfördes även en telefonintervju med Henrik Huldschiner journalist på Dagens 

Industri. Valet av Henrik var enkelt och baserades på hans stora kunnande och delaktighet i 

debatten kring Internpokern. Kontakt togs via e-post där även tid för intervju bokades. Av 

samma orsak som övriga intervjuer spelades även denna intervju in på diktafon. Även till 

denna intervju användes ett semistrukturerat kvalitativt utförande. Intervjuguiden anpassades 

något för att passa till journalister istället för företag (se bilaga B). Även en e-postintervju 

med Erik Bergin på Svenska Dagbladet utfördes. Det frågeformulär som användes vid denna 

intervju var samma som användes som intervjuguide vid intervjun med Henrik Huldschiner. 

                                                 
2 Playmoney är fiktiva pengar utan monetärt värde.  



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 19

 

Vid empirisökning på Internet har framförallt årsredovisningar från utvalda företag använts.  

Denna källa visade sig innehålla förvånansvärt mycket bra och användbar information och på 

grund av sin officiella natur får den också anses trovärdig. 

 

Sammanställningen av empirin skedde utifrån en mall med historik kring branschen, läget i 

branschen idag samt en sammanställning av väsentliga delar från utförda intervjuer.  

 

Med den uppdaterade branschanalysmodellen, molnmodellen som bas analyserades det 

insamlade empiriska materialet. Uppdelningen av analysen i en extern och intern del kändes 

naturligt eftersom branschanalysmodellen också följer denna uppdelning. I den externa delen 

analyserades Internetpokerbranschen utifrån Porters fem krafter samt hur olika externa 

faktorer påverkat maktbalansen i branschen. I den interna delen av analysen analyserades 

vikten av olika interna resurser och kompetenser i förhållande till den affärsmiljö som de 

verkar i. 
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3. Referensram för identifiering av kritiska framgångsfaktorer 

inom Internetpokerbranschen 

I det här kapitlet redogörs för teori och begrepp som avser belysa pokerbranschens 

inneboende komplexitet. Referensramen består av Porters femkraftsramverk vilket används 

som verktyg för analys av Internetpokerbranschen. Vidare består referensramen av 

resursberoendeteori vilket används för att kartlägga interna resurser. Utifrån vald teori 

utarbetas en modell som ligger till grund för identifiering av kritiska framgångsfaktorer inom 

Internetpokerbranschen. 

3.1 Beskrivning av ramverkets beståndsdelar 

För att kunna diskutera och resonera kring begreppet branschanalys är det viktigt att förstå 

grundstenen för all affärsverksamhet, strategin. Utan en strategi så beter sig en organisation 

som ett fartyg utan roder (Thompson, Strickland, 2001:3). Utvecklingen inom strategi och 

management har under de senaste årtiondena gått från planering till strategiskapande. Under 

50 och 60-talet började det dyka upp behov av bättre kontroll och koordination av arbetet i 

större företag. Detta ledde till att man konstruerade långtidsplaner, ofta femårsplaner som till 

största del var grundade på makroekonomiska prognoser. Under 70-talet förändrades 

förutsättningarna då världen drabbades av den stora oljekrisen, vilket ledde till en mer instabil 

omvärld som blev betydligt svårare att förutspå i makroekonomiska prognoser. Detta ledde till 

ett skift mot ett tänkande som grundades mer i strategisk management där vikten av att skaffa 

konkurrensfördelar blev av primär betydelse. Under slutet av 70- och 80-talet infann sig ett 

fokus på källor till lönsamhet inom företagets externa miljö (Grant, 2005).  

 

Ett företags strategi består av en kombination av åtgärder som bygger på konkurrens och 

affärsmöjligheter som företagsledare använder sig av för att behaga kunder, konkurrera 

framgångsrikt och uppnå organisatoriska mål (Thompson, Strickland, 2001:3). Vidare menar 

Porter (2004:4) att en organisations strategi, måste växa fram ur en detaljerad förståelse för de 

bakomliggande krafter som existerar inom branschen varför det finns behov av verktyg för att 

analysera både den interna och externa miljön. Den interna miljön består, enligt Grant (2005), 

av enkla, konsekventa och långsiktiga mål, ett effektivt utnyttjande av styrkor och möjligheter 

samt hur organisationen är uppbyggd strukturellt. Företagets externa affärsmiljö består av alla 

de externa influenser som påverkar dess beslut och arbetssätt. Det finns ett stort antal olika 
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faktorer och aspekter som bidrar till dessa influenser. De faktorer som skapar kärnan av 

företagets affärsmiljö är deras förhållande med dess kunder, leverantörer och konkurrenter. 

För att kunna hantera dessa faktorer behöver företaget någon form av ramverk eller system. 

Under antagandet att företagets mål med sin strategi är att överleva och tjäna pengar, är 

branschanalysens första fråga: Vad bestämmer vilken lönsamhet som kommer att råda i en 

bransch (Grant, 2005)? Ett hjälpfullt och ett av det mest använda ramverket för att bedöma en 

bransch och dess eventuella lönsamhet är Porters modell med de fem konkurrenskrafterna. 

3.1.1 Porters fem konkurrenskrafter 

Enligt Porter (2004) är den första fundamentala determinanten av ett företags lönsamhet 

branschens attraktivitet. Han menar att en konkurrenskraftig strategi måste grundas i en god 

förståelse i de konkurrensregler som bestämmer branschens lönsamhet. Den ultimata strategin 

kan anpassa sig efter, eller ännu bättre ändra dessa regler till sin egen favör. I alla branscher 

oavsett om det är inhemska eller internationella, om det rör sig om produkter eller tjänster så 

påverkas branschens spelregler av fem olika krafter, nya potentiella aktörer, hot från substitut, 

förhandlingskraften hos kunder, förhandlingskraften hos leverantörer samt rivaliteten mellan 

existerande företag inom branschen (Porter,2004).  

 

Dessa fem krafters gemensamma styrka bestämmer vilka möjligheter det finns för ett företag 

att tjäna pengar i branschen. Styrkan på de olika krafterna varierar givetvis från bransch till 

bransch, men de varierar också allteftersom branschen utvecklas (Porter, 2004). 

Leverantörer 

Potentiella nya 
aktörer 

Substitut 

Kunder 

Konkurrens inom  
 
 

branschen 

Kundens förhandlingskraft 

Leverantörernas förhandlingskraft 

Hot 
från  

nya 
aktörer 

Hot 
från  

substitut 

Figur 3.1 Porters fem konkurrenskrafter (Grant, 2005:74) 
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Hot från nya aktörer 

Både potentiella och existerande konkurrenter påverkar en branschs lönsamhet. Så länge det 

finns lönsamma företag i en bransch kommer dessa att locka nya aktörer till branschen. Hotet 

om nya aktörer snarare än själva inträdet gör att existerande företag måste hålla en någorlunda 

konkurrenskraftig prissättning.  

 

Nyckeln till att analysera hotet från nya aktörer är enligt Karagiannopoulos et al., (2005) att se 

till vilka inträdesbarriärer som finns. Inträdesbarriärer kan ta flera olika former och hindrar 

nya aktörer från att sig in på marknaden. Dessa barriärer existerar så fort det är svårt, eller inte 

är ekonomiskt möjligt för ett utomstående företag att kopiera ett existerande företag och ta 

dess position på marknaden. Vanliga inträdesbarriärer är ofta olika former av 

stordriftsfördelar och ekonomiska investeringshinder. Det finns ofta också olika former av 

lagar, bestämmelser och regleringar som fungerar som inträdesbarriärer. Starka och täta 

relationer till leverantörer och distributörer kan även de innebära höga inträdesbarriärer som 

gör det svårt för nya aktörer att slå sig in på marknaden (Porter, 2004)  

 

Det finns empiriska undersökningar som visar att branscher med höga inträdesbarriärer 

tenderar att ha en lönsamhet som ligger över medel (Grant, 2005).         

 

Hot från substitut 

Hotet från substitut utgörs av avvägningen mellan den nytta som kunden får i förhållande till 

det pris som han/hon betalar för produkten, som kan tillfredställa samma grundläggande 

behov som den egentliga produkten. Vilket konkret innebär att om prisbesparingen av att 

använda substitutet är större än den nytta som användandet av originalprodukten innebär, 

utgör den ett hot. Vidare spelare eventuella byteskostnader också en stor roll. Låga 

byteskostnader innebär att substitut utgör större hot och vice versa.  

 

Kundens förhandlingskraft 

Transaktionen mellan köpare och säljare skapar värde åt båda parter. Hur detta värde i form 

av lönsamhet, fördelas mellan de båda aktörerna beror på deras relativa ekonomiska kraft. 

Kundens förhandlingskraft beror framförallt på två faktorer. Kundgruppens storlek och 

koncentration påverkar i allra högsta grad deras förhandlingskraft. Enskilda utspridda kunder 

kan inte sätta någon direkt press på ett företag. Däremot kan stora kundgrupper påverka 

företags lönsamhet i form av prissättning och konkurrens. Här är kundernas tillgång till 
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information viktig. Hög informationsasymmetri innebär till exempel att företaget kan ta ett 

högre pris, eftersom kunderna saknar information om lämpliga substitut och konkurrerande 

produkter.  

 

Vidare spelar också kundernas priskänslighet en stor roll. Kundernas priskänslighet påverkas 

enligt Grant (2005) av ett antal olika faktorer. Exempelvis är kunder mer måna att byta till 

andra produkter om skillnaderna mellan produkterna är små. En bra produkt med hög kvalitet 

som är viktig för kunden tenderar att göra kunden mindre priskänslig. 

 

 

Leverantörens förhandlingskraft 

Resonemanget kring leverantörernas förhandlingskraft påminner mycket om det som gäller 

för kundernas förhandlingskraft. Den viktigaste faktorn för deras förhandlingskraft är enligt  

Karagiannopoulos et al., (2005) storleken och koncentrationen av leverantörer i förhållande 

till antalet aktörer i branschen. Leverantörernas förmåga att ta olika betalt av sina kunder i 

förhållande till värdet som det skapar för dem, indikerar att marknaden karaktäriseras av en 

stor förhandlingskraft hos leverantörerna (Porter, 2004).  

 

Vad gäller informationsbehov och priskänslighet så är det samma diskussion som gäller för 

leverantörerna som gäller för kunderna, med skillnaden att företaget i branschen nu är kunden 

och leverantören är den som tillhandahåller inputs i form av t.ex. råmaterial.  

 

Konkurrens inom branschen 

Den kanske mest påtagliga av de fem konkurrenskraften är den som uppstår genom 

konkurrens inom branschen mellan existerande företag.  Denna kraft avgör hur mycket av 

branschens lönsamhet som försvinner genom konkurrens företag mot företag.  

 

Även här är koncentrationen av företag viktig. Många liknande företag på en liten kompakt 

marknad ökar givetvis konkurrensen vilket gör det svårare att ha en hög lönsamhet. Huruvida 

produkterna inom branschen är differentierade eller inte påverkar hur konkurrenssituationen 

påverkar branschen. Branscher med låg differentiering exempelvis jordbruk och gruvindustrin 

plågas ofta av priskrig och låg lönsamhet. Samtidigt kan branscher med hög differentiering 

exempelvis läkemedels och managementkonsultindustrin, trots hög konkurrens undvika 

priskrig, vilket leder till högre lönsamhet.       
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3.1.2 Resursbaserad teori 

Porter (2004:4) menar att en organisations strategi, måste växa fram ur en detaljerad förståelse 

för de bakomliggande krafter som existerar inom branschen varför det finns behov av verktyg 

för att analysera både den interna och externa miljön. Hittills i kapitlet har Porters 

femkraftsramverk presenterats vilket fokuserar på att kartlägga företags externa miljö. Vilket 

verktyg ska väljas för att kartlägga en organisations interna miljö?  

 

Under 1990-talet framkom idéer som rörde resurser och kompetens som den centrala källan 

till lönsamhet i organisationer. Dessa idéer växte fram till vad som har kallats resursbaserad 

teori3 (RBV). Traditionellt så har organisationer definierat deras affärsverksamhet utifrån 

deras marknad: ”Vilka är våra kunder?” och ”Vilka behov hos våra kunder försöker vi 

tillgodose?” Dock i en värld där kundernas preferenser är lättföränderliga samtidigt som 

tekniken snabbt utvecklas så medför en strategi fokuserad mot marknaden kanske inte den 

stabilitet och varaktighet som krävs för en långsiktig styrning av ett företag. När ett företags 

externa miljö är i ständig fluktuation bör istället ett företag definiera sin affärsverksamhet och 

strategi på bas av dess interna resurser och kompetens (Grant, 2005). Porter (1990) ställer 

även den centrala frågan, vad gör en resurs värdefull? Svaret på detta menar Porter är resurser 

som har överlägsen användbarhet, är svåra att imitera, är svåra att byta ut samt resurser som är 

värda mer inom organisationen än utanför. 

 

RBV har haft en stor genomslagskraft vad gäller strategiformulering. Under den tid när den 

huvudsakliga meningen med strategi var val av bransch och position inom branschen, så hade 
                                                 
3 Den resursbaserade teorin finns förklarad i J.B. Barneys artikel: ”Firm Resources and Sustained Competitive 
Advantage” (1991) 
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Figur 3.2 Samband mellan strategi och organisation (Grant, 2005:132) 
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företag en viss tendens att anta liknande strategier. Skillnaden med RBV är att den istället ser 

till unikheten i varje företag och föreslår att nyckeln till lönsamhet, inte är att göra samma sak 

som andra företag, utan att utnyttja företagets unika resurser och kompetens. Fundamentalt för 

RBV är att inse att en organisation måste söka en grundlig och djupgående förståelse för dess 

inneboende resurser och kompetens för att; dels kunna välja en strategi som tar fasta på 

organisationens styrkor, samt utveckla dessa resurser och kompetens. Analys av interna 

resurser går inte endast ut på att fastställa nuvarande styrkor, utan den syftar även till att fylla 

igen resursluckor och bygga framtida möjligheter. (Grant, 2005) 

 

För att kunna göra en bra resursbaserad analys är det är mycket viktigt att skilja resurserna 

från den organisatoriska förmågan/kompetensen4: Resurserna är de produktiva tillgångarna en 

organisation besitter medan förmåga/kompetens är vad organisationen kan göra. Individuella 

resurser medför inte per automatik konkurrensfördelar, de måste samverka för att skapa 

organisatorisk förmåga/kompetens vilket är grundstenen till överlägsen prestationsförmåga 

(Grant, 2005). Verksamhetens eget beroende av resurser avslöjas med hjälp av RBV. Det 

finns tre förhållanden rörande resurser som ska klarläggas när verksamhetens resursberoende 

ska analyseras: 1. Hur är resurserna kritiska för verksamheten? 2. I vilken grad är resurserna 

begränsade i omvärlden? 3. Var finns källorna till resurserna? (Nygaard,  Bengtsson, 2002) 

 

 

Figur 3.3 Förhållande mellan resurser, organisatorisk förmåga/kompetens och 

konkurrensfördelar (Grant, 2005:139) 

                                                 
4 Vi har valt att använda både förmåga och kompetens för att få en nyansrik översättning av engelskans 
capabilities. 
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Materiella resurser 

Materiella resurser är lättast att identifiera och utvärdera. Finansiella resurser samt fysiska 

tillgångar finns värderade i organisationens bokslut, dock är inte målet med resursanalysen att 

endast värdera de materiella tillgångarna utan man vill istället förstå dess inneboende 

potential. Vilka möjligheter finns att effektivisera resurserna? Kan man exempelvis använda 

färre resurser till att uppnå samma resultat? Kan man använda existerande resurser på ett 

lönsammare sätt? (Grant, 2005) 

 

Immateriella resurser 

För de flesta företag så bidrar immateriella resurser mycket mer än materiella resurser till det 

totala tillgångsvärdet. En av de viktigaste immateriella tillgången är varumärket. Varumärket 

är en form av ryktestillgång, dess värde baseras på vilken förtroendeingivande effekt det har 

bland konsumenterna. Värdet kan bestämmas av hur mycket extra en kund är villig att betala 

för en produkt med ett varumärke jämfört med en produkt utan, eller okänt varumärke. På 

samma sätt som ett företags varumärke så är en organisations teknologi en immateriell 

tillgång. Intellektuella tillgångar såsom patent, copyrights och affärshemligheter sammanfattar 

teknologiska och artistiska tillgångar som vanligtvis är skyddade av lag (Grant, 2005). 

 

Mänskliga resurser 

Mänskliga resurser (MR) är den produktivitet en organisations anställda bidrar med genom 

kompetens, kunskap och beslutfattande. Det är inte lätt att identifiera och värdera värdet av 

mänskliga resurser. MR uppskattas vid anställningssituationen där kvalifikationer och 

erfarenheter används som indikatorer för framtida potential. Företag söker hela tiden nya 

effektiva metoder för att utvärdera kompetens och förmåga. Under det senaste årtiondet har 

utvecklingen kring MR utvecklats mycket. Företag tittar mindre på formella kvalifikationer 

utan fokuserar istället på egenskaper såsom flexibilitet, inlärningspotential och förmåga att 

kunna arbeta i team (Grant, 2005). 

 

Organisatorisk förmåga/kompetens 

Resurser skapar inget värde på egen hand. För att utföra ett uppdrag så måste ett team av 

resurser samverka. Organisatorisk förmåga/kompetens refererar till en organisations förmåga 

att utföra en viss produktiv handling. Det primära intresset inom RBV är att utkristallisera de 

förmågor/kompetens som kan leda till konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Hamel och 
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Prahalad (1990) använder uttrycket kärnkompetens för att belysa de förmågor/kompetenser 

som är fundamentala för en organisations strategi och prestationer. 

 

Konkurrensfördelar 

Hittills har vi fastställt vad resurser kan bestå av samt dess förhållande med organisatorisk 

förmåga/kompetens. Dock så behöver vi även fastställa resursernas och 

förmågan/kompetensens potential till att medföra lönsamhet till verksamheten. Lönsamheten 

en organisation erhåller från dess resurser och förmåga/kompetens står i beroende till två 

faktorer (Grant, 2005): 

 

1. Förmåga att etablera konkurrensfördelar. Denna förmåga är i sin tur beroende av hur 

tillgänglig en resurs eller förmåga/kompetens är i branschen. Om en resurs eller 

kompetens är mycket lättillgänglig, så kan den vara nödvändig för att konkurrera, men 

den är inte en tillräcklig bas för att erhålla konkurrensfördelar (Grant, 2005). 

 

Exempelvis i pokerbranschen så är själva pokerklienten en resurs som är nödvändig 

för att konkurrera, men i och med att de flesta pokerklienter som finns idag är 

tämligen likvärdiga, så är klienten inte en resurs som är tillräcklig för att uppnå 

konkurrensfördelar utan snarare ett nödvändigt element för att kunna konkurrera.   

 

Resursen och förmågan/kompetensen måste även vara relevant för branschens kritiska 

framgångsfaktorer, de måste bidra till att skapa värde för organisationens kunder 

(Grant, 2005). Om ett pokerföretag exempelvis utvecklar ett tekniskt sofistikerat 

system för videointegration mellan spelarna, så medför inte denna resurs automatiskt 

en konkurrensfördel utan användarna måste finna värde i denna tjänst för att den ska 

kunna utvecklas till en konkurrensfördel. 

 

2. Förmåga att behålla konkurrensfördelar. Lönsamhet som härrör från resurser och 

förmågor/kompetens är inte enbart beroende av att etablera konkurrensfördelar utan 

även hur länge konkurrensfördelarna kan bibehållas. Vissa resurser är mer långvariga 

än andra och utgör därigenom en stabilare grund för konkurrensfördelar. Beroende på 

den allt snabbare teknologiska förändringstakten så förkortas livslängden på de flesta 

resurser. Dock så kan ett gott rykte och varumärke förlänga livslängden för ett företags 

resurser. Exempel på varumärken som varit marknadsledande under lång tid är Coca-
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Cola och Heinz. En organisations rykte är således långvarigt så länge det inte förstörs 

av missgärningar och tvivelaktiga affärer (Grant, 2005).  

 

Om en konkurrent kan anskaffa de resurser som krävs för att imitera ett framgångsrikt 

företags strategi, så är det företagets konkurrensfördel kortlivat. Förmågan att 

införskaffa resurser eller förmåga/kompetens beror på dess överförbarhet5. Vissa 

resurser är lätta att anskaffa exempelvis maskiner, råmaterial, delkomponenter etc. 

Andra resurser är svårare att överföra på grund av trögrörlighet. Denna trögrörlighet 

kan bero på faktorer såsom geografiska hinder, informationsassymetri (d.v.s. när ena 

parten i en affärssituation har större kunskap om produkten än den andre) samt 

organisatoriska förmågor/kompetenser som är baserade på ett team av resurser. Om 

man förflyttar ett sådant team från en organisation till en annan, exempelvis när ett 

helt arbetslag flyttar från ett företag till ett annat, så är det inte alls säkert att teamet 

fungerar lika bra i en annan omgivning och företagskultur än det ursprungliga (Grant, 

2005). 

3.1.3 Koppling mellan Porters femkraftsramverk och resursbaserad teori 

Hittills i kapitlet har teori presenterats som ämnas användas för att, tillsammans med insamlad 

empiri, utgöra grund för en branschanalys av Internetpokerbranschen. En av grundstenarna i 

teorikapitlet, Porters femkraftsramverk, har kritiserats för dess statiska natur i ett alltmer 

turbulent konkurrenslandskap (Karagiannopoulos et al, 2005). Vidare menar Grant (2005) att 

om takten för strukturell förändring är snabb, så har Porters femkraftsramverk en begränsad 

användbarhet vad gäller att förutsäga konkurrens och lönsamhet.  

 

Vid en första anblick kan krafter som digitalisering, globalisering, skiftande verksamma 

aktörer etc. verka omkullkasta Porters fem konkurrenskrafter. Porter (2001) menar dock, att 

även om teknologin förändras, så förändras inte människors syn på ekonomiskt värde av detta 

faktum. Skapandet av äkta ekonomiskt värde är den viktigaste determinanten för 

affärsframgång och är oberoende av teknologisering. Karagiannopolous et al (2005) menar 

vidare att de faktorer som verkar dominera den ”nya affärsmiljön” dock inte är helt nya. De är 

alla delar av den gamla, välkända ekonomiskolan. Porters fem konkurrenskrafter är därför 

fortfarande värdefulla. Detta resonemang medför att vi kommer att använda Porters 

femkraftsramverk som verktyg i vår fortsatta branschanalys av pokerbranschen.  

                                                 
5 Översättning av engelskans transferability. 
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För att komplettera Porters femkraftsramverk har vi valt att inkorporera RBV i vår modell för 

kartläggning av Internetpokerbranschen. Detta för att förena den externa miljön, som 

femkraftsramverket ämnar kartlägga, med den interna miljön, vilket RBV ämnar kartlägga. 

Genom att använda RBV önskar vi uppnå en ökad förståelse för den stegrande dynamik och 

turbulens nya marknader såsom pokerbranschen står inför. Porter (1991) gör ett försök att 

utveckla ett mer dynamiskt angreppssätt vid strategiarbete, där han bland annat använder sig 

av RBV. Porter poängterar dock att RBV ensamt inte kan vara en alternativ strategiteori utan 

snarare ett komplement till exempelvis femkraftsramverket. Vidare gör Amit och Schoemaker 

(1993) en ansats till att göra en liknande koppling. Genom att kombinera branschspecifika 

strategiska faktorer med interna resurser och förmågor vill man bidra med strategiskt ramverk 

som kombinerar externa faktorer (branschspecifika) med interna (företagsspecifika) faktorer. 

De branschspecifika strategiska faktorerna är i sin tur grundade i Porters femkraftsramverk 

medan de internt strategiska tillgångarna är grundande i resursbaserad teori. 

 

 

3.2 En ny affärsmiljö 

För att ytterligare utveckla vår modell för att identifiera kritiska framgångsfaktorer kommer vi 

fortsättningsvis presentera de förändringar som är signifikanta för den nya affärsmiljön och 

vårt problemområde.  
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Figur 3.4 Koppling mellan interna och externa faktorer (Amit, Schoemaker, 1993:37) 
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Affärsmiljön som många företag verkar i idag skiljer mycket från hur det brukade vara bara 

för tio, tjugo år sedan. Coulter (2005) har valt att plocka ut tre kritiska drivande krafter som 

påverkar 21-århundradets nya affärsmiljö.  

• Informationsrevolutionen 

• Teknologiska framsteg och genombrott 

• Globalisering 

 

Dessa krafter ligger till grund för den fortsatta presentationen av den nya affärsmiljön. 

Eftersom Internetpokerbranschen är en ny bransch som växt fram de senaste åren på Internet 

är detta krafter som i allra högsta grad påverkar både företagens externa aktörer och faktorer 

samt den interna organisationen. 

3.2.1 Informationsrevolutionen  

Den kanske mest påtagliga och största kraften som verkligen påverkar den nya affärsmiljön är 

tillgång på information. Enligt Shapiro och Varian (1998) är information allting som går att 

digitalisera. Evans och Wurster (1997) menar att information är klistret som håller ihop 

strukturen i alla företag.  

 

Ett företags värdekedja består av alla aktiviteter som företaget genomför för att designa, 

producera, leverera, marknadsföra, producera och stödja sin produkt. Denna värdekedja är 

inte bara en linjär ström av fysiska aktiviteter, det är också ett flöde av information mellan 

företaget och deras distributörer, leverantörer och deras potentiella kunder (Evans, Wurster, 

1997). Exempelvis när ett företag diskuterar värdet av bra kundrelationer, pratar de egentligen 

om den informationen som de är ensamma om att ha om en viss kund, samt den information 

som kunden har om företaget och deras produkter. Liknande förhållanden gäller mellan 

företaget och deras leverantörer, där kommunikationskanaler byggts upp för att förenkla 

utbytet av information gällande bland annat standards, kompetens och produktionssystem. 

Förändringar som gäller tillgång och utbyte av information får bevisligen stora konsekvenser 

för både företaget och dess omgivning.  

 

Med Internets intåg har detta utbyte av information blivit ännu enklare. Evans och Wurster 

(1997) menar att Internet inte har förändrat de grundläggande ekonomiska lagarna, men det 

har förändrat sättet som världen gör affärer på, tillvägagångssättet som information 
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digitaliseras, packas och skickas på. I allra högsta grad har Internet påverkat hur vi idag spelar 

poker. 

3.2.2 Den virtuella marknaden 

Digitaliseringen av information och tjänster samt Internets påverkan av tillvägagångssättet vi 

gör affärer på har skapat en helt ny typ av marknad, en digital virtuell marknad. Enligt Evans 

och Wurster (1999) karakteriseras den virtuella marknaden av två skilda egenskaper. Reach 

som av Amitt och Zott (2005) definierar som förmågan att koppla upp sig mot ett stort antal 

aktörer eller produkter som innefattar leverantörer, kunder, återförsäljare och indirekt också 

konkurrenter. Internet suddar ut många av de geografiska gränser som existerar på 

traditionella marknader. En del kvarstår dock vad gäller leveranser av varor och gods från 

kontinent till kontinent (Amitt, Zott, 2005). 

 

Richness innebär det faktum att information flödar enklare, djupare och snabbare, i båda 

riktningarna på en virtuell marknad (Amitt, Zott, 2005).  Möjligheten att minska 

informationsasymmetrin mellan köpare och säljare är en av de aspekter som särskiljer 

traditionella marknader med den virtuella marknaden. På den virtuella marknaden är det 

mycket enkelt för köparen att snabbt få tillgång till information om konkurrerande produkter, 

vilket ökar deras valmöjligheter på ett markant vis. Detta har medfött ett visst maktskift i 

riktning mot köparen. Samtidigt kan också säljaren dra nytta av den tillgängliga information, 

då information kring köparens beteende och mönster blir mer tillgängligt vilket borde kunna 

utgöra en bra grund för effektiv markandsföring. 

 

Amitt och Zott (2005) väljer att utöka Evans och Wursters (1999) förklaring av den virtuella 

marknaden med digital representation. Med denna aspekt vill de belysa det faktum att det helt 

saknas någon form av fysisk kontakt på den virtuella marknaden. De anser att detta har 

betydelse eftersom det innebär att det inte finns någon möjlighet att klämma och känna på 

produkten. Möjligheten att besöka en fysisk affär och träffa en mänsklig kontakt försvinner 

också (Amitt, Zott, 2005). Följden av detta blir att företagen på en virtuell marknad tvingas att 

övervinna misstron som avsaknaden av en fysisk affär innebär. Många kunders oro över 

säkerhet, integritet och skydd mot bedrägeri är betydligt högre när det gäller affärer på 

Internet, än i verkliga livet. Att lämna ut sitt kreditkortsnummer till ett företag online, utan en 

fysisk befintlig affär upplevs ofta som ett stort risktagande för vissa kunder (Shannon, 1998). 

Shannon menar att just bristande förtroende är det element som riskerar att underminera 

möjligheterna att skaffa lojala band till sina kunder på Internet (Gärdsmark et al, 2006). 
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3.2.2 Digitalisering – Effiency – Stickiness 

Som tidigare konstaterats så är digitaliseringen en av de starkaste krafter som driver på den 

nya affärsmiljön. Information som digitaliseras är oerhört lätt att hantera och tar lite plats. På 

ett litet minneskort kan man idag lagra information om tusentals kunder och produkter, som 

för tjugo år sedan skulle ha fyllt hyllmeter med dokument och pärmar. Denna revolution inom 

hantering av information, IT6 är förmodligen ett av de områden där de största teknologiska 

framstegen gjorts de senaste årtiondena (Hitt, 2000).  

 

När information digitaliseras innebär det att det är mycket enkelt att kopiera den. För 

Internetpokerföretag innebär detta att kostnadsskillnaden mellan att ha 10 000 spelare och 100 

spelare inte är särskilt stor. Skalbarheten7 hos pokerklienten är som hos många andra digitala 

tjänster och produkter väldigt hög. Detta bidrar till att det inom Internetpokerbranschen är 

relativt låga inträdesbarriärer. Allt ett företag behöver är mjukvaran (pokerklienten) och en 

server för att komma igång. Låga inträdesbarriärer tillsammans med en bransch som av 

många anses vara lönsam ökar antalet potentiella nya aktörer inom branschen. Ett stort antal 

aktörer i branschen ökar i sin tur givetvis konkurrensen inom branschen. Detta ställer högre 

krav på företag för att uppnå långsiktig lönsamhet. Författaren Day (1997) beskriver i sin 

artikel ”Strategies for Surviving a Shakeout” fenomenet boom-and-bust. Företeelsen uppstår 

vanligtvis i heta, nya marknader med hög tillväxt. Under boom-fasen sker en ohållbar 

tillströmning av nya aktörer som lockas av exempelvis låga inträdesbarriärer och hög 

lönsamhet i branschen. Tillströmningen av nya aktörer medför att konkurrensen stiger, 

priserna och marginalerna sjunker med en utslagning (bust) av företag som följd. De som 

överlever blir de företag som lyckas anpassa sig till en lägre tillväxt med fokus på hög 

effektivitet.  

 

Informationsrevolution har som Amitt och Zott (2005) påpekat, förskjutit en del av 

förhandlingskraften från företagen till deras kunder, genom ökad tillgång till information om 

konkurrerande produkter. Idag finns det Internetsajter exempelvis pricerunner8 som 

specialiserat sig på att ställa samman fakta och pris om olika produkter för att göra det ännu 

enklare för konsumenterna. Detta tillsammans med det faktum att konkurrenten aldrig är mer 
                                                 
6 NE.se definierar IT som: informationsteknik, även informationsteknologi (eng. Information Technology), 
samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och 
telekommunikation. (2006-04-25) 
7 Skalbarhet är egenskapen att ett system (vanligen ett datorsystem) kan förbättras och utökas för att hantera mer 
av samma uppgift (susning.nu, 2006-05-10) 
8 www.pricerunner.se 
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än ett par klick bort på Internet har inneburit helt nya villkor och förutsättningar för att skapa 

värde för många företag. Kunden har blivit en allt starkare kraft, vilket innebär nya 

förutsättningar för många företag. Amitt och Zott (2005) har i sin undersökning av 

framgångsrika europeiska e-handelsföretag identifierat två olika framgångsfaktorer för att 

skapa värde på den virtuella marknaden. Företagets förmåga att skapa värde beror dels på hur 

effektiv (effiency) deras affärsmodell är, samt hur bra denna är på att dra till sig och behålla 

kunderna (stickiness).  

 

Företag som kan använda Internet för att effektivisera sina transaktioner kan skapa ett 

mervärde för alla parter i värdekedjan. Internet bidrar med flera olika möjligheter för företag 

att effektivisera sin värdekedja. Framförallt innebär Internet en möjlighet för företaget att 

stärka sina relationer med sina leverantörer och andra samarbetspartners. Detta möjliggör 

exempelvis att man kan ha mer exakta lager, där man hela tiden håller sin leverantör 

uppdaterad (Amitt, Zott, 2005). Även Shilling (1999) diskuterar fördelarna med ett tätare 

samarbete med leverantörer och tillverkare av komplementprodukter. Hon menar exempelvis 

att kontrakt, allianser och joint-ventures med leverantörer och komplementprodukttillverkare 

kan stärka ett företags position och dess produkter genom att man försäkrar sig om att 

produkten kommer att användas av andra samt att det kommer att tillverkas tillbehör och 

komplementprodukter (Shilling, 1999). 

 

Företag bör också sträva efter att använda Internet för att göra transaktionen så enkel och 

användarvänlig som möjlig för kunden. Detta åstadkommer man genom att vara tillgänglig 

dygnet runt och ha en sajt som ingjuter förtroende och bidrar med minsta möjliga stress för 

kunden vid transaktionen.  Som tidigare diskuterats är förtroendet vid betalningar över 

Internet ett problem som den virtuella marknaden dras med. Detta problem är givetvis extra 

aktuellt för Internetpokerföretagen som konstant arbetar med olika former av in- och 

utbetalningar.  

 

Effektivare transaktioner bidrar också till att både kunden och företaget sparar tid, vilket blir 

en allt viktigare faktor i vår allt mer stressade vardag. Återigen är det viktigt att poängtera att 

en effektiv affärsmodell bidrar till att minska informationsasymmetrin mellan köpare och 

säljare, vilket kan innebära fördelar för båda parter om man hanterar det på rätt sätt (Amitt, 

Zott, 2005). 
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Den andra stora framgångsfaktorn utöver en effektiv affärsmodell baseras på det faktum att 

kunder på den virtuella marknaden ofta har tillgång till flera konkurrerande företag, samt ofta 

har mycket låga byteskostnader9. Detta innebär att kundens förhandlingskraft markant har 

ökat.  För Internetpokerföretagen precis som för många andra företag betyder detta att det blir 

viktigare och svårare att locka kunder till sig, samt att behålla de kunder som man har. 

Förmågan att locka till sig och behålla kunder benämner Amit och Zott (2005) som ett 

företags klistrighet (stickiness). 

 

Genom att skaffa sig lojala kunder försäkrar sig företaget om att man har regelbundet 

återkommande kunder. På så sätt hindrar man också konkurrenter ifrån att ta kunder från ens 

eget företag. Amit och Zott (2005) tar upp ett antal olika metoder för att skapa lojala kunder. 

Det kanske vanligaste bland Internetpokerföretag är olika former av lojalitetsprogram. Ofta 

fungerar det som så att man får en bonus när man sätter in pengar, som sedan efterhand som 

man spelar betalas ut till spelaren. Denna typ av bonussystem fungerar också som en form av 

inlåsningsmekanism. Genom att Internetpokerföretaget hela tiden betalar ut delar av bonusen 

allt eftersom kunderna spelar får de kunden att stanna på pokersajten. 

 

Gärdsmark et al. (2006) diskuterar i sin undersökning vilka kvalitetsdeterminanter som är 

viktiga för Internetpokerspelare för att de ska uppleva en hög kvalitetskänsla. 

Kvalitetskänslan står i sin tur i direkt relation med kundtillfredställelse och förtroende för 

pokersajten vilket i sin tur leder till ökad lojalitet. Ett antal av dessa determinanter stod ut och 

visade sig vara lite viktigare än andra: 

 

Kommunikation var viktigt för tydligheten och var samtidigt en faktor som 

påverkade en rad andra determinanter exempelvis pålitlighet och policys, därav 

får den anses vara viktig. 

 

Exakthet och tillgänglighet är två andra determinanter som visat sig vara mycket 

viktiga. Om inte pokerklienten fungerar på ett felfritt och tillfredställande sätt så 

är företaget illa ute.  Därför är det mycket viktigt för pokerföretagen att hålla en 

hög teknisk kvalitet, så att kunderna förblir lojala mot företaget. 

 

                                                 
9 Kostnad för att byta från ett företag till ett annat 
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Support visade sig också vara en viktig determinant. Framförallt kunde en bra 

support rädda kunder som var missnöjda och på så sätt få dem att förbli lojala 

mot företaget. 

 

Dessa determinanter stämmer väl överens med det faktum som Amit och Zott (2005) belyser, 

nämligen att det är av yttersta vikt för företagen att skapa ett bra rykte om sig själv, sin tjänst 

och kvalitén på alla de transaktioner som sker. Allt för att locka och knyta sina kunder till 

sig. Samma förhållande som här gäller mellan Interpokerföretaget och deras kunder gäller 

också Internetpokerföretaget och dess leverantörer, dock med den skillnaden att 

pokerföretaget i detta fall agerar kund. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att digitaliseringen på många sätt gynnar kunden och ökar 

dess förhandlingskraft. Samtidigt ställs det högre krav på företaget då det blir tuffare att 

locka och behålla kunder. Det faktum att Internetpoker är en digital tjänst som är enkel att 

kopiera innebär att det är relativt låga inträdesbarriärer i Internetpokerbranschen. Men låga 

inträdesbarriärer som får ökad konkurrens inom branschen innebär också att företagen måste 

marknadsföra sig hårdare. Höga marknadsföringskostnader kan då i sig bli en form av 

inträdesbarriär. 

3.2.3 Teknologiska framsteg, genombrott och vikten av innovation 

Alla organisationer oavsett storlek, typ eller organisation använder sig dagligen av någon 

form av teknologi i sitt arbete. Teknologi kan definieras som användning av utrustning, 

material, kunskap och erfarenhet för att utföra en uppgift (Coulter, 2005). Framförallt kan vi 

se att den snabba utvecklingen inom telekommunikation och datorbranschen fått omfattande 

konsekvenser för dagens affärsmiljö. En utveckling som har gjort det möjligt för 

Internetpoker att breda ut sig. 

 

Coulter (2005) identifierar fem olika trender som genom teknologiska framsteg påverkar den 

affärsmiljö som dagens företag verkar i. 

 

Den första trenden är snarare ett konstaterande av att alla de stora investeringar som företag 

gjort i ny teknologi äntligen börjar ge resultat i form av kostnadsbesparingar och högre 

produktivitet. Många kritiker menar att 1990-talet var årtiondet då många företag investerade 

alldeles för mycket pengar på datorkraft och naivt trodde på Internets enorma 
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genomslagskraft. I dagsläget kan man se att flera av dessa företag nu äntligen kan börja 

skörda lite framgångar av dessa investeringar i form av lönsammare affärer via Internet och 

effektivare kommunikation med kunder och leverantörer. 

 

När investeringar i ny teknologi börjar visa lönsamma resultat ökar incitamenten för företagen 

att driva på utvecklingen av nya innovationer. Detta leder fram till den andra trenden, 

kommersialisering av innovationer. Innovation kan ses som en process där företaget tar en 

kreativ ide, som de utvecklar till en produkt eller service som sedan kan användas och säljas 

(Coulter, 2005).  Vikten av att ta fram nya innovationer tvingar företagen att hela tiden titta 

framåt, för att inte fastna i gamla inkörda spår. Balansgången mellan att se framåt och 

förebereda sig för nya innovationer samtidigt som man tittar bakåt och sköter befintliga och 

tidigare produkter, är enligt O´Reilly och Tuschman (2004) den kanske största utmaningen för 

dagens managers. Hitt (2000) talar om vikten för managers att säkerställa strategisk 

flexibilitet – förmågan att förutse och reagera snabbt på förändringar i konkurrensmiljön och 

därigenom, underhålla och utveckla konkurrensfördelar. En av nyckelfaktorerna till att uppnå 

strategisk flexibilitet är ett väl utvecklat humankapital. Detta kräver en systematiskt och 

betydande investering i utvecklandet av de anställdas förmågor och kompetens. Ponera att ett 

företag verkar i ett dynamiskt och föränderligt konkurrenslandskap där det är svårt att förutspå 

vad framtiden kommer att innebära. I ett sådant läge måste företaget bygga en portfölj 

bestående av de kompetenser och förmågor deras anställda besitter. Denna portfölj medför att 

företaget kan agera mer flexibelt till förändringar i dess omgivning. Ut över detta måste 

företaget arbeta med deras anställdas förmåga att tänka olinjärt, att ”tänka utanför lådan”. För 

att vidare utveckla ett företags mänskliga resurser krävs en kontinuerlig lärandeprocess. En 

organisation som tar fasta på detta är i större grad benägen att utveckla en kultur som främjar 

innovation. En innovativ kultur säkerställer konstant utveckling av nyskapande idéer, 

produkter och tjänster. Innovation är en kritisk komponent för att kunna konkurrera i 

internationella marknader. 

 

Den tredje trenden pekar på en ökad betydelse av kunskap och information. Vi har tidigare 

diskuterat hur betydelsefull bra information är för dagens företag. När företag och deras 

produktion och processer blir allt mer avancerad och teknologiserad ställer detta högra krav 

på de anställdas kunskap. På så sätt blir kunskap allt viktigare för många företag för att 

behålla deras konkurrensfördelar (Coulter, 2005). 
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Ny teknologi, och framförallt informationsteknologi skapar nya strukturella förändringar i 

många branscher, vilket utgör den fjärde stora trenden. Den kanske mest slående förändringen 

är att vi går mot en affärsmiljö där allt och alla är uppkopplade mot varandra genom olika 

former av nätverk, vanliga eller trådlösa. Detta i samverkan med att allt fler tjänster och 

processer digitaliseras gör att många affärer kan utföras på smartare och effektivare vis. 

Exempelvis kan ett företag idag vara digitalt uppkopplat direkt mot sina leverantörer, 

distributörer och sin egen produktionsprocess. Vilket innebär att de enkelt kan övervaka sina 

produkter från leverantören, via produktionen ända tills konsumenten plockar produkten på 

hyllan. 

 

Den femte och sista trenden inom ramarna för teknologiska genombrott och utveckling är 

enligt Coulter (2005) den att framstående företag inte nöjer sig med att använda den senaste 

och bästa teknologin. De ser teknologin som ett mycket viktigt verktyg för att förbättra sin 

verksamhet. Dock är det viktigt för dem att poängtera att teknologin inte ersätter den 

grundläggande förståelsen för vad som skapar värde i deras organisation.      

3.2.4 Nätverk – kritisk massa och komplementärer 

Som diskuterades tidigare krävs det inga större investeringar för att starta upp ett 

Internetpokerföretag. Detta innebär att det initialt inte finns några direkta inträdesbarriärer. 

Däremot stöter nystartade Interpokerföretag på problem när det gäller att få ihop en kritisk 

mängd pokerspelare som hela tiden är online. Shilling (1999) definierar en form av 

nätverkseffekt som att nyttan av att använda en produkt ökar allteftersom fler användare 

börjar använda produkten. Precis detta resonemang stämmer väl överens med hur det fungerar 

på en pokersajt på Internet. Enligt Gärdsmark et al (2006) kräver en pokerspelare att det ska 

finnas ett tillgängligt bord med tillräckligt antal spelare på önskad nivå, när som helst på 

dygnet för att han/hon ska vara nöjd. Den mängd spelare som detta innebär kallas för sidans 

kritiska massa (www.revolutionmagazine.com, 2006-04-17). 

 

Att få ihop till denna kritiska massa blir en form av inträdesbarriär för många nystartade 

Internetpokerföretag. En direkt följd av detta är att kostnaderna för marknadsföring blivit en 

allt större post för många Internetpokerföretag. Genom omfattande och effektiv 

marknadsföring lockar man spelare till sig, fler spelare bidrar i sin tur till att det blir 

attraktivare att spela på pokersajten. Fler användare på pokersajten innebär också andra 



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 38

fördelar så som att man får bättre feedback, vilket ökar kvalitén på pokersajten (Shilling, 

1999). 

 

Internetpokerföretagens behov av spelare är ytterliggare en faktor som påverkar kundens 

förhandlingskraft i förhållande till företaget. Då företagen ofta genom erbjudanden och andra 

former av marknadsföring vill locka spelare till sig. 

 

Shilling (1999) talar vidare om vikten av komplementärprodukter för att skapa 

nätverkseffekter. Många produkter är endast eftertraktade när det finns en rad 

komplementärprodukter tillgängliga (exempelvis, videoband för videospelare, film för 

kameror, etc.). Produkter eller tjänster som är populära och har en stor användarskara är 

sannolikt mer attraktiva för utvecklare av komplementärprodukter. Eftersom tillgången av 

komplementära produkter/tjänster påverkar en kunds val av produkt/tjänst, så påverkar 

tillgängligheten av komplementärprodukter i sin tur storleken på användarskaran. En god 

cirkel har uppstått. 

 

Om man överför vikten av komplementärprodukter på Internetpokern så har förhållandevis få 

pokersajter tagit fasta på de möjligheter som komplementära produkter/tjänster kan innebära. 

Dickinson (2006) liknar dagens pokersajter med casinona i Las Vegas. I Las Vegas så är 

casinona fulla av köpcentrum, modeaffärer etc. Vad hindrar Internetpokern från att gå en 

liknande framtid tillmötes? Uppgörelser mellan pokersajter och olika e-handelssajter torde bli 

allt vanligare. Ett annat exempel på komplementär verksamhet är Virgin Poker. Om man 

spelar på sajten så tjänar man in s.k. V-poäng, poäng som kan växlas in till exempelvis 

flygresor med Virgin Atlantic, värdecheckar i Virgins affärer etc. (www.virginpoker.com, 

2006-05-15).   

Antal användare 

Tillgång till komplementärprodukter 

Figur 3.5 Relation mellan antal användare och komplementärprodukter (Shilling, 
1999: 268) 
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3.2.5 Globalisering 

Organisationer är inte längre begränsade av landsgränser. Idag kan vi se Japanska företag som 

tillverkar bilar i USA och Svenska företag som säljer telefoner i Sydamerika. Globaliseringen 

innebär stora fördelar och möjligheter för många företag. Men samtidigt är det inte alltid 

enkelt att göra affärer på dagen globala marknader. Företag som verkar på flera olika 

kontinenter måste lära sig att hantera problem som den ökade öppenheten innebär, samt de 

stora kulturskillnader som uppstår. Dessa skillnader kan bestå av olika traditioner, historia, 

religiös tro och värderingar, vilka man måste ta hänsyn till när man arbetar globalt (Coulter, 

2005). 

 

Globaliseringen påverkar enligt Coulter (2005) företagets strategi på två markanta vis, en 

global marknad och globala konkurrenter. En global marknad innebär att man nu i stort sett 

kan se hela världen som en potentiell marknad. Vilket innebär att företag inte längre bara kan 

se till den inhemska marknaden för att skaffa sig konkurrensfördelar, utan måste se till hela 

den globala marknaden. Den globala marknaden ska inte bara ses som en kanal för att nå fler 

kunder, den innebär också helt nya möjligheter att nå nya resurser.  

 

Att konkurrera på en global marknad innebär inte bara möjligheten att nå fler kunder, det 

innebär också ett ökat antal konkurrenter. När marknader öppnas upp och blir globala innebär 

det att det kommer att komma nya aktörer med sina egna unika förutsättningar och resurser, 

för att söka efter lönsamma marknadssegment och konkurrensfördelar (Coulter, 2005). 

 

3.3 Modell för identifiering av framgångsfaktorer 

Figur 3.6 illustrerar den modell som kommer att verka som grund vid vår fortsatta empiriska 

undersökning och analys av marknaden för Internetpoker. Grundstenarna i analysmodellen är 

som bekant Porters femkraftsramverk och RBV. För att anpassa dessa teorier till att bättre 

hantera dynamiken som existerar i den nya affärsmiljön så har fyra grundbegrepp lagts till, 

digitalisering, globalisering, innovationer och nätverksteori. Dessa begrepp påverkar 

femkraftsramverket och RBV som i sin tur påverkar hur företag utformar sin strategi. 

Begreppen är tämligen breda och syftar endast att ge en generell ansats till problemområdet. 

 

Tanken med modellen är att skapa en molnmetafor. Ett molns framtid är osäker, man vet inte 

vad krafter som exempelvis vind kan göra med molnet. Det kan växa sig större, det kan delas 
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upp i mindre moln eller det kan försvinna helt. På samma sätt ska modellramen illustrera 

osäkerheten i dagens dynamiska affärsmiljö. Ingen vet med säkerhet vad framtiden kommer 

att innebära. Det gäller att vara strategisk flexibel – att ha förmågan att reagera proaktivt och 

snabbt på förändringar i konkurrensmiljön för att uppnå framgångsfaktorer. 

 

3.3.1 Digitalisering vs. RBV och Porters femkraftsramverk 

Digitaliseringen har medfört stora förändringar för affärsmiljön dagens företag verkar i. Vad 

gäller RBV så har digitaliseringen i allmänhet och Internet i synnerhet medfört att utbyte av 

information blivit mycket enklare. Det är mycket enklare för företag att dra nytta av 

tillgänglig information kring köparens beteende och mönster. Denna ökade information kring 

kunden kan ses som en viktig resurs vid exempelvis marknadsföring då denna information 

torde kunna utgöra en bra grund för mer effektiv markadsföring. När information digitaliseras 

innebär det även att det är mycket enkelt att kopiera den. Om man tar Internetpokerbranschen 

som exempel så är tekniken för att kunna tillhandahålla en pokersajt relativt okomplicerad, 

Porters 
femkraftsramverk 

Framgångs- 
faktorer 

Resursbaserad    
teori 

Figur 3.6 Molnmodellen 

Globalisering 

- Högre konkurrens 

- Fler potentiella kunder 

Innovation 
- Allt kortare 

produktlivscykler tvingar 

fram innovation 

Digitalisering 

- Minskade inträdesbarriärer 

- Minskad 

informationsassymetri 

Nätverk 

- Kritisk massa 

- Komplementärer 
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den är lätt att kopiera. Detta medför att man torde kunna erhålla konkurrensfördelar om man 

kan tillhandahålla en produkt eller tjänst som är svår att imitera. I och med digitalisering så 

har möjligheter till virtuella marknader skapats. På dessa marknader ges ingen möjlighet till 

mänsklig interaktion och betalning måste oftast ske via kreditkort. Då många kunder visar oro 

över säkerhet, integritet och skydd mot bedrägeri ställs extra stora krav på företagens 

varumärke och rykte. Kvalitetsgrundande aspekter såsom en tydlig kommunikation och 

support är faktorer vilka är viktiga för ett starkt varumärke. Varumärkets roll är en kritisk 

resurs för att skapa en lojal kundbas. 

 

Digitaliseringen har även medfört stora förändringar vad gäller Porters femkraftsramverk. 

Antalet kunder som företag har tillgång till har ökat kraftigt. Då information flödar enklare, 

djupare och snabbare på en virtuell marknad så ökar kundens förhandlingskraft markant då 

dess tillgång till information ökar, informationsassymetrin minskar mellan köpare och säljare. 

Kunder har ofta tillgång till flera konkurrerande företag samt har ofta mycket låga kostnader 

för att byta från ett företag till ett annat. I och med den höga lönsamheten tillsammans med 

relativt låga inträdesbarriärer i branschen så har antalet potentiella aktörer ökat snabbt. 

Tillströmningen av nya aktörer har medfört att konkurrensen inom branschen stigit markant 

vilket kan leda till högre marknadsföringskostnader vilket i sin tur kan bli en form av 

inträdeshinder.  

Porters femkrafts ramverk Digitalisering 

Kundens förhandlingskraft Minskad informationsasymmetri och ett ökat utbud 
bidrar till att kundens förhandlingskraft ökar.  

Leverantörernas förhandlingskraft Samma resonemang som, ovan dock med företaget i 
kundrollen. 

Hot från substitut  
Hot från nya aktörer Hot från nya aktörer ökar på grund av att antal företag 

ökar då inträdesbarriärerna minskat. 
Konkurrens inom branschen Fler aktörer på marknaden innebär en högre 

konkurrens inom branschen. 

RBV  
Materiella resurser  
Immateriella resurser Ett gott rykte vilket inger förtroende blir mycket viktigt 

när monetära transaktioner utförs digitalt. 
Ökad tillgång till information kring kunder medför att 
kundinformation blir en allt viktigare resurs. 
I och med digitaliseringen av produkter/tjänster blir de 
lättare att kopiera, vilket innebär att de minskar i värde. 

Mänskliga resurser  

Organsisatorisk förmåga/kompetens  

 

Tabell 3.1 Sammanfattning av digitaliseringens påverkan på branschanalysmodellen  



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 42

3.3.2 Globalisering vs. RBV och Porters femkraftsramverk 

Globaliseringen kan ses som ett resultat av digitaliseringen. I och med att företag inte längre 

är begränsade av landsgränser så har globaliseringen inneburit stora möjligheter. IT:s snabba 

utveckling har medfört att dagens företag numera kan nå hela världen på sekunder. Ur ett 

RBV-perspektiv så medför globaliseringen att man kan nå helt nya marknader och kulturer. 

Detta ställer större krav på företagets anställda och dess kompetens när det gäller att 

interagera med människor från andra kulturer. Det kan uppkomma stora problem som grundar 

sig i skillnader i religion, traditioner och historia vilket företag måste ta hänsyn till. En hög 

kompetens i att ta sig an nya kulturer och geografiska marknader torde kunna borga för 

konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. 

 

Ur ett femkraftersperspektiv så innebär globaliseringen inte bara möjligheten att nå fler 

kunder, man upplever också en markant ökning i antal konkurrenter, varför 

konkurrensintensiteten inom branschen även ökar. I och med globaliseringen följer en naturlig 

ökning i hot från potentiella nya aktörer. Vad gäller leverantörssituationen så ökar företagets 

styrka gentemot sina leverantörer. I och med globaliseringen så utökas nätverket av 

potentiella leverantörer vilket i sin tur leder till ökad valmöjlighet från företagets sida. Det kan 

även tilläggas, på samma sätt som digitaliseringen, så har även globaliseringen medfört ökad 

förhandlingskraft för kunden då denne kan välja från ett större antal företag.  

 

Porters femkrafts ramverk Globalisering 
Kundens förhandlingskraft Minskad informationsasymmetri och ett ökat utbud 

bidrar till att kundens förhandlingskraft ökar.  

Leverantörernas förhandlingskraft Samma resonemang som ovan dock med företaget i 
kundrollen. 

Hot från substitut  
Hot från nya aktörer När marknaden växer och blir global ökar antalet 

potentiella aktörer. 
Konkurrens inom branschen Fler aktörer innebär att konkurrensen inom branschen 

ökar. 

RBV  
Materiella resurser  
Immateriella resurser  
Mänskliga resurseer På en global marknad blir det viktigt att ha kompetenta 

anställda vilka kan hantera olika kulturer och normer. 

Organsisatorisk förmåga/kompetens  

 

Tabell 3.2 Sammanfattning  av globaliseringens påverkan på molnmodellen  
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3.3.3 Nätverk vs. RBV och Porters femkraftsramverk 

Nätverkets inverkan på RBV är av central natur. En av de kanske viktigaste resurserna ett 

företag har är dess varumärke och rykte. Ett företags varumärke och rykte står i beroende till 

hur många kunder ett företag har. Ett gott rykte medför fler kunder, samtidigt som fler kunder 

signalerar tillförlitlighet och god kvalitet på produkt- och tjänsteerbjudandet varför fler kunder 

kan genereras. Ett led till att skaffa sig ett gott rykte och en stor kundbas är att använda sig av 

tillverkare av komplementärer. Exempelvis inom pokerbranschen kan det visa sig värdefullt 

att ha ett brett nätverk av samarbetspartners vilket i förlängningen kan leda till 

konkurrensfördelar.  

 

Nätverkstänkandets inverkan på femkraftsramverket är framträdande vad gäller relationen 

mellan företaget och dess leverantörer. De nätverk som dagens företag verkar i växer ständigt. 

Då företaget i regel har tillgång till fler leverantörer, minskar dess förhandlingskraft. Genom 

ett sunt förhållande mellan företaget och dess leverantörer, främst komplementära 

leverantörer, så kan företaget skörda framgång. Specifikt för Internetpokerbranschen är att 

den kanske mest påtagliga inträdesbarriären är att bygga upp en kritisk massa av spelare. Då 

det inte krävs för några större investeringar att komma igång med klienten och sajten, ligger 

fokus istället på att locka spelare. Resultatet av detta blir att företagen måste lägga mycket 

pengar på marknadsföring. 

 

Porters femkrafts ramverk Nätverk 
Kundens förhandlingskraft Ökar eftersom företagen är beroende av att ha en 

kritisk massa av aktiva spelare. 

Leverantörernas förhandlingskraft Minskar när företagen genom nätverk får tillgång till 
fler leverantörer.  

Hot från substitut  
Hot från nya aktörer  
Konkurrens inom branschen  

RBV  
Materiella resurser  

Immateriella resurser Ett stort nätverk av spelare bidrar till ett starkt 
varumärke och ett gott rykte. 

Mänskliga resurser. Vikten av en kritisk massa användare bidrar till att 
kunderna ses som en viktig resurs. 

Organsisatorisk förmåga/kompetens  

 

Tabell 3.3 Sammanfattning  av nätverks påverkan på molnmodellen  
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3.3.4 Innovation vs. RBV och Porters femkraftsramverk 

Innovation står i direkt relation med ett företags mänskliga resurser. Utan en kreativ och 

kompetent personalstyrka så är risken stor att företag halkar efter i den eskalerande 

utvecklingen dagens affärsklimat genomsyras av. Det gäller för företagen att locka till sig 

kompetens och nya förmågor samtidigt som man systematiskt investerar i att utveckla den 

befintliga arbetskraftens förmågor och kompetens. I och med att fler tjänster och processer 

digitaliseras gör att många affärer även kan utföras på ett smartare och effektivare vis. 

Exempelvis kan ett företag idag vara digitalt uppkopplat direkt mot sina leverantörer, 

distributörer och sin egen produktionsprocess. Detta leder till att ett företag på enkelt sätt kan 

övervaka sina produkter från leverantören, via produktionen ända till konsumenten plockar 

produkterna på hyllan. Smarta teknologiska system, processer och lösningar kan således ses 

som en viktig resurs som i förlängningen kan leda till kostnadsfördelar gentemot 

konkurrenter.  

 

Då kundens förhandlingskraft stärkts i och med den ökade konkurrensen så har trycket på att 

företag levererar konkurrenskraftiga varor och tjänster även ökat. Konkurrensintensiteten 

inom branschen har ökat. Om företag inte kontinuerligt förbättrar det dem gör, bland annat 

genom innovationer, så riskerar de att hamna på efterkälken. Hot från substitut påverkas även 

till viss del av den allt högre innovationstakten. Det går inte för företag att luta sig tillbaka 

alltför länge på en framgångsrik produkt då det hela tiden finns en risk för att andra företag 

utvecklar nya och bättre lösningar.  

 

Porters femkrafts ramverk Innovation 
Kundens förhandlingskraft Ökad innovation innebär ofta fler produkter och 

valmöjligheter, vilket innebär ökad förhandlingskraft 
åt kunden. 

Leverantörernas förhandlingskraft Ökad innovation innebär ofta bättre och mer unika 
produkter, vilket innebär ökad förhandlingskraft åt 
leverantören 

Hot från substitut Nya innovationer från konkurrenter ökar hoten mot 
företagen inom en bransch.  

Hot från nya aktörer Innovationer från eventuella nya aktörer kan öka deras 
styrka och på så sätt bli ett större hot. 

Konkurrens inom branschen Nya och bättre innovationer och produkter i branschen 
ökar konkurrensen. 

RBV  
Materiella resurser Genom nya innovationer kan man förbättra företagets 

infrastruktur och processer.  
Immateriella resurser Innovation kräver en stimulerande och god 

företagskultur.  
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Mänskliga resurseer Innovation ställer höga krav på företagets anställda att 
vara kreativa och kompetenta. 

Organsisatorisk förmåga/kompetens  

 

Tabell 3.4 Sammanfattning  av innovations påverkan molnmodellen  
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4. Resultat från den empiriska undersökningen 

I detta kapitel ges läsaren en generell bakgrund gällande pokerns historia och dess 

explosionsartade tillväxt under den senaste tiden. Vidare återges hur fyra av de största 

aktörerna på Internetpokermarknaden ser på det rådande marknadsläget. Avslutningsvis ges 

en sammanställning av de intervjuer som utförts. Avsnitt 4.1 och 4.1.2  är hämtat från 

Gärdsmark et al. (2006)  

4.1 Pokerns bakgrund 

Många anser att pokern uppfanns i New Orleans i början av 1800-talet. Den anses ha sitt 

ursprung ur liknande äldre europeiska kortspel som poque, bouliette och brag. Från början 

spelades poker enbart med 20 kort (ess, kung, dam, knekt, 10) där var och en fick fem kort, 

vilket följdes av enbart en satsningsrunda. 1837 gick man över till att börja spela med 52 kort, 

för att flera spelare skulle kunna vara med. Ett par år senare infördes också att man fick byta 

kort en gång. Via Mississippifloden spreds pokern över hela Amerika, framförallt västerut, 

där den än idag starkt förknippas med den vilda västern och dess legendariska profiler. Kring 

sekelskiftet utvecklades det ett flertal olika pokervarianter däribland den variant som är den 

populäraste i tävlingssammanhang idag, hold`em. Hold`em spelades första gången i Texas, 

därav namnet Texas hold`em (Glimne, 2005).  

4.1.2 Pokerboomen 

De senaste åren har pokerspelandet flyttat ut från dunkla källarrum och spelklubbar till den 

breda allmänheten framför datorn. Det första riktiga onlinecasinot att erbjuda poker på 

Internet var PlanetPoker, som 1998 lanserade sin pokersajt. Strax därefter följde 

ParadisePoker som i dagsläget är en av de största aktörerna i branschen 

(http://www.pokertips.org, 05-11-11). I nuläget har de 721 000 registrerade medlemmar och 

97 000 aktiva spelare. De drar in över sju miljoner USD varje månad på turneringsavgifter 

och rakes10 (www.theregister.co.uk, 2005-11-11). I november 2002 blev PokerStars först med 

att arrangera en onlineturnering med 1500 deltagare (Glimne, 2005). 

 

Många anser att startskottet för den enorma pokerboomen gick när Chris Moneymaker, en 27-

årig amatör i maj 2003 vann den 23:e upplagan av World Series of Poker i Las Vegas. Genom 

att kvalificera sig via en 40 USDs kvaltävling, lyckades han gå hela vägen och vinna 2.5 

                                                 
10  Procentuell avgift som tas på varje spelad hand på cashbord. 
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miljoner USD (www.revolutionmagazine.com, 2005-11-11). Hans vinst gav hopp och 

drömmar hos åtskilliga amatörer om stora vinster. Just tanken att med små insatser kunna 

vinna stora summor pengar är en av källorna till Internetpokerns enorma popularitet. Chris 

Moneymaker´s vinst blev starten för en hårdlansering av pokerspel på Internet. I täten av 

utvecklingen gick PartyPoker.com som satsade mycket pengar på marknadsföring både på 

och utanför Internet (www.revolutionmagazine.com, 2005-11-11). Vikrant Bhagrava, 

marknadsföringschef på PartyPoker.com säger i en intervju med tidningen Revolution att man 

inte tvekade det minsta när det gällde att investera pengar i onlinepokerbranschen 

(www.revolutionmagazine.com, 2005-11-11). De hade pengarna och infrastrukturen att göra 

pokern tillgänglig för allmänheten, vilket med rätt tajming visade sig vara ett genialt beslut.   

 

För att ge en liten insikt av hur stort genomslag pokern hade på onlinebranschen bör man 

nämna att ParadisePoker i oktober 2004 köptes upp av Sportingbet för 297 miljoner USD. 

Sedan dess har Sportingbets aktiekurs ökat med ungefär 50 procent, och sedan november 

2004 har ParadisePoker.com tillfört Sportingbet ett överskott på mer än 100 miljoner svenska 

kronor (www.casinospel.se, 2005-11-11). 

 

Några milstolpar i onlinepokerns snabba utveckling.  

• Poker började spelas på flodbåtarna i Mississippi under 1800-talets första hälft och har 

vuxit till världens mest populära kortspel. 

• Första pokerplatsen på Internet startades 1998. 

• År 2002 började de första tv-sändningarna från liveturneringar, ofta med internetsidor som 

sponsorer. 

• Världsmästerskapen 2004 (WSOP) i Las Vegas lockade 2 500 deltagare, prispotten låg på 

25 miljoner USD och hälften av spelarna kom från kvalificeringstävlingar på nätet. 

• Nästa VM avgörs i juni 2006 med en prispott på uppskattningsvis 100 miljoner USD. 

www.hd.se, 2005-11-11 

 

I samband med Chris Moneymakers otroliga askungesaga, som i sig måste vara bästa möjliga 

reklam för onlinepoker, började olika tv-bolag i allt större utsträckning visa poker på tv i olika 

former. Vad som framförallt gjorde dessa sändningar mer populära var tekniken som gjorde 

det möjligt för tv-tittarna att se vad spelarena satt med för kort. Detta gjordes möjligt med 

hjälp av en liten kamera som filmade genom en liten glasskiva i bordet, som på så sätt visade 

korten. I dag driver många svenska kanaler sin egen satsning av ett pokerprogram, ofta med 

ett stort pokerbolag i ryggen. Exempel är pokermiljonen på TV4 och Nordic Poker King på 
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ZTV. I USA kan man t.ex. se att tv-programmet World Poker Tour är Travel Channel´s 

största tittarsuccé genom tiderna, och det program som dragit absolut flest tv-tittare 

(www.revolutionmagazine.com, 2005-11-11). Många program lockar även med olika kända 

personligheter som är med och spelar.  

 

Chansen att få vara med i en stor tv-sänd turnering lockar många. Detta är något som flera av 

pokerföretagen på Internet tagit fasta på. Därför går det dagligen ett flertal olika kvaltävlingar 

(s.k. satelliter) till en rad olika stora tävlingar, som var och en lockar väldigt många deltagare. 

 

Trots onlinepokerns otroliga framgång är det fortfarande inte tillåtet i ett flertal länder 

däribland USA att hålla denna typ av spel. Därför drivs många av dessa pokerföretag antingen 

från Europa eller från andra exotiska länder med mer lämpliga regler, t ex Malta eller Cayman 

Island, även om spelandet sker runt om i hela världen.  

 

Som tidigare nämnts har ökade tv-sändningar och ökad reklam bidragit till den dramatiska 

ökningen av onlinepoker de senaste åren. Det finns också fler grundläggande orsaker till att 

poker på Internet blivit så populärt. Internetpoker lockar många att spela eftersom det är 

väldigt enkelt att lära sig, samtidigt som det tar lång tid att bemästra det till fullo. 

 

 ”It takes five minutes to learn but a lifetime to master” 

Mike Sexton, WSOP vinnare och känd pokerkommentator. 

www.lasvegas.com, 2006-01-03 

 

Den intresserade kan i lugn och ro lära sig spelet på sin egen nivå helt anonymt framför 

datorn, och slipper eventuella förödmjukelser med att sätta sig som nybörjare vid ett bord i 

Las Vegas eller på svenska Casino Cosmopol.   

 

4.2 Marknadsläget för Internetpoker 

För att redogöra för marknadsläget för Internetpoker har årsredovisningar granskats från tre 

av de åtta största aktörerna på Internetpokermarknaden. Utöver detta har även Betandwins 

årsredovisning granskats då detta kompletterar utförd intervju med Ongame vilka numera ägs 

av Betandwin. Enligt PartyGamings årsredovisning (2005) beräknas de åtta största aktörerna 

till att stå för hela 87 procent av den totala Internetpokermarknaden varför genom att granska 
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PartyGaming (äger PartyPoker), Cryptologic, 888 Holdings (äger Pacific Poker) samt 

Betandwin så täcks ca 50 procent av marknaden och därmed bör marknadsläget för 

Internetpokerbranschen kunna presenteras på ett representativt sätt.  

41%
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5%

5%

4%
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Partypoker

Pokerstars
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Diagram 4.1 Marknadsandelar för Internetpokerbranschen och dess största aktörer 

(PartyGamings årsredovisning, 2005) 

4.2.1 Den globala spelindustrin 

Den globala spelindustrin beräknades under 2005 generera ca 258,3 miljarder USD av vilka 

online-spel11 estimerades stå för 13 miljarder USD (5 procent av total spelmarknad). Online-

spel har visat sig vara det snabbast växande segmentet av den totala spelindustrin med en 

genomsnittlig tillväxt på över 50 procent årligen sedan 1998. Under nästföljande år beräknas 

online-spel ha en tillväxt på ca 14 procent årligen vilket gör att år 2010 så estimeras online-

spelmarknaden uppgå till 25,2 miljarder USD (7,7 procent av total spelmarknad). 

Nordamerika är den största spelmarknaden och beräknas stå för 47 procent följt av Europa, 28 

procent, samt Asien och mellanöstern vilka står för 16 procent av den totala spelmarknaden år 

2005 (PartyGamings årsredovisning 2005).  

 

Eftersom kunder med en Internetuppkoppling kan logga in från hela världen så har online-

spelmarknaden inga geografiska eller fysiska gränser. Detta faktum har lett till att marknaden 

har en oerhörd potential. Denna potential har medfört att ett stort antal lockats till marknaden 

varför konkurrensen stigit dramatiskt trots dess ringa ålder. Under 2005 estimerades att det 

                                                 
11 Spel om pengar på nätet, exempelvis sportbetting, casino och poker. 
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fanns över 2400 spelsajter på Internet varav 390 erbjöd poker. Vid en första anblick så kan 

inträdesbarriärer för potentiella nya aktörer tyckas vara låga, dock så är verkligheten en 

annan. På grund av den stenhårda konkurrensen finns det stora problem och utmaningar i att 

uppnå långsiktig lönsamhet i online-spelmarknaden. I och med problematiken spås det totala 

antalet online-spelbolag att minska under 2006, 2007 och 2008. Detta på grund av en 

konsolidering i branschen, samt att mindre aktörer misslyckas i att leverera tillfredställande 

resultat (PartyGamings årsredovisning, 2005). 

4.2.2 Framtida tillväxt för Internetpoker 

Poker på Internet är det segment som har haft den största tillväxten på online-spelmarknaden 

under de senaste åren. Vinsten år 2005 var 2,6 miljarder USD vilket var nästan en fördubbling 

från 2004 då vinsten uppgick till 1.4 miljarder USD. Dock är det klart att tillväxtshastigheten 

kommer att avstanna under de kommande åren. PartyGaming beräknar att pokermarknaden 

kommer att växa genomsnittligt med 18 procent om året fram till 2010. Detta kan jämföras 

med perioden 2000 till 2005 då tillväxten var 158 procent årligen (PartyGamings 

årsredovisning, 2005). I Cryptologics årsredovisning (2005) finner man en tämligen positiv 

framtidssyn där man spår fortsatt stark tillväxt. Dock tror man på fortsatt konsolidering där 

marknaden kontrolleras av ett fåtal stora aktörer. Betandwin tror också på fortsatt tillväxt. 

Dock så tror man på en förskjutning av den globala pokermarknaden. Europa och Asien 

kommer att ta allt större marknadsandelar från USA (Betandwins årsredovisning, 2005). Även 

John Anderson, CEO12 på 888 tror på en fortsatt stark tillväxt: ”Jag hyser inga tvivel om att 

branschen är här för att stanna. Marknaden kommer att fortsätta växa i takt med den ökade 

Internetanvändningen världen över” (888s årsredovisning, 2005)  

4.2.3 Framgångsfaktorer 

Den höga tillväxten i pokerbranschen de senaste åren har lockat ett stort antal nya aktörer till 

marknaden. Den ökade konkurrensen har medfört större krav på företagen att leverera en bra 

tjänst. För att nå insikt i vad de undersökta företagen anser viktigt för att nå långsiktig 

lönsamhet följer en sammanställning av framgångsfaktorer hämtat från respektive företags 

årsredovisning från 2005: 

 

PartyGaming framhåller vikten av att alltid ha en kritisk massa av spelare på sin pokersajt 

närvarande. Detta för att erbjuda en så stor valfrihet för sina spelare som möjligt. Att det alltid 

                                                 
12 Chief Executive Officer (VD) 
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finns pokerbord på rätt nivå, med rätt spelform, med tillräckligt antal spelare närvarande. 

Dessutom medför en stor kundbas större variation av turneringar med större prispotter. Antal 

spelare är således extremt viktigt för att locka nya kunder och behålla befintliga. Vidare anser 

företaget att det är mycket viktigt med kontroll av sin mjukvara. Att äga sin egen teknologi 

blir alltmer viktigt. Man vill kunna göra snabba förändringar, uppdateringar allteftersom 

kundens åsikter och värderingar ändras. Vidare anser PartyGaming att genom att 

tillhandahålla snabba och framförallt säkra in- och utbetalningar så erhåller pokersajten 

pålitlighet från kundens sida vilket i sin tur är en kritisk faktor för framgång. Genom att 

tillhandahålla en excellent kundservice, där man hela tiden sätter kunden och dess 

prioriteringar i centrum, förstärks företagets rykte som i sin tur leder till lojalare kunder. 

Avslutningsvis kan nämnas att PartyGaming framgång till mycket har berott på en mycket 

effektiv marknadsföring. Bolaget har använt tre huvudkanaler för sin marknadsföring; 

direktreklam (både off- och online), affiliates13 och bonusprogram. PartyGaming har en av 

världens största affiliate-nätverk vilket under 2005 genererade hela 34 procent av den vinst 

som pokern inbringade under året. Sammanfattningsvis så anser PartyGaming att deras 

viktigaste resurser är dess kunder, varumärket, teknologin och dess rykte. Alla dessa resurser 

genereras och bibehålls av bolagets anställda.    

 

888 lägger stor vikt vid deras marknadsstrategi vilken är baserad på kundernas behov och 

beteende vilket i sin tur ligger till grund för forskning och utveckling av deras tjänster. 888 ser 

det också som en styrka att kunna leverera skräddarsydda lösningar för olika geografiska 

marknader. Detta kundfokus är en nyckelfaktor för att generera nya kunder och behålla gamla. 

888 ser även kvaliteten på deras varumärke som en kritisk resurs. 888 har tidigare haft många 

olika varumärken, exempelvis Pacific Poker, dock så inleddes under 2006 arbetet med att 

använda endast 888 som huvudvarumärke. Detta för att 888 anser det mycket viktigt att ha ett 

tydligt och konsekvent varumärke då Internetpokermarknaden svämmas över av olika sorters 

reklam och marknadsföring (Marketing Week, 2006). 888 ser även det som en stor 

framgångsfaktor att de har egentillverkad teknologi och mjukvara. Detta medför kontroll och 

säkerställer flexibilitet, säkerhet och användarvänliga miljöer för företagets användare. Vidare 

framhäver 888 vikten av att ha talangfulla och kompetenta anställda. Speciell vikt läggs vid 

att de anställda verkligen förstår den lokala kulturen där de arbetar. Centralt för hela 888 är att 

kunden är utgångspunkten för all verksamhet. John Anderson, CEO på 888 ser tre 

                                                 
13 En affiliate är en tredje part som arbetar med att rekrytera användare till befintliga pokersajter exempelvis 
genom annonser. 
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nyckelfaktorer för långsiktig lönsamhet: Kvalitet, rättvisa och pålitlighet. De viktigaste två 

orden i branschen är enligt honom ”Trust me” (lita på mig). 

 

Betandwin har länge varit stora på sportbetting i Kontinentaleuropa. Poker har endast stått för 

7 procent av deras totala verksamhet. Dock genom deras uppköp av det svenska 

pokerföretaget Ongame som står bakom pokersajter såsom PokerRoom.com och 

HoldemPoker.com ämnar företaget att slå sig in på allvar i pokermarknaden. Genom uppköpet 

har Betandwin fått kontroll över utvecklingen av egna poker- och casinoklienter vilket de ser 

som en stor framgångsfaktor. Uppköpet har även medfört en ökad regional balans och 

diversifiering vilket givit möjlighet till korsförsäljning mellan de båda företagens kunder. 

Ongame är stora på poker i USA och Kanada medan Betandwin är stora på sportbetting och 

casino i Europa. Vidare lägger Betandwin stor vikt vid deras anställda vilket företaget ser som 

sin största resurs. Företaget strävar alltid efter att rekrytera välmotiverade och tekniskt 

kompetenta individer vilka kan bidra till att företaget uppnår sina högt ställda tillväxtmål. 

Dessutom anser Betandwin, att genom att kunna tillhandahålla en välutvecklad företagskultur, 

hoppas man kunna säkerställa en innovativ och självutvecklande miljö vilket i sin tur leder till 

tillväxt. 

  

Cryptologic är till skillnad från övriga undersökta företag endast en mjukvaruleverantör d.v.s. 

de tillhandahåller poker- och casinoklienter åt andra spelbolag. Pokersajterna William Hill 

och Littlewood Gaming är exempel på företag som använder sig av Cryptologics licensierade 

mjukvara. Företaget framhåller vikten av innovation som en kritisk framgångsfaktor. Då 

företaget anser att innovation medför lönsamhet så har de ett väl utvecklat system för att 

säkerställa innovation där man hela tiden utgår ifrån kundens preferenser för att kunna 

tillhandahålla användarvänliga och populära system. Då företaget medger att det finns risker 

kring regler och lagstiftning på många marknader så ser Cryptologic det som en styrka att de 

är geografiskt diversifierade till marknader som är lämpliga för Internetspel. Exempelvis såg 

man tidigt att Europa hade stora tillväxtmöjligheter vilket ledde till goda samarbeten med 

företag runtom i Europa men framförallt i Storbritannien. Företaget framhåller även vikten av 

deras rutin på marknaden. Företaget var en av de första i online-spelbranschen varför de anser 

att de har byggt upp ett stort förtroende bland deras kunder vilket de ser som en 

framgångsfaktor. Vidare anser Cryptologic att det är oerhört viktigt att kunna tillhandahålla en 

kritisk massa av spelare. Att ha en stor kundbas innebär likviditet vilket företaget anser är en 

nyckelfaktor för framgång på lång sikt. Cryptologic ser även det som en stor styrka att de är 
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en av de få aktörerna som erbjuder ett nätverk14 med en stark täckning på båda sidorna av 

atlanten. Företaget tillbakavisar även påståendet att Internetpokerbranschen har låga 

inträdesbarriärer (vilket skulle kunna minska branschens lönsamhet). Ett företags rykte, 

teknologi, finansiell stabilitet, resurser, en kritisk massa användare och regelverk är alla 

faktorer som försvårar inträdet från potentiella nya aktörer vilket är en framgångsfaktor för 

etablerade pokersajter. 

4.2.4 Risker 

Det finns ingen verksamhet som inte har några risker. För att kunna utröna om framtida 

lönsamhet för pokerbranschen följer en sammanställning av de risker fallföretagen presenterat 

i sina årsrapporter från 2005. 

 

PartyGaming har identifierat risker som inkluderar frågetecken kring regelverk för online-

spel. Trots att många länder har väletablerade regelverk för traditionell spel- och 

dobbelverksamhet så är det inte säkert att regelverken har blivit uppdaterade efter Internets 

intåg. Detta kan skapa risk och osäkerhet vilket i sin tur påverkar PartyGamings förmåga att 

arbeta effektivt. Företaget arbetar kontinuerligt med att bevaka lagförslag och liknande på alla 

marknader företaget verkar i för att på så sätt kunna anpassa sig efter förändringar i regelverk. 

PartyGaming är även medvetna om de risker den teknologiska och digitaliserade utvecklingen 

medför. Företaget investerar stora belopp i att förhindra attacker på dess tjänster i form av 

hacking, virus och andra former av elektroniska brott. Om någon attack mot företaget lyckas 

riskerar företaget verksamhet, rykte och finansiella resultat påverkas. PartyGaming har även 

identifierat hotet från nya aktörer. Företagets största konkurrensfördel är i nuläget dess 

överlägsna storlek på sin användarbas. Om konkurrensen stiger så ökar även risken att andra 

pokersajter bygger upp en liknande storlek på sina användarbaser vilket kan leda till att 

PartyGamings konkurrensfördel minskar. Ett annat hot är den förmodade konsolideringen av 

marknaden vilket kan leda till att små aktörer kan bli mycket större i framtiden och därmed 

utgöra ett större hot mot bolaget. Konkurrensen kan även öka markant på PartyGamings 

huvudmarknad USA om regelverket där ändras så att amerikanskbaserade tillåts att bedriva 

online-spelverksamhet vilket i nuläget inte är fallet. 

 

888s årsredovisning ger en synnerligen positiv bild av Internetpokerns framtid. Dock medger 

man att det finns några frågetecken som kan innebära osäkerhet vad gäller online-

                                                 
14 Nätverk av många olika pokersajter som är sammanlänkande vilket medför ett större utbud av pokerspelare. 
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spelmarknaden. 888 följer noggrant vad som sker på lagstiftningssidan i USA där förslag har 

framlagts i kongressen som vill förbjuda online-spel och finansiella transaktioner med online-

spelsajter. Ett annat exempel är Italien där myndigheterna nyligen beordrade lokala 

Internetleverantörer att förbjuda italienarna att använda utländska spelsajter. Företaget 

bevakar kontinuerligt liknande utveckling på alla de marknader företaget opererar.  

 

Betandwin erkänner även dem att de ser viss osäkerhet i utvecklingen av vissa länders 

lagstiftning, USA:s i synnerhet. Samtidigt identifierar företaget risk som är associerad med 

online-spelverksamhet såsom exempelvis pengatvätt och kreditkortsbedrägeri. Betandwin 

hävdar dock att olaglig verksamhet på deras sajter är ytterst sällsynt då företaget har ett 

välutvecklat finansiellt säkerhetssystem. 

 

Cryptologic finner på samma sätt som övriga genomgångna pokerföretag en osäkerhet i 

framtida regelverk. Som en följd av regelverksosäkerheten i USA har vissa finansiella 

institutioner valt att inte acceptera online-speltransaktioner p.g.a. osäkerheten kring 

regelverket. Detta har skadat branschen i helhet då det har inneburit inskränkningar i 

valfriheten från kundens sida. Cryptologic ser även viss risk vad gäller efterfrågan. Om 

konkurrensen fortsätter att stiga i och med det stigande antalet aktörer på marknaden så ser 

företaget viss risk att efterfrågan kommer att minska. En annan central risk företaget måste 

försöka motverka är, då företaget endast agerar leverantör åt pokersajter, så finns det risk att 

dess kunder säger upp licensen med Cryptologic för att istället utveckla sin mjukvara själva. 

Ett sådant scenario är företaget synnerligen sårbart för då deras sju största kunder står för 90 

procent av deras verksamhet.  Cryptologic identifierar även viss risk vad gäller säkerheten i 

online-transaktioner. Pokeranvändarna blir hela tiden mer sofistikerade i deras 

bedrägeriförsök. Företaget arbetar konstant för att hålla säkerheten på en så hög nivå som 

möjligt men samtidigt kan de inte garantera till hundra procent att det i framtiden inte kommer 

att förekomma bedrägeri vilket i sin tur leder till minskat förtroende från kundernas sida. 

 

4.3 Intervjuer 

I följande avsnitt ges inledningsvis en kort beskrivning av de intervjuade pokerföretagen. 

Vidare ges en sammanställning av de intervjuer som utförts. Företagsintervjuerna och 

journalistintervjuerna återges integrerat. För fullständig återgivning av intervjuerna hänvisas 

till bilaga B.  
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4.3.1 Företagsbeskrivning – Ongame 

Ongame är ett företag med svenska anor och grundandes av Oskar Hörnell och Claes Lidell 

1999. De var båda professionella pokerspelare vid denna tidpunkt, men även studenter vid 

Uppsala universitet. De förstod snabbt fördelarna med att spela poker online och med hjälp av 

Oskars bror Karl så startade de tillsammans pokersajten PokerRoom.com i oktober 1999. 

Företagets har haft en enorm utveckling efter denna tidpunkt. Under 2001 så lanserade 

PokerRoom.com spel med riktiga pengar. Under 2003 fick onlinepokern sitt stora genombrott. 

Ongame redovisade en vinst på 117 miljoner SEK. Kundbasen växte till 1,4 miljoner 

registrerade användare och företaget hade 63 anställda. Under 2004 etablerade Ongame sitt 

nya pokernätverk, PokerNetwork, och i slutet på året hade företaget 3,5 miljoner registrerade 

användare och 143 anställda. Framgångssagan fortsätter under 2005 och Ongame blir utsett av 

tidningen Veckans Affärer till årets IT-företag samtidigt som PokerRoom.com utnämns till 

årets pokersajt av affärsmagasinet Edge. I oktober 2005 hade företaget 230 anställda och ca 6 

miljoner registrerade användare (www.ongame.com, 2006-05-15). Den 16 december 2005 blir 

Ongame uppköpta av det österrikiska företaget Betandwin för ca 5 miljarder SEK och gör 

ägarna till mångmiljonärer och det nya företaget blir världens näst största börsregistrerade 

spelbolag (www.n24.se, 2006-05-15). Betandwins uppköp av Ongame är ett viktigt steg i 

strategin att expandera inom pokermarknaden, att utveckla en global spellösning som erbjuder 

hög kvalitet och att använda den senaste teknologiska standarden. En annan aspekt med 

uppköpet var att uppnå en bättre geografisk diversifiering (www.ongame.com, 2006-05-15). 

Ongame är starka i USA samtidigt som Betandwin är stora i Europa, de kompletterar varandra 

väl (www.n24.se, 2006-05-15).  

4.3.2 Företagsbeskrivning – Replaypoker 

Replaypoker är ett relativt nystartat pokerföretag, och är resultatet av samarbetet mellan två 

unga entreprenörer i Stockholm. En av dessa personer är Johannes Klasson som intervjuades i 

Stockholm den 3 maj 2006.  I dagsläget erbjuder Replaypoker enbart spel om så kallade 

playmoney. Men inom kort kommer pokersajten även erbjuda spel om riktiga pengar. Just nu 

jobbar man med att knyta till sig en lojal kundbas. Detta försöker man åstadkomma genom att 

fungera som en form av pokercommunity, något som idag är ganska unikt. I skrivande stund 

har Replaypoker ca 5000 registrerade användare (www.replaypoker.com, 2006-06-01). 



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 56

4.3.3 Sammanställning av företagsintervjuer 

Framtidsutsikter 
 
När det gäller framtiden för pokerbranschen så är Johannes Klasson (Replaypoker) och Johan 

Hagenfeldt (Ongame) överrens om att branschen går mot någon form av konsolidering där ett 

par starkare företag köper upp mindre och bildar ett par stora framgångsrika pokersajter. 

Hagenfeldt tror vidare att många små sidor kommer att slås ut men att pokern är här för att 

stanna. Klasson tror att det kommer att fortsätta komma upp nya sidor men att många av dessa 

kommer att vara skins15 och ingå i större nätverk. Han tror att spelarna kommer att bli mer 

medvetna om att de egentligen spelar på ett stort nätverk istället för en liten sajt. 

 

Vad gäller tillförseln av spelare anser Klasson att det kommer att fortsätta att öka. Framförallt 

tror han att ett ökat livespelande på pokerklubbar kommer att bidra till att allt fler också 

kommer att spela poker på Internet. Hagenfeldt är av uppfattningen att de just nu väntar på en 

andra våg av spelare med nya preferenser.  

 

När det gäller likheter med IT-bubblan under slutet av 90-talet så är Hagenfeldt och Klasson 

överens om att det finns vissa likheter i form av hype och tillväxt. Men den stora skillnaden är 

att det finns mer substans i pokerspelandet om man jämför med IT-bubblan. I IT-bubblan 

fanns det inget som direkt genererade pengar, pokerbranschen har vuxit på att det kommit in 

enormt mycket pengar. Det som Klasson anser skulle kunna liknas vid IT-bubblan är 

jätteaffärerna som bettingföretagen gör när de köper upp pokersajter.  

  

Nya marknader 

Enligt Hagenfeldt arbetar man på Ongame hela tiden med en aktiv omvärldsanalys för att hela 

tiden snappa upp eventuella nya marknader. På Ongame ser man hela världen som sin 

marknad och man lägger stor vikt vid att anpassa sin produkt efter den aktuella marknaden. 

Hagenfeldt och Klasson är överens om att Asien är en potentiellt mycket attraktiv marknad. 

Ongame har redan en sajt uppe i Asien som heter E-cardroom. Men lagar och bestämmelser 

gör det olagligt att spela poker om pengar på nätet i exempelvis Japan. Dessutom menar 

Hagenfeldt att det är viktigt att man är medveten om kulturskillnader som kan uppstå. Som 

exempel nämner han att Ongame har tittat på Spanien som en potentiell marknad. Dock så 

                                                 
15 Ett skin är en front där endast utseendet på pokerklienten är unik, pokerspelandet sker i realiteten på ett större 
nätverk 
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visade det sig att landet inte använder 52-korts kortlekar varför en lansering i Spanien kan bli 

svår. 

 

Hot mot pokerbranschen 

Hagenfeldt och Klasson är överrens om att vi kommer att få se fler spel om pengar i 

framtiden, allt från små tärningsspel, tetris och biljard till nya former av casinospel. 

Hagenfeldt ser hela industrin som en entertainment-industri, entertainment på nätet om 

pengar. Han tror att det är dit vi är på väg om det sedan är poker eller något annat så 

småningom är han inte riktigt säker på. Hagenfeldt tror att det kommer att dyka upp spel med 

liknande upplägg och plattformar som pokern har idag, det gäller att titta på andra branscher 

och spel och se vilka möjligheter snarare än hot som de ger. Hagenfeldt tror också att den 

ökande konkurrensen inom branschen som han anser beror på att det är så pass mycket pengar 

i omlopp, kommer att trissa upp marknadsföringskostnaderna mycket. Detta anser han 

kommer att vara ett hot och problem framför allt för nya mindre företag.  

 

När det gäller minskat intresse för pokern, mindre spelare och spelare som tröttnar på att 

förlora, så är inte detta något som oroar varken Ongame eller Replaypoker. Klasson tror 

kanske att tillströmningen av nya spelare kommer minska lite men det kommer hela tiden 

finnas spelare som vill spela och är villiga att förlora. Exempelvis menar han att människor 

varit beredda att förlora pengar på casino under många år. Hagenfeldt menar att det givetvis 

hela tiden slås ut spelare men att man inom Ongame, genom att arbeta med olika varumärke 

som riktar sig mot nya segment och marknader hela tiden också plockar till sig nya spelare. 

Exempelvis har Ongame PokerRoom.com som delvis vill profilera sig som en pokersajt för de 

lite mer avancerade spelarna. Vilket Hagenfeldt menar syns tydligt i språk/kommunikationen 

på sidan, vilket är en medveten strategi. Samtidigt som PokerRoom.com siktar in sig på den 

senare kategorin så fokuserar bl.a. HoldemPoker.com på de lite mer oerfarna spelarna (ett 

ytterligare varumärke inom Ongame).  

 

Konkurrensstrategier 

För Ongame är det viktigt med personalen när det gäller att möta den höga konkurrensen på 

Internetpokerbranschen. Hagenfeldt menar att de strävar efter att anställa personal som är 

drivande och har en blandning mellan ödmjukhet och ”aggressivitet” i form av att man håller 

det man lovar. Vidare menar han att eftersom det är bransch som är i snabb tillväxt är det 
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viktigt att kunna fokusera och prioritera rätt saker vid rätt tillfälle. Vidare anser han att det är 

viktigt med en bra management med en väl uttalad strategi. 

 

Replaypoker som ska försöka slå sig in på en redan etablerad marknad med hög konkurrens 

siktar initialt på en strategi med mer inriktning på själva pokerklienten och sajten. Enligt 

Klasson kommer de att satsa på lite nya funktioner och nya delar till pokerspelet samt mer 

statistikfunktioner. Vidare kommer de att satsa mycket på community och 

kommunikationsmöjligheter på sidan. De kommer också att satsa på att marknadsföra sig via 

pokerklubbar och sponsra dem för att få dem att spela sina klubbturneringar online hos dem. 

Vad gäller hot om minskad lönsamhet på grund av priskrig och sänkt rake tror Hagenfeldt att 

detta enbart kommer att bli ett problem för mindre sajter. Eftersom större sajter inte behöver 

trissa sina erbjudanden på samma sätt som de mindre för att locka kunder. Klasson tror inte 

heller att vi kommer se några direkt sänkta avgifter och priskrig inom de närmsta åren, 

eftersom de nätverk som finns idag har så många spelare och inte är direkt intresserade av 

detta scenario. Däremot tror han att raken och avgifterna kommer att sänkas på längre sikt, det 

stora problemet för pokersajter med denna strategi är enligt honom att få ihop en kritisk massa 

med spelare.  

 

Nätverk 

Ongame jobbar redan idag aktivt med flera samarbetspartners och var enligt Hagenfeldt bland 

de första som tog fasta vid sådana aktiviteter. Ongame har haft lyckade kampanjer i bland 

annat Storbritannien, Kanada och USA där de blandat ihop allt möjligt, ibland ända upp till 

fyrparts- samarbeten där alla gjort någon form av vinst. Hagenfeldt vill av sekretesskäll inte 

djupare gå in på vilka samarbeten de har. Även Replaypoker tror att det finns mycket att vinna 

när det gäller denna form av samarbeten. Framförallt allt när det gäller att marknadsföra 

produkter via pokersajterna, lotta ut produkter och som priser i gratisturneringar och sådana 

saker. 

 

Lojalitet 

Hagenfeldt anser att PokerRoom.com som är Ongames flaggskepp, har de mest lojala 

kunderna. Han tror att nyckeln till att behålla kunderna är att bygga på just lojalitet samt ge 

kunderna incitament till att återkomma till sajten. Ongame jobbar med detta genom att 

konstant utveckla nya funktioner, ofta är användarna själva inblandade i processen i vad som 

blir uppdaterat. Vidare menar han att de har världens enda poker-community, Pokah, som har 
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väldigt många användare. På Pokah kan användarna utveckla sina profiler, chatta och maila 

med varandra. Replaypoker arbetar på ett nästan identiskt sätt då de också hela tiden strävar 

efter att lägga till nya funktioner, fler funktioner och bättre användarvänlighet. Replaypoker 

har också en egen community som de vill ska bidra till att användarna förblir lojala. 

 

Interna styrkor 

Återigen lyfter Hagenfeldt fram organisationen och de anställda som jobbar där som en viktig 

resurs. Han menar att viktigt att hitta individer med rätt attityd som arbetar hårt och inte är 

rädda för att ta ansvar. Det är givetvis denna typ av egenskaper som Ongame söker när de 

nyanställer. Ongame jobbar aktivt med att stärka sin organisationskultur genom olika 

aktiviteter för personalen. Detta för att stärka sammanhållningen i organisationen som 

Hagenfeldt tror är viktigt när så många komponenter är iblandade i företaget som i Ongames 

fall.  

 

Vidare menar Hagenfeldt att Ongame har en stark produkt som de kan vara stolta över. Detta 

tillsammans med att de har en bra bas att bygga sina spel på, en bra support när det gäller att 

serva sina kunder samt att deras utbetalningar fungerar som det ska anser han vara deras 

styrkor.  

 

Klasson anser att Replaypokers viktigaste resurs är deras snabbhet när det gäller förändringar 

och dylikt, samt deras egen plattform. När det gäller kompetens som man söker hos sina 

anställda så anser Klasson att förmågan att lösa problem samt att inte vara rädda för 

förändringar och nytänkande är viktigt. 

 

När det gäller vilka eventuella resurser som Hagenfeldt anser att Ongame bör förbättra så 

anser han att de bör utöka sitt utbud till att innehålla en bredare mängd tjänster. Han menar att 

det gäller att bygga upp ett paraply för entertainment på Internet, en plats dit man söker sig för 

att spela olika spel. Klasson anser att Replaypoker gärna skulle förbättra de tekniska 

funktionerna på sin sajt. 

 

Varumärke 

Hagenfeldt och Klasson är överrens om att det är viktigt med ett starkt varumärke inom 

Internetpokerbranschen. Enligt Hagenfeldt är det viktigt att förknippa varumärket med rätt 

värderingar. Exempelvis jobbar Partypoker intensivt med att man ska förknippa deras 
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varumärke med förtroende. Ongame jobbar intensivt med marknadsföring i olika länder för att 

stärka sitt varumärke samt att varumärket förknippas med rätt värderingar. Deras samarbete 

med G4 ställer vissa krav på utformningen av deras marknadsföring. Klasson på Replaypoker 

är av samma tankar då han anser att det är viktigt att varumärket förknippas med säkerhet och 

trovärdighet. Initialt kommer Replaypoker dock framför allt att sikta på en marknadsföring 

som syftar till att generera nya spelare. Just trovärdigheten anser Hagenfeldt vara den stora 

grejen just nu som alla talar om i branschen.  

 

Framtida strategier 

Hagenfeldt tror att det kommer att vara en kombination av kvalitetsfokus, diversifiering och 

kostnadseffektivitet där kvaliteten måste finnas, man måste diversifiera sig olika mot olika 

kundsegment, samtidigt får man inte glömma vad man står för. Klasson tror att så småningom 

kommer mer av raken att börja gå tillbaka till spelarna i form av bättre erbjudanden och fler 

evenemang runt pokern.  

 

Framgångsfaktorer 

Hagenfeldt är helt övertygad om att det kommer att handla om att vara fokuserad och göra rätt 

sak vid rätt tillfälle. Vidare tror han på att det är viktigt att hela tiden analysera sin omvärld 

och sina konkurrenter. Bra kontakt med sina kunder och ett starkt varumärke tror han också är 

viktigt. Avslutningsvis påpekar han vikten av att se hela branschen som en entertainment-

drivande onlineverksamhet där pokern är en del och förmodligen kärnan för många år 

framöver.  

 

Klasson tror att de viktigaste för Replaypoker är att de lyckas förmedla en skön spelkänsla 

och ett enkelt gränssnitt. Replaypoker kommer också att satsa på en interaktiv pokerskola som 

uppmuntrar spelarna att diskutera poker på deras forum. Sett utifrån hela branschen tror 

Klasson att kommunikationen mellan pokerföretaget och deras spelare kommer att vara en 

viktig faktor. Vidare anser Klasson att det är av yttersta vikt att ha en stor användarbas varför 

han spår att mindre pokersajter kommer att få problem i framtiden. 

4.3.3 Sammanställning av journalistintervjuer 

Framtidsutsikter 

Erik Bergin på Svenska Dagbladet (SvD) anser att pokern haft en kraftig tillväxt de senaste 

åren, men från låga nivåer. De branschbedömare han talat med, tror att det fortfarande finns 
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mycket tillväxt att hämta, även om tillväxttakten lär bli lägre än hittills och delvis ske på 

andra marknader, exempelvis i Asien. Henrik Huldschiner på Dagens Industri (DI) är av 

samma åsikt då han tror att tillväxten av spelare i exempelvis Sverige och USA kommer att 

avta. Men att det fortfarande finns stor potential på andra marknader. Huldschiner tror att inte 

att aktiekursen för pokerbolag som finns noterade på börsen kommer att kunna fortsätta stiga 

på samma sätt som de gjort tidigare  

 

Vidare tror Bergin att lönsamheten kommer att kunna fortsätta vara ganska hög för de sajter 

som redan nått stora volymer, eftersom kostnaderna för att ta nya kunder troligen inte är 

speciellt höga så länge det inte handlar om att göra stora förvärv.  Han säger också att en 

konsolidering redan sker, samt att det skulle förvåna honom om den inte fortsätter. Bergin tror 

samtidigt att det är möjligt att flera länder följer Svenska Spels exempel och startar statlig 

Internetpoker. Dock vet han inte riktigt hur pass svår konkurrent Svenska Spel kommer att bli. 

 

Hot mot pokerbranschen 

Huldschiner ser inte direkt några hot mot Internetpokerbranschen. Bergin däremot ser ett 

minskat intresse som ett potentiellt hot, men när det skulle bli aktuellt vet han inte riktigt. Ett 

desto påtagligare hot anser han vara det juridiska hotet. Spel är reglerat i USA och Europa och 

flera andra ställen, och även om EU-kommissionen tycks vara missnöjd med flera länders 

lagstiftning så anser han att det ännu är rätt osäkert om monopolen verkligen faller, och i så 

fall när. Samtidigt menar han att en marknad som exempelvis den svenska kan visa sig vara 

än mer hotfull om den avregleras än den är nu. Då skulle det bli fritt att marknadsföra spel, 

vilket tvingar på bolagen höga kostnader. I ett sådant läge kommer vi troligen att få se att flera 

aktörer drar sig ur vissa marknader.  

 

Huldschiner tror att vi kommer att se allt fler olika typer av spel om pengar på Internet. Han 

nämner att många i datorspelsbranschen tittar på vilka framgångar många pokersajter har och 

om detta går att applicera på deras bransch. Bergin tror att det möjligtvis kan finnas risk för 

att folk tröttnar på att spela poker och exempelvis börjar spela på hästar. 

 

Priskonkurrens 

Bergin tror att vi inte ser någon direkt priskonkurrens beroende på att det inte direkt funnits 

någon direkt konkurrens mellan de största bolagen. Därför har de inte direkt behövt kriga om 

nya kunder. Vidare tror han att det finns någon form av oskrivna regler om exempelvis rake 
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som är ganska vedertagna. Han tror att pokersajterna i så fall försöker konkurrera på andra 

sätt – fler sorters spel, större nätverk, etc. 

  

Huldschiner anser att det är konstigt att raken inte sjunkit eftersom det är extremt höga 

marginaler i branschen som det är just nu. Exempelvis nämner han att Unibets vinst 

fördubblats enligt deras senaste kvartalsrapport. Dock anser han att det är viktigt att poängtera 

att deras kostnader fyrdubblats för det här kvartalet. Framför allt är det deras 

marknadsföringskostnader som skjutit i höjden. Det blir dyrare och dyrare att få in de nya 

spelarna anser han.  Man får titta på vad det är som kostar pengar, det ju inte att driva sajten, 

det är ju hur billigt som helst. Det tycker Huldschiner känns lite osunt. Han anser att det är ett 

dåligt tecken för en bransch när varan inte kostar något att producera, utan det som kostar är 

marknadsföra, göra reklam och sponsra samtidigt som där är så pass höga marginaler. 

 

Lojalitet 

Huldschiner vet inte riktigt själv och tror inte att pokerföretagen inte heller riktigt vet vad som 

gör en kund lojal. Han förmodar att det enda som verkar kunna få spelare att stanna är någon 

form av mutor. Man ger dem bonus, gratisturneringar och sådana grejor. Vidare säger han att 

man jagar in spelare med en massa marknadsföring. Men man skulle ju vilja hitta något annat 

som får spelarna att stanna.  

 

Huldschiner är övertygad om att storspelare på pokersajter får speciella privilegier i form av 

resor, kryssningar och så vidare. Att skicka spelare och lag som representerar en viss 

pokersajt tror han inte heller gör någon direkt skillnad för varumärket och lojaliteten mot 

pokersajten. 

 

Likheter med IT-bubblan 

Bergin menar att han främst ser två likheter: att verksamheten är Internetrelaterad, vilket 

potentiellt sett gör det enkelt att skala upp verksamheterna utan alltför stora investeringar, och 

att det är en ”ny” produkt. Förväntningarna på framtida vinster känns också delvis igen. 

Skillnaderna är förstås att flera stora spel- och pokerbolag faktiskt går med vinst och att det 

finns kunder. En annan viktig skillnad nu jämfört med då är även bredbandsutbyggnaden – 

hade Boo.com haft samma bredbandspenetration som finns nu så hade kanske den affärsidén 

fungerat. Bergin är av samma åsikt och menar att man känner igen en del faktorer exempelvis 

aktiekursrusningar och små bolag som inte riktigt är färdiga för börsen som ändå söks dit för 
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att de ser hur bra det går för dem som är där. Men även han poängterar att den viktiga 

skillnaden är att pokerföretagen idag tjänar mycket stora pengar, vilket ger branschen mer 

substans. 

 

Varumärke 

Bergin misstänker att varumärket är viktigt precis som överallt annars. Huldschiner tror 

däremot att varumärket inte spelar så särskilt stor roll. Detta eftersom många sajter bara är 

skin och egentligen spelar på samma nätverk. Många vet inte ens vilket nätverk de spelar på 

tror han. Vidare tycker Huldschiner inte att det verkar som om någon har lyckats bygga upp 

ett mycket bättre rykte än någon annan. Han tycker det verkar svårt att bygga ett varumärke 

som alla tycker är bra. 

 

Framtida strategier 

Huldschiner tror att tajming är hela strategin till framgång. De som var ute i bra tid är de som 

är stora och de som kommer att vara vinnarna. Han tror inte på att starta ett pokerföretag idag, 

då det är för dyrt att bygga upp hela den kundstock som krävs. En del av de stora som finns 

idag kommer säkert att köpas upp, gå ihop och någon kommer säkert att försvinna på grund 

av att de klantar sig. Vidare menar han att företagen framförallt kommer att får söka sig till 

nya marknader för att växa.  

 

Framtida tillväxt 

Bergin tror på en kombination av organisk tillväxt och förvärv som skett hittills, både för att 

köpa kunder och varumärken. Vidare tror han att det finns mycket potentiell på nya 

marknader som Ryssland och Östeuropa men även delar av Asien. Även Huldschiner tror att 

tillväxten i framtiden kommer att ske på nya marknader. 
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5. Analys av det empiriska materialet 

I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen 

som presenterades i kapitel 3. Inledningsvis analyseras empirin ur ett externt perspektiv och 

avslutningsvis genom ett internt perspektiv. 

5.1 Externt perspektiv 

Genom analys av det empiriska materialet ur ett femkraftsperspektiv redogörs för hur de fyra 

krafterna digitalisering, globalisering, nätverk och innovation påverkar 

Internetpokerbranschen. Vidare analyseras Internetpokerbranschens utsikter för långsiktig 

lönsamhet. 

5.1.1 Kundens förhandlingskraft 

Vid en genomgång av årsredovisningarna från några av de största aktörerna på 

Internetpokermarknaden märks det ganska snabbt att kunden står i fokus för mycket av 

företagens arbete. Exempelvis anser PartyGaming, som står för 41% av marknaden, att 

kunderna är deras viktigaste resurs. Vidare säger man på 888 att hela deras marknadsstrategi 

är baserad på kunden och dess behov, samt att detta även ligger till grund för forskning och 

utveckling av deras tjänster. Ett ökat fokus på kunden och dess behov är naturligt effekt av 

vad den nya affärsmiljön för med sig. 

 

Denna nya affärsmiljö är i allra högsta grad påtaglig i Internetpokerbranschen då det är en helt 

virtuell marknad. På en virtuell marknad förändras många av de förhållande som gäller på en 

traditionell marknad. Ett av det mest påtagliga fenomen är det Amit och Zott (2005) benämner 

Richness, vilket innebär att information flödar enklare, djupare och snabbare, i båda 

riktningarna. Denna effekt är direkt beroende av att digitaliserad information är betydligt 

enklare att hantera och skicka. Detta innebär att kunden på en virtuell marknad som 

Internetpokermarknaden, får tillgång till betydligt mer information gällande andra 

konkurrerande företag. Minskad informationsasymmetri borgar för att kundens 

förhandlingskraft förbättras. Internetpokermarknaden saknar alla former av geografiska hinder 

vilket innebär att kunden även får tillgång till många olika pokersajter att spela på.  

 

Det enorma utbudet av pokersajter, under 2005 ca 390 stycken (PartyGamings 

årsredovisning), och i stort sett inga switching-costs för användarna har bidragit till spelarna 
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ofta inte är särskilt lojala mot ett visst företag. Detta är ett problem för många av företagen då 

en kritisk massa av spelare anses vara en av de viktigaste egenskaperna hos ett 

Internetpokerföretag (Gärdsmärk et al, PartyGaming, 888). Även detta pekar på hur viktig 

kunden är i Internetpokerbranschen.   

 

Alla faktorer och indikationer tyder på att kundens förhandlingskraft i Internetpokerbranschen 

är mycket stor. Det som är märkligt är att detta inte direkt resulterat i några konkreta förmåner 

för kunden själv. Ökad förhandlingskraft för kunden borde betyda sänkta avgifter och rake, 

men så har inte fallet varit än så länge. Istället fokuserar företagen på att locka till sig kunder 

genom olika typer av bonussystem, som i sig inte är särskilt märkvärdiga, samt enorma 

marknadsföringskampanjer. Även Henrik Huldschiner på DI tycker det är märkligt att vi inte 

sett någon direkt priskonkurrens inom pokerbranschen, trots att det finns enormt stora 

marginaler att ta av. Erik Bergin på SvD tror snarare att det är så att konkurrensen mellan de 

största bolagen om kunderna ännu inte varit tillräckligt stor för att det ska leda fram till en 

priskonkurrenssituation. Givetvis är det så att för de stora etablerade företagen finns det inget 

intresse av att sänka raken och avgifterna. Något som även Hagenfeldt bekräftade under 

intervjun med Ongame. 

 

• Minskad informationsasymmetri som ett resultat av informationsrevolutionen och ett 

ökat kundfokus har bidragit till att öka kundens förhandlingskraft. Denna ökade 

förhandlingskraft har dock inte genererat några ekonomiska fördelar för kunden i form 

av sänkta avgifter. 

• Däremot har en kritisk massa av kunder blivit en viktig faktor för att lyckas i 

branschen.  

5.1.2 Leverantörens förhandlingskraft 

Samma förhållanden som diskuterades för kundernas förhandlingskraft i föregående stycke 

gäller även för vissa delar i förhållandet mellan företaget och dess leverantörer. Den 

huvudsakliga delen av leverantörer inom Internetpokerbranschen är de som tillhandahåller 

och utvecklar programvaran, pokerklienten. På den globala virtuella Internetpokermarknaden 

är det enkelt för företagen att hitta information om konkurrerande leverantörer. Företaget som 

i detta läge agerar kund får med det ökade utbudet och bredare information en allt större 

förhandlingskraft gentemot leverantörerna. 
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Pokerklienten i sig är en digital produkt som är relativt enkel att kopiera, vilket i sin tur leder 

till att leverantörerna hela tiden måste leva med risken att konkurrenter ganska enkelt kan 

kopiera deras produkt. En trend inom Internetpokerbranschen är också att det ses som allt 

viktigare att äga sin egen teknologi. PartyGaming anser exempelvis att teknologin är en av 

deras fyra viktigaste resurser. 888 ser det som en stor framgångsfaktor att de har 

egentillverkad teknologi och mjukvara. Detta tyder på att leverantörerna av mjukvara går en 

tuff framtid tillmötes.  

 

Cryptologic ser också detta scenario som det största hotet mot deras företag. Detta blir än mer 

påtagligt då sju kunder står för 90 procent av deras verksamhet. För att motverka detta gäller 

det hela tiden för leverantörerna att utveckla och förbättra sin produkt eller att släppa in 

kunderna som ägare.       

 

Internetpokerföretag samarbetar inte bara med leverantörer av mjukvara, det finns även en 

utbredd affiliatemarknad. En affilatesamarbetspartner kan vara i stort sett vilket företag som 

helst som kan nå ut med reklam eller information till presumtiva Internetpokerspelare. Arbetet 

som affiliate går ut på att värva kunder till Internetpokersajter. På så sätt kan en affiliate ses 

som en form av leverantör av reklam och kunder till Internetpokerföretagen. Denna 

verksamhet blir allt vanligare och viktigare för pokerföretagen. Exempelvis har PartyGaming 

en av världens största affiliate-nätverk, vilket under 2005 genererade hela 34 procent av den 

vinst som pokern inbringade under året. Givetvis får affiliateföretaget ta del av den vinst som 

deras samarbete genererar. Denna verksamhet är ett bra exempel där nätverkssamarbeten med 

andra företag skapar en win-win situation som alla parter tjänar på.  

 

• Leverantörerna av mjukvara får allt mindre förhandlingskraft när fler och fler 

Internetpokerföretag väljer att själva producera och utveckla sina pokerklienter. 

Istället blir leverantörerna allt mer beroende av pokerföretagen. 

• Andra former av samarbete med leverantörer, exempelvis affiliatesamarbeten blir allt 

viktigare i kampen om kunderna.   

5.1.3 Hot från substitut 

Vid intervjuerna med Ongame och Replaypoker var man överrens om att vi framöver kommer 

att få se allt fler spel om pengar på Internet. Allt från små tärningsspel, tetris och biljard till 

nya former av casinospel. Hagenfeldt tror att det kommer att växa fram en helt ny 
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nöjesindustri om pengar på Internet. När andra branscher, exempelvis datorspelsbranschen ser 

vilka otroliga framgångar pokern har på Internet är det naturligt att de kommer att försöka 

haka på trenden. Genom nya innovationer kommer allt fler att försöka hitta nya sätt att få folk 

att göra av med pengar på Internet. Informationsrevolutionen och Internets intåg har, som 

tidigare diskuterats, gjort att helt nya möjligheter till att nå kunder ges.    

 

Huruvida denna utveckling kommer att påverka pokern är svårt att uttala sig om. Men 

samtliga intervjuade personer är överens om att Internetpokern är här för att stanna. 

Hagenfeldt poängterar att det är viktigt att hela tiden analysera sin omvärld för att se vilka 

möjligheter och hot den ger. Han menar att det gäller att bygga ett paraply för underhållning 

på Internet, en plats dit man söker sig för att spela olika spel.  

 

Det substitut som man ofta förknippar Internetpoker med idag, är olika former av sportbetting, 

trav och tips på Internet. Detta ses inte direkt som ett hot då många av de företag som erbjuder 

poker också erbjuder denna typ av spel.   

 

• I dagsläget ses inga direkta hot från substitut mot lönsamheten inom 

Internetpokerbranschen.  

• Framöver kommer förmodligen allt fler aktörer erbjuda olika former av spel om 

pengar på Internet. 

5.1.4 Hot från nya aktörer 

Så länge det finns lönsamma företag i en bransch kommer nya företag att lockas till 

branschen. I en bransch som Internetpokerbranschen där lönsamheten under senaste åren varit 

mycket hög kommer tillströmningen av nya företag vara ännu större. Enligt 

Karagiannopoulos et al., (2005) är nyckeln till att analysera hotet från nya aktörer att titta på 

vilka inträdesbarriärer som finns. Enligt Cryptologic är faktorer som företagets rykte, 

teknologi, finansiell stabilitet, resurser, en kritisk massa användare och regelverk faktorer och 

krafter som försvårar inträdet för nya aktörer.  

 

Vid en första analys av inträdesbarriärerna på Internetpokerbranschen märker man att det inte 

krävs särskilt mycket för att dra igång en ny pokersajt. I och med pokerklientens digitala 

karaktär och skalbarhet är det inte mycket dyrare att ha 100 användare än 10 000 användare. 

Detta scenario stärks också av det faktum att Replaypoker, ett av fallföretagen i denna uppsats 
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startats och drivits av två personer, på senare tid med stöd även från en investerare. Trots detta 

har Replaypoker i dagsläget ca 4000 aktiva användare och kommer inom snar framtid påbörja 

spel om riktiga pengar.  

 

Det återkommande hindret och problemet för många nyetablerade pokersajter är istället att få 

ihop vad som kallas den kritiska massan av spelare. Denna massa av spelare krävs för att 

locka nya spelare och är på sätt en form av nätverkseffekt, där nyttan av spelare ökar när 

antalet spelare ökar (Shilling, 1999). När allt fler nya aktörer försöker slå sig in på marknaden 

ökar jakten på nya spelare allt mer. Att locka till sig spelare är ett resultat av flera olika 

faktorer, starkt varumärke, gott rykte bra erbjudande och så vidare. Men framförallt märks 

denna jakt på nya spelare genom att pokerföretagen satsar allt mer pengar på marknadsföring. 

Hagenfeldt på Ongame är övertygad om att de upptrissade marknadsföringskostnaderna i 

branschen kommer att bli ett stort problem för nya mindre företag. Samtidigt säger att han att 

de själva jobbar intensivt i många länder med marknadsföring för att stärka deras varumärke 

och förmedla deras värderingar. Huldschiner på DI påpekar att trots Unibets vinst fördubblats 

enligt deras senaste kvartalsrapport, så har deras kostnader fyrdubblats. Denna ökning av 

kostnader beror framförallt på ökade marknadsföringskostnader. Vidare tycker han att denna 

utveckling, med allt högre marknadsföringskostnader i branschen är ett osunt tecken. Ett 

tydligt tecken är alltså att marknadsförningskostnader blir en allt större utgift för många 

etablerade pokerföretag samt en besvärlig inträdesbarriär för nya aktörer. 

 

Ett annat hinder som diskuteras mycket både i media och i de årsrapporter som använts i 

denna uppsats är olika typer av lagar och regleringar. Internetpokerns extremt globala karaktär 

innebär att lagar och regler från olika länder möts i vad som idag är en ganska luddig mix. 

Trots att många länder har väletablerade regelverk för traditionell spel- och dobbelverksamhet 

så är det inte säkert att regelverken har blivit uppdaterade efter Internets intåg. Detta innebär 

att vissa företag ställs inför inträdesbarriärer i form av förbud som kan vara svåra att komma 

runt. Exempelvis nämner PartyGaming att myndigheterna i Italien nyligen beordrade lokala 

Internetleverantörer att förbjuda italienarna att använda utländska spelsajter. Detta utgör en 

inträdesbarriär för utländska aktörer att ta sig in på den italienska marknaden som är svårt att 

komma förbi. Då det i dagsläget saknas en del lagar och andra lagar och förslag ständigt 

diskuteras lever många pokerföretag i en viss osäkerhet. Denna osäkerhet och ständiga 

förändringar kring lagar och regler innebär att nya inträdesbarriärer plötsligt kan dyka upp 

eller försvinna. 
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• Den ökande konkurrensen om de så viktiga spelarna innebär att en kritisk massa 

spelare blivit en allt större inträdesbarriär för nya Internetpokerföretag. 

•  Vikten av en kritisk massa spelare innebär att marknadsföringskostnaderna trissats 

upp och utgör nu en form av inträdesbarriär.  

• Lagar och regler kan innebära inträdesbarriärer som är svåra att komma runt. 

• Samtliga inträdesbarriärer utgör ett visst skydd för de etablerade aktörerna men kan 

samtidigt utvecklas till hot för dem. 

5.1.5 Konkurrens inom branschen 

Som tidigare diskuterats har tillströmningen av företag inom Internetpokerbranschen de 

senaste åren varit mycket stor. Detta har givetvis lett till att konkurrensen inom branschen 

ökat. Som diskuterades i förra stycket har detta lett till en högre konkurrens om nya kunder, 

vilket resulterat i allt högre marknadsföringskostnader. De initialt låga inträdesbarrirerna samt 

en bransch som verkar attraktiv har bidragit till denna ökade konkurrens.  

 

Konkurrenssituationen och utvecklingen inom Internetpokerbranschen har till viss del liknat 

utvecklingen kring IT-bubblan i slutet på 90-talet. De stora likheterna är enligt Bergin på SvD 

att verksamheten är Internetrelaterad, vilket potentiellt sett gör det enkelt att skala upp 

verksamheterna utan alltför stora investeringar, och att det är en ”ny” produkt. 

Förväntningarna på framtida vinster känns också delvis igen. Huldschiner på DI påpekar även 

att man känner igen andra faktorer som exempelvis aktiekursrusningar och små bolag som 

inte riktigt är färdiga för börsen, men som ändå söker sig dit för att de ser hur bra det går för 

andra. Men alla som intervjuats för denna uppsats är överrens om att den stora skillnaden är 

att det genereras väldigt mycket pengar i Internetpokerbranschen. Detta ger en helt annan 

substans åt denna bransch.  

 

Den allt hårdare konkurrensen och utvecklingen inom branschen betyder att det blir allt 

viktigare för företagen att söka sig till nya marknader för att kunna expandera och bli större. 

Bergin och Huldschiner är överrens om att framtida tillväxt framförallt kommer att ske genom 

expandering på nya marknader. När befintliga marknader som USA, Storbritannien och 

norden börjar bli mättade gäller det att vara långt framme på nya potentiella stormarknader 

exempelvis Japan, Ryssland och Östeuropa. Vid lansering på en ny marknad blir det återigen 

viktigt att ha en färdig klient med en befintlig kritisk massa av spelare.  
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När konkurrensen sprider sig över hela den globala marknaden kommer lagar och regler från 

allt fler länder i spel. Nya regler och bestämmelser kan snabbt ändra konkurrenssituationen på 

marknaden. Exempelvis menar Bergin att den svenska marknaden kan visa sig vara än mer 

hotfull om den avregleras än den är nu. För då skulle det bli fritt att marknadsföra spel, vilket 

tvingar på bolagen höga kostnader. I ett sådant läge skulle det eventuellt bli ännu tuffare för 

nya aktörer.  

 

Den hårda konkurrensen inom branschen har också medfört att Internetpokerbranschen till 

viss del gått in i en form av konsolideringsfas. Flera av de intervjuade personerna är överrens 

om att en del av tillväxten i framtiden hos de stora företagen kommer att ske genom uppköp 

och sammanslagningar. När konkurrensen hårdnar blir det allt viktigare för alla involverade 

aktörer att ha starkt varumärke och en effektiv strategi för att kunna nå ut med sitt budskap 

och att kunna generera nya användare.  

 

• Relativt låga inträdesbarriärer och en bransch där företagen generar mycket pengar har 

bidragit till att det är hög konkurrens inom Internetpokerbranschen. Framförallt är det 

tufft att som ny slå sig in på marknaden. 

• Den hårda konkurrensen innebär att det blir allt viktigare att expandera till nya 

geografiska marknader.  

• Den hårda konkurrensen har också bidragit till att branschen till viss del gått in i en 

konsolideringsfas, där tillväxt sker genom uppköp och sammanslagningar.  

•  Skiftande lagar och regler kan snabbt förändra marknadsläget och ändra förhållandena 

för konkurrens inom branschen.  

5.1.6 Framtida tillväxt för Internetpokerbranschen 

Porters femkraftsramverk är konstruerat för att bedöma branschens attraktivitet och eventuell 

lönsamhet. Utifrån de krafter som analyserats, samt branschens åsikter om framtiden, kommer 

här en ansats att göras att utröna om framtida lönsamhet och tillväxt inom 

Internetpokerbranschen. 

 

Överlag är branschens åsikt att branschen kommer att ha en fortsatt stark tillväxt framöver. 

Exempelvis beräknar PartyGaming att pokermarknaden kommer att växa genomsnittligt med 

18 procent om året fram till 2010. 888 är också optimistiska och tror på en fortsatt stark 
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tillväxt. Att de stora pokerföretagen ser optimistiskt på framtiden är ganska symptomatiskt för 

hur branschen ser ut. Enligt PartyGamings årsredovisning (2005) beräknas de åtta största 

aktörerna till att stå för hela 87 procent av den totala Internetpokermarknaden. 

Konkurrenssituationen och framtidsutsikterna för dessa stora aktörer skiljer sig givetvis 

markant från de mindre Internetpokerföretagens läge. Detta beror framförallt på ett antal olika 

faktorer. 

 

Kundens roll har blivit allt viktigare och företagen jobbar hårt med att tillfredställa dess 

behov. Vikten av att locka till sig kunder beror på det viktiga resonemanget om att 

upprätthålla en kritisk massa spelare för att förbli en attraktiv Internetpokersajt. Följden av 

detta har blivit att pokerföretagen tvingas att investera allt större summor på marknadsföring. 

För branschens attraktivitet innebär detta att en större del av vinsten måste läggas på att 

behålla och jaga nya kunder. Detta har än så länge inte inneburit några problem för de stora 

företagen i branschen då de har en god finansiell grund och väldigt goda marginaler att ta av. 

För mindre och nystartade företag kan den kritiska massan av spelare och i förlängningen 

högre marknadsföringskostnader innebära inträdesbarriärer som hindrar dem från en lönsam 

framtid i branschen.  

 

Den höga konkurrensen och en eventuell stagnation av tillströmningen av nya spelare på de 

nuvarande marknaderna kommer att tvinga Internetpokerföretagen att söka sig till nya 

marknader för att bibehålla hög tillväxt. Exempelvis tror Betandwin på en fortsatt stark 

tillväxt. Dock så tror man på en förskjutning av den globala pokermarknaden mot Europa och 

Asien. Även detta scenario gynnar de stora etablerade aktörerna som har en fungerande klient 

med många aktiva användare. En annan väg till tillväxt som är väl förankrad hos Bergin, 

Huldschiner, Hagenfeldt och Klasson är genom konsolidering, där företag slås ihop och köps 

upp. 

 

5.2 Internt perspektiv 

Genom analys av det empiriska materialet ur ett RBV-perspektiv redogörs för hur de fyra 

krafterna digitalisering, globalisering, nätverk och innovation kompletterar och påverkar 

RBV-teorin samt fallföretagens sätt att generera framgångsfaktorer för att uppnå långsiktig 

lönsamhet i Internetpokerbranschen. 
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5.2.1 Materiella resurser 

Då Internetpokerbranschen är en frukt av digitaliseringen och är en tämligen immateriell 

marknad där själva tjänstemötet sker på Internet ter det sig naturligt att vikten av materiella 

resurser är relativt låg. Skalbarheten för en Internetpokersajt är hög då det i princip endast 

behövs programvara och en server för att man ska kunna leverera en pokertjänst till tusentals 

användare. Dock finns det ett undantag. Enligt PartyGaming har branschen haft en tillväxt på 

158 procent under åren mellan 2000 och 2005. Denna oerhörda tillväxt har lett till ökad 

konkurrens och för att då kunna nå ut till kunderna krävs en utökad marknadsföring vilket i 

sin tur kräver allt större likvida medel vilket är en materiell resurs. Detta resonemang stärks 

även av både Hagenfeldt på Ongame och Huldschiner på DI. Hagenfeldt anser att den stora 

tillväxten har trissat upp marknadsföringskostnaderna vilket han ser som ett hot mot nya 

mindre Internetpokerföretag medan Huldschiner exemplifierar med Unibet som i sin senaste 

kvartalsrapport hade fyrdubblat sina marknadsföringskostnader. En solid finansiell grund får 

således ses som en framgångsfaktor som kan leda till konkurrensfördelar på 

Internetpokermarknaden. Dock som situationen ser ut i dagsläget så översvämmas tv, radio 

och tidningar med reklam för olika pokersajter. Följande frågeställningar torde därför anses 

relevanta: Vilka möjligheter finns att effektivisera marknadsföringen? Kan man exempelvis 

använda färre resurser till att uppnå samma resultat? Kan man använda existerande resurser på 

ett lönsammare sätt? 

 

• En solid finansiell grund ses som en framgångsfaktor. 

• Effektivare marknadsföring torde vara möjligt. 

 

En god likviditet och finansiell grund möjliggör en effektiv och omfattande marknadsföring 

vilket genererar fler användare till pokersajten vilket i förlängningen leder till ökad långsiktig 

lönsamhet. 

Likviditet Marknadsföring 

Figur 5.1 Relation mellan materiella resurser och långsiktig lönsamhet 

Långsiktig 
lönsamhet 
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5.2.2 Immateriella resurser 

Nya heta marknader där lönsamheten är hög tillsammans med låga inträdesbarriärer är väldigt 

attraktiva för nya aktörer. I enlighet med Days (1997) boom-and-bust-teori så har 

konkurrenssituationen på Internetpokermarknaden ökat markant på kort tid. Den ökande 

konkurrensen sätter större press på företagen att leverera konkurrenskraftiga tjänster. 

Dessutom medför den hårdnande konkurrensen ett större fokus på ett företags varumärke och 

rykte för att skaffa en lojal kundbas. Enligt både Hagenfeldt på Ongame och PartyGaming så 

är att tillhandahålla en högkvalitativ produkt tillsammans med en bra kundsupport och ett 

säkert in- och utbetalningssystem en god väg mot att skapa ett bra rykte, varumärke och i 

förlängningen lojalitet. Vidare menar även 888 och Cryptologic att varumärket bör ses som en 

kritisk resurs. Genom att utgå ifrån kundens preferenser hoppas de kunna leverera en 

konkurrenskraftig tjänst vilket leder till ett starkt varumärke som i sin tur leder till mer lojala 

kunder. För att ge ytterligare kraft åt argumentationen menar även Gärdsmark et al (2006) och 

Amit och Zott (2005), att genom att tillhandahålla en bra produkt, bra kundsupport och ett 

snabbt och välfungerande transaktionssystem, så ökar företagets positiva rykte vilket i 

förlängningen leder till nöjdare och mer lojala kunder. Detta resonemang medför att ett 

företags rykte och varumärke är en kritisk framgångsfaktor vilket kan leda till 

konkurrensfördelen mer lojala kunder och därmed ökad långsiktig lönsamhet. 

 

Shilling (1999) definierar en form av nätverkseffekt som att nyttan av att använda en produkt 

ökar allteftersom fler användare börjar använda produkten. Precis detta resonemang stämmer 

väl överens med hur det fungerar på en pokersajt på Internet. Enligt Gärdsmark et al (2006) 

kräver en pokerspelare att det ska finnas ett tillgängligt bord med tillräckligt antal spelare på 

önskad nivå, när som helst på dygnet för att han/hon ska vara nöjd. Vidare framhåller 

PartyGaming, Cryptologic och Replaypoker att det är oerhört viktigt att alltid ha en kritisk 

massa av spelare på sin pokersajt närvarande. Detta för att kunna erbjuda stor valfrihet för 

sina spelare och att det ska genereras större prispotter på exempelvis turneringar. Att alltid ha 

en kritisk massa av spelare medför givetvis en strid ström av inkomster till pokersajten i form 

av rake och turneringsavgifter samtidigt som en stor användarbas signalerar pålitlighet vilket i 

sig är en metod för att generera fler användare. Utifrån detta resonemang ses kritisk massa 

som en framgångsfaktor för långsiktig lönsamhet som leder till konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter som inte kan erbjuda en kritisk massa av spelare.  
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Amit och Zott (2005) talar om hur viktigt det är för ett e-handelsföretag att lyckas att behålla 

befintliga kunder (stickiness). Enligt Klasson på Replaypoker och Hagenfeldt på Ongame så 

satsar både företagen på att erbjuda communities som ett led i att öka incitamenten för att 

användaren ska förbli lojal mot pokersajten. Ett community är ett elektroniskt nätverk där 

användarna kan utveckla sina profiler och interagera med andra användare vilket i sin tur kan 

leda till ökad lojalitet. 

 

Hitt (2000) talar om vikten för dagens företagsledare att säkerställa strategisk flexibilitet – 

förmågan att förutse eller reagera snabbt på förändringar i konkurrensmiljön och därigenom, 

underhålla och utveckla konkurrensfördelar. Då Internetpokerbranschen befinner sig i ständig 

förändring och kraven från kunderna oavkortat stiger krävs det av pokerföretagen att hela 

tiden vara innovativa och förbättra sitt tjänsteutbud. För att pokerföretagen snabbt ska kunna 

uppdatera och förbättra exempelvis pokerklienten framhåller samtliga undersökta 

Internetpokerföretag hur viktigt det är att äga sin egen teknologi. Genom ägandet säkerställs 

möjligheten att kunna verka flexibelt – att snabbt kunna reagera allteftersom kundens åsikter 

och värderingar samt konkurrensmiljön förändras (PartyGaming, 888, Betandwin, 

Cryptologic, Replaypoker). Vidare menar även Hagenfeldt på Ongame samt Klasson på 

Replaypoker, att genom att kontinuerligt utveckla nya funktioner och förbättra 

användarvänligheten, gärna i samarbete med användare, så kan ökad lojalitet uppnås. Utifrån 

detta resonemang så är att äga sin egen teknologi, en kritisk resurs för att uppnå 

konkurrensfördelar och i förlängningen långsiktig lönsamhet.  

 

Hitt (2000) talar även om att det är mycket viktigt för dagens organisationer att utveckla en 

företagskultur som främjar innovation. En innovativ kultur säkerställer konstant utveckling av 

nyskapande idéer, produkter och tjänster och är i förlängningen en kritisk komponent för att 

kunna konkurrera på internationella marknader. I enlighet med föregående resonemang 

framhåller Hagenfeldt på Ongame och Betandwin hur viktigt det är med en sund 

företagskultur. Genom att anställa individer med rätt värderingar såsom ansvarsfullhet och 

hög arbetsmoral, hoppas företaget kunna utveckla en sund företagskultur. Företagskulturen är 

ett hjälpmedel i arbetet med att kunna säkerställa en innovativ och självutvecklande miljö 

vilket kan leda till konkurrensfördelar och tillväxt. Cryptologic ser även ett direkt samband 

mellan ett företags innovationsförmåga och lönsamhet. 
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• Företagets rykte och varumärke är en kritisk framgångsfaktor för att skapa lojala 

kunder och därmed ökad långsiktig lönsamhet. 

• En kritisk massa av spelare är en kritisk framgångsfaktor för långsiktig lönsamhet. 

• Att äga sin egen teknologi är en kritisk framgångsfaktor vilket leder till ökad 

flexibilitet och i förlängningen långsiktig lönsamhet. 

• En innovativ och självutvecklande företagskultur är en kritisk framgångsfaktor vilket 

kan leda till långsiktig lönsamhet. 

 

Ett gott rykte leder till ett stärkt varumärke vilket i sin tur leder lojalare kunder som står i 

direkt relation med långsiktig lönsamhet. Att äga sin egen teknologi bidrar till en ökad 

flexibilitet då man snabbare kan uppdatera och förbättra pokersajten vilket indirekt leder ökad 

långsiktig lönsamhet. Att kunna tillhandahålla en kritisk massa av pokerspelare står i direkt 

relation med ökad långsiktig lönsamhet. En innovativ organisation bidrar till att hela tiden 

utvecklar och förbättrar tjänsteerbjudandet vilket indirekt leder till långsiktig lönsamhet. 

5.2.3 Mänskliga resurser 

Mänskliga resurser är en traditionell tillgång för alla företag. Genom de anställdas 

aggregerade kunskap, kompetens och beslutsfattande genereras produktivitet som är grunden 

för all form av affärsverksamhet. Enligt Hagenfeldt på Ongame och från Betandwins 

årsredovisning framgår det att företaget framhåller de anställda som en kritisk resurs för att 

kunna möta den ökade konkurrensen på marknaden för Internetpoker. Genom att värna om 

befintlig arbetsstyrka och att rekrytera motiverad, tekniskt kompetent och innovativ personal 

hoppas man kunna uppnå de höga tillväxtmål företaget har satt. På samma sätt ser 888 det 

som en kritisk framgångsfaktor att ha talangfulla och kompetenta anställda. Som en följd av 

Långsiktig 
lönsamhet 

Kritisk massa 

Flexibilitet 

Gott rykte Varumärke 

Egen teknologi 

Innovation 

Lojalitet 

Figur 5.2 Immateriella tillgångars kopplingar till långsiktig lönsamhet 
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globaliseringen och digitaliseringen kan företag nå hela den uppkopplade världen på bara 

några sekunder. Detta har medfört att 888 lägger stor vikt vid att de anställda verkligen förstår 

den lokala kulturen där de arbetar. Att kunna leverera skräddarsydda lösningar för olika 

geografiska marknader anses vara en nyckelfaktor för att generera nya kunder och behålla 

gamla enligt 888. Detta resonemang stärks även av Coulter (2005) som menar att företag som 

verkar på flera olika kontinenter så måste de lära sig hantera problem som uppstår när olika 

kulturer möts. Hagenfeldt på Ongame är inne på samma spår när han exemplifierar den 

spanska marknaden. Ongame var intresserat av att lansera sina tjänster i landet, dock vid en 

närmre analys visade det sig att landet inte använde sig av traditionella kortlekar, varför en 

lansering skulle bli problematisk. 

 

Något som var unisont bland de undersökta pokerföretagen samt Bergin på SvD var att den 

juridiska aspekten var en källa till oro för branschen som helhet. Branschen är global och 

relativt ny varför många länders regelverk och lagar inte har uppdaterats för att hantera olika 

former av spel om pengar på Internet. Detta resonemang medför att Internetpokerföretagen 

torde värdesätta juridisk kompetens bland sina mänskliga resurser för att snabbt kunna reagera 

på förändringar i lagar och regler inom företagens externa omgivning. 

 

• Ett företags anställda ses som en kritisk framgångsfaktor för att kunna möta den ökade 

konkurrensen på marknaden för Internetpoker och bör därmed öka den långsiktiga 

lönsamheten. 

• De anställdas förmåga att hantera problem som uppstår när olika kulturer möts samt 

förmågan att leverera skräddarsydda system för olika geografiska marknader ses som 

kritiska framgångsfaktorer. 

 

En kompetent och innovativ stab av anställda bidrar med att tillhandahålla ett högkvalitativt 

tjänsteerbjudande vilket indirekt leder till ökad långsiktig lönsamhet.  

Kompetent personal Innovation Långsiktig 
lönsamhet 

Figur 5.3 Relation mellan mänskliga resurser och långsiktig lönsamhet 
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5.2.4 Organisatorisk förmåga/kompetens 

Resurser skapar inget värde på egen hand. Organisatorisk förmåga/kompetens refererar till en 

organisations förmåga att utföra en viss produktiv handling. 

 

Digitaliseringen har medfört ett ökat hot mot framförallt e-handelsföretag bestående av olika 

former av elektroniska brott som exempelvis elektroniska virus, pengatvätt16 och 

kreditkortsbedrägeri. PartyGaming, Betandwin och Cryptologic uppgav alla att en 

organisatorisk förmåga att motverka alla former av elektroniska brott var av yttersta vikt för 

att kunna erhålla pålitlighet och förtroende bland deras kunder. Enligt PartyGaming så skulle 

en lyckad elektronisk attack mot företaget äventyra hela organisationens rykte och finansiella 

resultat. PartyGaming avsätter därmed stora resurser för att förhindra olika former av 

elektroniska brott. 

 

Utifrån de genomgångna fallföretagen har det framkommit att det är av yttersta vikt att kunna 

leverera den organisatoriska förmågan/kompetensen pålitlighet vilket enligt Gärdsmark et al 

(2006) står i direkt relation med uppfattat förtroende för en pokersajt som i slutändan står i 

relation till hur lojal en Internetpokerspelare är mot en specifik pokersajt. Vad skapar då 

denna pålitlighet? PartyGaming menar att snabba och säkra in- och utbetalningar tillsammans 

med en excellent kundservice är källan till pålitlighet som i sin tur leder till ett förstärkt rykte. 

Ett gott rykte står sedan i direkt relation med lojalare kunder. 888 är lite luddigare vad gäller 

att fastställa vad som leder till pålitlighet. Företaget nämner tre kritiska resurser för långsiktig 

lönsamhet: kvalitet, rättvisa och pålitlighet. Genom att tillhandahålla en högkvalitativ 

pokertjänst med ett rättvist in- och utbetalningssystem erhåller företaget pålitlighet vilket även 

företagets ledare poängterar är det absolut viktigaste i branschen. Betandwin och framförallt 

Hagenfeldt på Ongame poängterar att de jobbar hårt för att deras varumärke ska förknippas 

med pålitlighet. Genom ett sunt företagsklimat, kompetent personal, en bra kundsupport, en 

bra pokertjänst och ett säkert in- och utbetalningssystem hoppas man att pålitlighet kan 

skapas. Cryptologics främsta källa till pålitlighet är deras långa verksamhet i branschen, de 

menar att de genom åren byggt upp förtroende bland deras kunder genom att ständigt 

tillhandahålla innovativa, användarvänliga och populära system. Replaypoker ser sin främsta 

resurs i att de äger sitt egen mjukvara vilket borgar för att företaget kan göra snabba 

                                                 
16 Kriminella element gör insättningar av exempelvis svarta pengar på en pokersajt vilka de sedan avsiktligen 
förlorar till en kumpan vilken då kan göra ett uttag och hävda att det är en pokervinst. 
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förändringar. I och med Replaypokers ringa ålder fokuserar de främst i nuläget på att generera 

nya spelare genom marknadsföring och inte genom att skapa pålitlighet.   

 

• En organisatorisk förmåga att kunna motverka elektroniska brott är en kritisk 

framgångsfaktor för att skapa pålitlighet och i förlängningen långsiktig lönsamhet. 

• Ett säkert system för in- och utbetalningar samt en bra kundsupport är kritiska 

framgångsfaktorer för att erhålla pålitlighet i förlängningen långsiktig lönsamhet. 

• En högkvalitativ pokertjänst är en kritisk framgångsfaktor för att skapa långsiktig 

lönsamhet. 

 

Att kunna tillhandahålla ett högkvalitativt och säkert alternativ för pokerspel på Internet leder 

till en ökad pålitlighet för pokersajten vilket står i indirekt relation med långsiktig lönsamhet. 

Pålitlighet 

Kvalitet 

Säkerhet 

Långsiktig 
lönsamhet 

Figur 5.4 Organisatorisk förmåga/kompetens relation till långsiktig lönsamhet 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Kritiska framgångsfaktorer och deras 

relationer inom Internetpokerbranschen identifieras. En sammanfattning av 

konkurrenssituationen presenteras vilken sedan ligger till grund för en bedömning av 

framtidsutsikterna för långsiktig lönsamhet inom Internetpokerbranschen. Vidare utökas 

molnmodellen med en ytterligare kraft, regelverk. Avslutningsvis presenteras förslag till 

vidare forskning. 

6.1 Kritiska framgångsfaktorer för långsiktig lönsamhet 

Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom Internetpokerbranschen. I 

figur 6.1 presenteras kritiska framgångsfaktorer som utkristalliserats vara centrala för att 

skapa långsiktig lönsamhet i Internetpokerbranschen. 

 

Den kanske mest signifikanta framgångsfaktorn för Internetpokerföretag har visat sig vara att 

alltid kunna ha en kritisk massa av spelare närvarande på sajten för att kunna erbjuda så stor 

valmöjlighet som möjligt för pokerspelaren. Den kritiska massan genererar likviditet vilket i 

sin tur gör att pokersajten har råd med marknadsföring och andra varumärkesstärkande 

åtgärder vilket genererar fler användare. Likviditeten medför även att Internetpokerföretaget 

har råd med en kompetent stab av anställda som exempelvis kan bidra med kunskap i att ta sig 

an nya marknader och kulturer samtidigt som den även besitter juridisk kompetens då 

regelverken för Internetpoker fortfarande är oklar på många marknader. En skicklig 

personalstyrka tillsammans med en god företagskultur bidrar även med att innovationer kan 

uppnås. Då marknaden för Internetpoker är synnerligen konkurrensutsatt krävs det av företag 

att ständigt vara innovativa d.v.s. förbättra, förnya och utveckla sina tjänsteerbjudanden så att 

kunden i sin tur upplever en hög kvalitet. En annan framgångsfaktor är att äga sin egen 

teknologi. Genom att ha produktutveckling internt inom organisationen kan snabbhet och 

flexibilitet uppnås vid arbetet med att leverera högkvalitativa lösningar. Detta är något som 

får ses som kritiskt på en marknad där kundens preferenser är snabbt föränderliga. En annan 

aspekt som ses som en kritisk framgångsfaktor är säkerheten. Ett Internetpokerföretag måste 

kunna borga för att de transaktioner som sker, oavsett om det gäller in- eller utbetalningar, 

hanteras på ett tillförlitligt, säkert och snabbt sätt. Företagen måste även ha en fungerande 

organisatorisk förmåga att kunna motverka olika former av elektroniska brott. Om företaget 

kan erbjuda kunden en säker och högkvalitativ pokersajt så leder detta till att kunden känner 
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pålitlighet inför företaget. En pålitlig pokersajt leder till ett starkare varumärke och rykte 

vilket i sin tur leder till att fler användare kan genereras. Faktorerna kvalitet, säkerhet, 

pålitlighet, varumärke och rykte leder alla tillsammans till att erhålla lojalitet från användarna.  

 

Vid en första anblick av figur 6.1 identifieras två vägar till långsiktig lönsamhet, en kort och 

en lång väg.  

 

Den korta vägen grundar sig i en massiv marknadsföring vilket leder till fler användare vilket 

i sin tur bidrar till att den kritiska massan stärks. Denna kritiska massa genererar likviditet 

som i sin tur kan användas till fortsatt massiv marknadsföring. Denna väg är synnerligen 

kostsam men kan ge snabba resultat.  

 

Den andra vägen till långsiktig lönsamhet är längre och mer komplex. Utifrån kompetent 

personal, egen teknologi och säkerhet framkommer positiva samband i form av kvalitet och 

pålitlighet, ett stärkt varumärke och rykte vilket i sin tur bidrar till fler och mer lojala 

användare. Denna väg ger företaget positiva synergier i form av en stabilare grund då 

användarna är mer lojala mot pokersajten. Att kunna tillhandahålla en kritisk massa 

användare, samtidigt som dessa förblir lojala, har visat sig vara de mest centrala kritiska 

framgångfaktorerna för att uppnå långsiktig lönsamhet i Internetpokerbranschen. 

 

Långsiktig 
lönsamhet 

Figur 6.1 Kritiska framgångsfaktorer för att skapa långsiktig lönsamhet 
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6.2 Framtidsutsikter för Internetpokerbranschen 

Krafter Effekter av molnmodellen Resultat 

Kundens 
förhandlingskraft 

Minskad informationsasymmetri, ökat 
utbud, ökat kundfokus.   

Kundens ökade förhandlingskraft har inte 
inneburit någon form av priskonkurrens 
och ekonomiska fördelar för kunden. 
Däremot har vikten av att skaffa nya 
kunder lett till mycket höga och 
upptrissade marknadsföringskostnader 
 

Leverantörens 
förhandlingskraft 

Större utbud av leverantörer, 
mjukvaran är lätt att skala upp och 
kopiera.  
Det är enklare att bygga upp andra 
typer av nätverk med nya typer av 
aktörer. 

Leverantörerna får allt mindre 
förhandlingskraft när allt fler 
Internetpokerföretag ser det som en viktig 
resurs att äga sin egen mjukvara och 
teknologi. Andra typer av samarbeten och 
nätverk exempelvis affiliatesamarbeten blir 
allt viktigare.  
 

Hot från Substitut Innovation och digitalisering av tjänster 
gör det möjligt för andra branscher att 
lansera andra former av spel och 
underhållning om pengar på Internet.  

I dagsläget finns det inga direkta hot från 
substitutprodukter.  
 
 
 

Hot från nya aktörer Initialt låga inträdesbarriärer.  
Dock vid närmare anblick ses 
inträdesbarriärer i form av en kritisk 
massa av spelare, höga 
marknadsföringskostnader, lagar och 
regler.   

Kostnaderna för att komma igång med en 
Internetpokersajt är initialt låga. Istället 
formar vikten av en kritisk massa spelare 
och som ett resultat av detta mycket höga 
marknadsföringskostnader för att locka 
spelare till sig, svåra inträdesbarriärer. 
Även regler och lagar kan agera 
svåröverkomliga inträdesbarriärer. 
Inträdesbarriärerna fungerar som ett visst 
skydd för de stora etablerade aktörerna, 
men kan även utvecklas till hot för dem. 
 

Konkurrens inom 
branschen 
 
 
 
 

Initialt låga inträdesbarriärer, en 
bransch som generar mycket pengar, 
många aktörer, global marknad.  

Det råder hög konkurrens inom branschen, 
framförallt mellan de företag som ligger 
lite under de allra största. Konkurrensen 
trissar upp marknadsföringskostnaderna.  
 
Den tvingar också företagen att se sig om 
efter nya potentiella marknader för fortsatt 
tillväxt. Förändringar och osäkerheten 
kring regler och lagar kan snabbt förändra 
konkurrensförhållandena på marknaden. 
 

 
Tabell 6.1 Sammanfattande tabell av externa krafter i Internetpokerbranschen.  

 

Om man ser till hur läget är i Internetpokerbranschen idag så ser framtiden ganska ljus ut, 

framförallt för de större aktörerna. Kunderna i sig och leverantörerna besitter ingen direkt 

makt som utgör ett hot mot lönsamheten i branschen. Det finns i dagsläget heller inga direkta 

hot från substitutprodukter. Dock finns det ett par orosmoment på horisonten, framförallt två 

aspekter hotar lönsamheten. 
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Det första hotet utgörs av allt högre marknadsföringskostnader. De höga 

marknadsföringskostnaderna grundar sig i att den höga konkurrensen gör det allt svårare att 

locka till sig nya kunder för att bygga upp den så viktiga kritiska massan av spelare. Detta 

problem påverkar i större grad mindre och nyare aktörer på marknaden då de stora etablerade 

redan har en stor lojal bas av användare. Detta fenomen stämmer väl överens med de 

skillnader som finns i Replaypokers och Ongames marknadsföringsstrategi. Där Replaypoker 

som nystartat företag endast fokuserar på att generera nya spelare. Ongame däremot strävar 

efter att stärka sitt varumärke genom att förmedla sina värderingar. Den högre konkurrensen 

ställer också krav på Internetpokerföretagen att söka sig till nya geografiska marknader. 

Branschen är överlag överens om att tillväxten i framtiden till stor del kommer att ske på nya 

marknader exempelvis Asien, Ryssland och Östeuropa.   

 

Det andra hotet utgörs av alla de regler och lagar, mer eller mindre tydliga som är, eller kan 

komma att bli hinder och hot mot Internetpokerbranschen. Exempelvis skulle ett förbud av 

Internetpoker i USA som diskuterats i kongressen få omskakande konsekvenser för många 

Internetpokerföretag. Även de förslag som yrkar på att släppa pokern fri skulle få stora 

konsekvenser för många företag när konkurrenssituationen plötsligt förändras.   

 

Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter till fortsatt hög lönsamhet inom 

Internetpokerbranschen. De företag som är stora idag kommer förmodligen att fortsätta att 

växa framförallt på nya marknader men också genom sammanslagningar och uppköp av 

mindre företag. Fokus för ett framtida lyckosamt företag på Internetpokerbranschen bör ligga 

vid att bibehålla en lojal stor massa av användare. Detta åstadkommer man genom att uppfylla 

de kritiska framgångsfaktorer som diskuterats tidigare i uppsatsen. 

 

Utifrån slutsatserna i denna studie så är den kritiska massan en mycket stor inträdesbarriär för 

nya aktörer på Internetpokermarknaden. Detta bidrar till att små aktörer, utan en kritisk och 

lojal användarbas, bör överväga att antingen köpas upp eller bedriva affiliateverksamhet 

tillsammans med någon större pokersajt (fold). De stora aktörerna, med en kritisk massa av 

lojala användare, kan fortsatt exploatera nya och befintliga pokermarknader världen över 

(hold). Så länge inga negativa radikala förändringar gällande regelverk inträffar torde den 

framtida långsiktiga lönsamheten vara fortsatt mycket god för Internetpokerbranschen. 
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6.3 Slutgiltig branschanalysmodell 

 

 

I uppsatsen har en branschmodell för att kunna analysera Internetpokermarknaden utarbetats. 

Dock så visade empirin att det fanns behov av ytterligare en påverkande kraft, regelverk, för 

att behandla den stora komplexitet Internetpokermarknaden verkar i. Då marknaden 

fortfarande är relativt ny så har regelverken på många håll inte riktigt hängt med i utveckling 

som digitaliseringen i allmänhet och Internet i synnerhet inneburit. Just inom 

Internetpokerbranschen är regelverk av central natur då förändringar kan leda till oerhörda 

konsekvenser i form av både möjligheter och hot. Det är således extremt viktigt för 

pokersajter att hålla sig ajour med gällande regelverk och lagstiftning.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

• Det hade varit intressant att utföra en liknande studie på någon annan bransch på 

Internet, exempelvis resebranschen eller musik-/filmbranschen, med hjälp av 

framtagen branschanalysmodell. 

 

Porters 
femkraftsramverk 

Framgångs- 
faktorer 

Resursbaserad    
teori 

Figur 6.2 Slutgiltig branschanalysmodell: Molnmodellen 
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• Det hade varit intressant att göra en mer ingående fallstudie på något av de stora 

Internetpokerbolagen på marknaden. Detta för att få en större förståelse för hur den 

interna situationen ser ut inom utvalt företag. 

 

• Studien grundar sig på en kvalitativ metod som ställer stora krav på vår och 

respondenternas tolkningsförmåga. För att vidare testa och säkerställa 

branschanalysmodellen hade det varit intressant att genomföra en liknande 

undersökning med en kvantitativ metod där ett större antal pokerföretag granskas. 

 

• Då pokerbranschens externa miljö präglas av dynamik och tämligen hög osäkerhet 

hade det varit intressant att titta närmre på hur pokerföretagen arbetar internt för att 

minska osäkerheten, exempelvis genom olika former av scenario planning. 
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Bilaga A 

Bilaga A syftar till att ge en grundläggande kunskap i pokerspelet Texas Hold’em som är den 

vanligaste pokerformen på Internet. Avsnittet är hämtat från Gärdsmark et al. (2006) 

 

Grundläggande regler för Texas Hold`em 

En kortlek med 52 kort används. Den som är giv just då har en dealerknapp framför sig på 

bordet för att markera detta. Deltagaren till vänster om given lägger en insats, den lilla 

mörken (the small blind) och deltagaren ytterligare ett steg till vänster ännu en insats, den 

stora mörken (the big blind). Den stora mörken är normalt dubbelt så stor som den lilla: till 

exempel 100 respektive 50 kronor. Varje deltagare får sedan två kort (hålkorten) mörkt i 

given, ett och ett, medsols med början på lilla mörken. Därefter vidtar första satsningsrundan. 

Den som sitter närmast efter stora mörken talar först, och måste antingen syna (satsa lika 

mycket som stora mörken), eller höja eller lägga sig. När första rundan är klar bränner given 

det översta kortet i leken (lägger undan det utan att någon får se det) och lägger därefter upp 

de nästa tre korten i leken öppet mitt på bordet. Dessa tre kort kallas för floppen (the flop). Nu 

vidtar den andra satsningsrundan, och den som måste tala först är den förste aktive spelaren 

till vänster om given. I denna likasom i de följande rundorna är det tillåtet att checka så länge 

ingen ännu öppnat potten – det kan alltså bli en rundcheckning. Så snart någon öppnat måste 

de andra dock som vanligt syna, höja eller lägga sig. När andra satsningsrundan är klar 

bränner given på nytt det översta kortet i leken och lägger fjärde kortet (the turn) fullt öppet 

mitt på bordet, vid sidan om floppen. Nu vidtar tredje satsningsrundan, på samma sätt som 

den andra. När tredje satsningsrundan är klar bränner given på nytt det översta kortet i leken 

och lägger så femte kortet (the river) fullt öppet mitt på bordet. Nu vidtar den fjärde och sista 

satsningsrundan. Om du hänger med hela vägen till slutet kommer du alltså att ha två egna 

kort på handen (från given), samt fem kort framför dig mitt på bordet. Dessa kort på bordet är 

gemensamma för alla spelarna. De korten brukar benämnas bordet (the board). Det gäller nu 

för dig att ha den bästa femkortskombinationen, av de sju kort som är tillgängliga för dig. Du 

kan antingen (1) använda bägge dina hålkort och tre valfria kort på bordet, eller (2) ett av dina 

hålkort och fyra valfria kort på bordet, eller (3) så kan du ignorera dina hålkort och låta de 

fem korten på bordet utgöra din hand – i detta fall kan där ju hamna till exempel en komplett 

kåk eller flush. Detta alternativ kallas för att spela bordet (playing the board). (Glimne, 2005) 
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Hur går det till att spela poker på Internet? 

Det är väldigt enkelt att komma igång med poker på Internet. Allt man behöver är en dator 

med Internetuppkoppling samt ett bankkonto. Det första man gör är att registrerar sig på en 

pokersajt. Där anger man olika personliga uppgifter som namn, personnummer, adress och 

telefonnummer. Vidare behöver man ett bankkonto för att kunna göra sina in och 

utbetalningar till sitt pokerkonto. Sen väljer man ett användarnamn och ett lösenord för att 

kunna logga in på pokerföretaget. Därefter är det bara att ladda hem pokerföretagets 

pokermjukvara, logga in och sätta igång och spela. 

 

Väl inne på pokerföretaget finns det en mängd olika typer av poker att välja mellan. Men som 

vi nämnde tidigare så kommer vi i denna uppsats att fokusera på Texas hold`em, eftersom det 

är den absolut vanligaste spelformen på Internet. När man valt spelform kan man välja mellan 

att antingen spela en turnering eller att slå sig ner vid ett cash-bord. Det finns en uppsjö av 

olika turneringar och cash-bord, med allt ifrån gratis insatser till insatser på tusentals kronor. 

 

Turneringar är precis det låter en schemalagd tävling som börjar på ett förutbestämt klockslag. 

Pokerföretaget tar en viss anmälningsavgift av varje spelare. Den största delen av denna avgift 

går tillbaka till spelarna i form av prispengar eller platser vid en annan tävling. Men 

pokerföretaget behåller en liten del, det är denna del som de tjänar pengar på vid 

turneringsspel. Ett vanligt förhållande kan vara att avgiften är på 20+2 USD, då går 20 USD 

vidare till prispengar och pokerföretaget behåller två USD i avgift. När man anmält sig till 

tävlingen och pengarna dragits från ens konto erhåller man ett visst antal marker, t ex 2500. 

När dessa marker sen är slut så är man utslagen ur turneringen. Antalet spelare i turneringar 

kan variera från två till flera tusen anmälda. 

 

Alternativet till turneringar är att slå sig ner vid ett cash-bord. Dessa bord är alltid igång och 

det är fritt fram att komma och gå som man vill. Det finns bord i en mängd olika 

kostnadsnivåer. På dessa bord köper man in sig med en valfri summa pengar, dock finns det 

ofta en maxgräns. Sen håller mörkarna den konstanta nivån som också är måttet på 

kostnadsnivån på bordet. Pokerföretaget tar sedan en viss procentuell avgift av varje pott som 

spelas. Denna avgift kallas för rake och ligger ofta mellan tre och fem procent 

(www.pokersidan.se, 05-11-11). Spelet sker sedan med de pengar som du valt att ta med dig 

till bordet.  

 



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 91

Bilaga B – Transkript från intervjuer 

Bilaga B ger läsaren möjlighet att läsa ett fullständigt transkript från utförda intervjuer. Vi 

har förbehållit oss rätten att ändra ordföljd, dock utan att ändra innebörd, i återgivningen av 

intervjuerna. Detta för att återge en så klar och tydlig bild av vad som framkom från 

intervjusituationerna. 

 

Personlig intervju med Johan Hagenfeldt, Ongame, 060503 
 
 
Hur tror du framtiden för pokerbranschen ser ut? Tillväxt? Lönsamhet? Antal spelare? Nya geografiska 
marknader? Fler/färre aktörer? Konsolidering? 
 
Jag tror på boom and bust teorin. Om man tittar rent historiskt så kan man lätt dra liknelsen med IT-bubblan, 
dock så är den stora skillnaden att det finns kapital i internetpokern till skillnad från IT-kraschen. Om man tittar 
worldwide på gambling-marknaden så omsätts 255 miljarder USD varje år. Av alla dem här pengarna så omsätts 
4 % av dessa på onlinepoker. Nyckeln är att man måste se hela industrin som en entertainment-industri, 
entertainment på nätet om pengar, det är dit vi är på väg om det sedan är poker eller något annat så småningom 
låter jag vara osagt. Just nu handlar det om poker, vi inväntar för tillfället en andra våg av spelare, det kommer 
komma nya typer av spelare med andra preferenser som vill testa på poker. Jag tror att det handlar om en 
konsolideringsfas, vi kommer ha några vinnare i slutändan och några av dem kommer uppleva en stagnering 
samtidigt som jag tror några kommer att slås ut helt. Men jag tror ändå att poker är här för att stanna, det har 
funnits länge, det är något man kan bli bättre på och utvecklats inom. 
 
 
Vilka marknader satsar ni på? 
 
Vi ser hela världen som en marknad. Work globally, act locally. Det gäller att anpassa sig efter kunden på dess 
hemmamarknad. Man kan använda sig av samma produkt men anpassar sig efter kunden på just den marknaden 
vad gäller språk färger med mera. 
 
 
Vi har pratat mycket om Asien som marknad, det måste finnas oerhörda potential där borta. Hur ställer ni er till 
det? 
 
Vi har en sajt som heter E-cardroom som kör där borta, vi tittar på olika lösningar det är inte säkert att det ska 
vara just poker man ska spela där borta. T.ex. så har vi tittat på Spanien som marknad men dem använder inte 
ens samma kortlekar som vi har. Hela branschen håller på och omvärldsbevakar, tittar vad konkurrenter sysslar 
med innan man tar steget. 
 
 
Hur har ni gjort för att möta den ökande konkurrensen? 
 
För oss handlar det mycket om personalen. Att vi tar in människor som är drivande som har en blandning mellan 
ödmjukhet och ”aggresivitet” i form av att man håller det man lovar, man kommer inte två dagar senare och 
säger att man inte hann. Om man utgår från de individer som arbetar hos oss så är fokus det viktigaste, det 
handlar om en tillväxtbransch och det finns alltid mycket att göra det gäller att fokusera på rätt saker vid rätt 
tillfälle. Sen så är det helt klart mycket viktigt med teknik, att kunna tillhandahålla en bra produkt etc, men det 
utgår från individen. Ett bra management är också helt avgörande i ett tillväxtföretag att man har folk i ledningen 
som vet hur det funkar och vet vad som ska prioriteras. Detta gäller från högsta position till den lägsta att man 
har ett fokus och en uttalad strategi. 
 
 
 
 
 



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 92

Vad upplever du som det största hotet mot pokerbranschen? Avstannande intresse? Priskrig? 
 
Det är många faktorer. Om man tittar på de stora aktörerna så är vi inte lika beroende av att köpa våra kunder, 
våra kunder gillar det vi gör. Vi är gjorda av pokerspelare för pokerspelare. För nya aktörer är det lätt att köra på 
rakeback och därigenom sno kunder från varandra. Sen så tror jag i och med att det är så pass mycket pengar i 
omsättning så blir konkurrensen jättehård. Allt blir dyrare, marknadsföring osv för att få ut sitt varumärke blir 
svårare i och med branschen är så pass konkurrensutsatt och priserna trissas. Detta medför att det blir svårare för 
de nya aktörerna att slå sig in på marknaden.  
 
 
Vad händer om priserna dumpas, priskrig? 
 
Det är absolut ett problem för de mindre sajterna. De största aktörerna behöver inte trissa erbjudande till spelarna 
som de mindre företagen har en tendens att göra. Om man ska starta en pokersajt idag så skulle jag 
rekommendera dem att bli en affiliate istället, att man arbetar med att driva trafik åt befintliga pokersajter. Oftast 
kan dem tjäna mer på detta än att starta en egen sajt då de ibland kan få upp till 50 procent av de pengar deras 
kunder drar in till pokersidan. 
 
 
Kan du utveckla begreppet affiliate? 
 
Du är en frilanssajt, kan vara vad för något som helst, där du exempelvis har banners där folk klickar och blir 
vidarebefordrad till en pokersajt. Du kan jobba offline med exempelvis lösenord och bonuskoder och andra 
sorters promotion, ni har säkert sett det här i bland annat metro mm. Grundtanken är att du kan nå en publik med 
ditt budskap, du kan ha en tidning, en radiokanal, en hemsida, kan vara vad som helst. Det antal användare som 
du når och börjar spela på utsatt pokersajt, får du en provision för. Detta tror jag är framtiden, det händer redan 
nu i stor utsträckning. 
 

Vad tror ni kommer hända när allt fler pokerspelare blir bättre o de som ej blir bättre tröttnar på att spela? 

Amerikanare i allmänhet och Skandinaver i synnerhet tillhör oftast kategorin erfarna spelare - kallas ofta för 
Predators - motsatsen är Fish. Naturligt nog slås vissa ut medan andra bara blir bättre. PokerRoom.com vill 
delvis profilera sig som en sajt för de lite mer avancerade spelarna - syns tydligt i språk/kommunikationen på 
sidan - en medveten strategi faktiskt - emedan PokerRoom.com siktar in sig på den senare kategorin så fokuserar 
bla HoldemPoker.com på de lite mer oerfarna spelarna (ett ytterligare brand inom Ongame).  
Och även om vi tappar spelare så plockar vi ständigt upp nya genom att fokusera på både nya segment inom 
samma marknad samtidigt som vi tittar på nya marknader av just denna anledning. 
 
 
Ser ni några substitut som hot? 
 
Som jag nämnde tidigare så tror jag att det kommer att utvecklas fler och fler spel men med liknade 
"plattformar/upplägg" som i dag - återigen så får man inte vara rädd för att titta på andra branscher och spel som 
redan existerar. Inget hot utan uppsida - gäller bara att vänta in/bida sin tid. 
 
 
Tror ni att ni skulle tjäna på att skaffa er fler samarbetspartners exempelvis branschöverskridande 
bonussystem? 
 
Vi har många sådana dealer som vi jobbar effektivt med. Vi var bland dem första som tog fasta vid sådana 
aktiviteter, vi har varit väldigt kreativa i vår marknadsföring. Vi syns ju inte i Sverige men vi har haft många 
lyckade kampanjer ibland annat Storbritannien, Kanada och USA där vi blandar ihop allt möjligt, ibland ända 
upp till fyrparts-konstellationer där alla gör benefit. 
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Hur bemöter ni det faktum att pokerspelare ofta har väldigt lätt för att byta till andra pokersajter? 
 
Jag tror någonstans att den första vågen av spelare testade mycket och var ”otrogna” d.v.s. spelade på många 
olika sajter, men jag tror i förlängningen av den här branschen, så är nyckeln att bygga mer på lojalitet och 
återkommande kunder. Det blir mer och mer viktigt att ge användare incitament för att stanna kvar vid sidan.  
 
 
Vad gör en kund lojal? 
 
PokerRoom.com har i mina ögon de mest lojala spelarna. Vi har system med att konstant utveckla nya features 
ofta är användarna själva inblandade i processen i vad som blir uppdaterat. Vi har världens enda poker-
community, Pokah, som har väldigt många användare där de kan utveckla sina profiler, chatta och maila med 
varandra. Detta för att bygga lojalitet. 
 
 
Får storspelare några privilegier? 
 
Nej, inte i dagsläget. Vi jobbar på ett lojalitetsprogram. Vi är dock emot rakeback. Vi är medvetna om att många 
andra sajter jobbar med att ge storspelare rakeback, men vi säger rakt av nej till detta. Sen om vi börjar jobba på 
ett lojalitetsprogram där spelarna får tillbaka pengar så är ju även detta en form av rakeback. Det gäller att hitta 
ett system där alla är nöjda, som vi kan stå för där branschen är nöjd eller åtminstone vårt nätverk. Det gäller att 
vara firm på den här punkten. 
 
 
Vad har ni för etiska värderingar? Hur bemöter ni exempelvis spelberoende? 
 
Jag är stolt att säga som anställd att vi var en av grundarna till något som heter G4 gaming guidance. G4 är en 
organisation som försöker motverka spelberoende vilka vi skänker pengar till. Istället för att länder bilateralt 
försöker skapa regler för hur branschen ska regleras osv så är G4 en gemensam åtgärd från branschens sida att 
motverka spelberoende. Många sajter och nätverk har anslutit till G4. Även en organisation som heter eCOGRA 
finns numera där man går in och tittar på hur spelsajter är uppbyggda för att motverka spelberoende. Det finns 
mycket jobb och förändringar att göra inom detta område då det är en hel vetenskap för sig. Jag är inte jätteinsatt 
på området dock så har jag medverkat i en kurs, vi går regelbundet kurser för att utveckla vår kompetens, där 
ämnet berördes. 
 
 
Vilka är era viktigaste resurser/kompetens/konkurrensfördelar/styrkor? 
 
Som sagt, det är en häftig organisation, en internationell organisation som attraherar alla typer av människor. Det 
är mer än ett jobb, man går in och får ett ansvar tidigt i anställningen. Vi har bra produkter, man är stolt när man 
jämför med andra aktörer, även om vi inte är störst. Vi har en genomtänkt strategi, vi har bra bas att bygga våra 
spel på, vi har bra support vad gäller att serva våra kunder, betalningar fungerar som det ska. Allt det här tror jag 
krävs för att kunna bedriva affärer på marknaden. Men det är där våra styrkor ligger. 
 
 
Vi tror ju att när konkurrensen stiger och tillströmningen av nya kunder mattas av så kommer pokerföretag att 
slås ut, det kommer att ställas högre krav från användarna. Fokus kommer att skifta till just det du pratar om, 
kvalitet, bra produkt och helhetslösningar 
 
Alla pratar om trust just nu och det är det jag tror det handlar om. Om man tittar på USA där man är betydligt 
mer positivt inställd till att använda sina kreditkort på nätet jämfört med Sverige, det gäller att man känner att 
man kan lita på systemen och inte vara rädd för att ens kredikort kapas osv. 
 
 
Vi har noterat att exempelvis partypoker kör hårt på just trust och säkerhet i deras annonser.    
 
Ja precis, jag tror att trust är avgörande. 
 
 
 



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 94

Hur skyddar ni era resurser? Har ni exempelvis något patent på teknologi? 
 
Från min synvinkel så är jag ganska dåligt insatt på just det här området men jag vet att man försöker skydda allt 
som går att skyddas, varumärke, teknik, patent osv. Om det är något som går och behöver skyddas så kopplar vi 
in våra jurister på området. 
 
 
Kommer man att outsourca eller skapa egna klienter i framtiden? Hur gör ni? 
 
Ongame network är en outsourcing av helhetslösningar, allt från betalningar till spel till support till 
accountmanager ingår. Sedan är det upp till kunden att anpassa till sin målgrupp och vad de har för tema. Detta 
sker redan idag. 
 
 
Jobbar ni aktivt med att skapa företagskultur? Vad kännetecknar den i så fall? 
 
Jag tror att i alla typer av företag där det går väldigt fort är det lätt att bli splittrad om den höga takten inte passar 
en som person. Ongame som företag har väldigt mycket aktiviteter för personalen. Vi har frukostar, fredagsöl 
osv. För ett tag sedan uppnådde vi ett visst mål och då fick hela företaget åka till Las Vegas. Alla de här delarna 
gör att det blir en viss sammanhållning. Detta är avgörande i och med det är så många komponenter inblandade i 
företaget, teknik, jurister, marknadsfolk osv. så är det viktigt att man har en bra sammanhållning och att alla 
känner varandra. Vi har en platt organisation, det är upp till var och en ta för sig, och detta premieras. 
 
 
Vilken roll har varumärket i pokerbranschen? 
 
I varumärket bygger man in alla värderingar, det gäller att vårda det. Exempelvis partypoker jobbar som sagt 
med trust och att dem är störst i världen. Man ska förknippa varumärket med värderingar. Vi jobbar intensivt 
med marknadsföring i olika länder. I och med vårt samarbete med G4 så sätter det gränser på hur vår 
marknadsföring ser ut. Vi kan inte gå för långt, det finns till och med marknadsföring som är för bra, som skulle 
attrahera en för stor massa och fel målgrupp, folk under arton osv. Särskilt när det går så fort så ska man hellre 
sikta fel inom några år än att sikta åt alla håll. Vi var den första pokersajten i världen, de som startade företaget 
var grymma på poker och ville utveckla en miljö som dem trivdes i, det har även tillkommit fler folk i personalen 
som är duktiga på poker. 
 
 
Finns det specifika delar/resurser i ert företag som ni känner att ni måste förbättra/effektivisera? 
 
Jag tror om man tittar på det vi gör så är det ett oerhört mediebrus. Om man knäpper på teven så är det fem sex 
olika reklamer för poker/casinoföretag och gamblingföretag. Det gäller att bygga ett paraply för entertainment, 
en plats dit man söker sig för att spela olika spel. Det är inget som skiljer en Nike-sko från en Echo-sko 
egentligen, man lägger ett värde i varumärket, man vet vad man får utan att veta det egentligen. 
 
 
Vilka strategier tror du är tillämpliga för pokern i framtiden? Kvalitet? Diversifiering? Kostnadseffektivitet? 
 
Jag tror allt i ett. Kvaliteten måste finnas där, diversifieras sig mot kunderna olika kunder kräver olika saker. 
Samtidigt får man inte gå för långt i att vika sig för massan, man måste stå för något. Det tror jag på sikt att vi 
kommer att göra bra med våra features att vi har en tydlig kundgrupp. Vi riktar in oss mot folk som tycker det är 
kul med poker, som har det som hobby, som vill bli bättre t.ex. för att kunna slå polarna när man spelar hemma 
på lördagskvällen. Göra det lite mer seriöst, det är dem vi vill nå. 
 
 
Ser ni några kritiska framgångsfaktorer i framtiden?  
 
Jag är helt övertygad om att det är att fokusera på rätt saker vid rätt tillfälle. Man märker skillnaden själv oavsett 
vad det är man gör, pluggar, jobbar i en annan bransch osv. Är man splittrad så blir det inget gjort. Jag tror det 
som gäller är ständig omvärldsanalys, konkurrensanalys, business-intelligence över huvudtaget. Bra kontakt med 
kunder, lojala kunder, göra undersökningar, tro på sig själv och varumärket, vad vi kan åstadkomma. Svepande 
svar men jag tror det är någonstans där det ligger, det är svårt att sia om i nuläget. Man ska se hela branschen 
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som en entertainment-drivande onlineverksamhet där pokern är en del och förmodligen kärnan för många år 
framöver.  
 
 
Har ni någon speciell strategi vid er framställning av nya features för att undvika att fastna i gamla hjulspår? 
 
En trend just nu är att använda sig av advanced users, lojala spelare i alla typer av kategorier som hjälper till och 
tycker att det är kul att ställa upp och testa nya saker. Att man hela tiden är kritisk till det man gör och inte 
fastnar i gamla hjulspår. Jag tror att i övergången mellan de som bara provar på poker och de som stannar kvar så 
måste tonen i kommunikationen förändras. Som det är nu så använder många av våra konkurrenter nakna tjejer i 
annonser osv, något som vi inte använder för övrigt, de bör nog ändra sin kommunikation för jag tror inte kunder 
kommer att attraheras av detta i framtiden. 
Man sitter hela dagarna med jobbet, sitter i olika konstellationer, man är ute på branschmöten, tittar på tv osv. 
där man plötsligt kläcker något, man snappar upp trender och olika idéer. Sedan får man testa om detta skulle 
funka. Vi kan samtidigt även mäta mycket vad kunderna vill ha. Man får även inte vara rädd för att titta på andra 
typer av företag i liknande branscher och se hur de jobbar. Det gäller att vara strukturerad, det gäller att ha ett 
tänk, passar det in i vårt tänk, passar det in i vårt varumärke etc. etc. 
 
 
Personlig intervju med Johannes Klasson, Replaypoker, 060503 
 
Magnus: Kort beskrivning av uppsatsens syfte och metod… 
 
Magnus: Om du kort kan börja med att beskriva Replaypoker. 
 
Johannes: Ett pokercommunity kan man säga, lite som lunarstorm fast med poker och en lite äldre målgrupp. Vi 
ska försöka väva in mer communityfunktioner och mer statistik. 
  
Axel: Men ni har en fungerade sajt uppe där folk spelar poker? 
 
Johannes: Ja precis, i dagsläget har vi 4000 användare. 
  
Axel: Och för tillfället spelar ni med playmoney eller? 
 
Johannes: Ja precis. 
 
Axel: Men ni kommer att gå igång med cashgame inom kort? 
 
Johannes: Ja precis. 
 
Magnus: Då kör vi igång med lite mer intervjufrågor. Lite allmänt hur tror du att det kommer att se ut för 
pokerbranschen i framtiden? 
 
Johannes: Jag tror att det kommer att gruppera sig ner i några stora sidor. 
 
Magnus: Vad tror du typ om tillväxten och antal spelare, kommer det att fortsätta som det ser ut idag? 
 
Johannes: Jag tror att det kommer att öka. Jag tror framförallt att livepoker kommer att öka lite mer också. 
Vilket kommer att innebära att pokerklubbarna kommer att få större anknytning till pokersajterna. Det tycker jag 
pokersajterna arbetar ganska bra med idag, när det gäller att sponsra pokerklubbar och så. Men det kommer att 
växa ännu mer och organiseras mer. 
 
Magnus: Ja det är många som blir sugna på att spela live när de har spelat på nätet. 
 
Johannes: Ja exakt, sen kommer pokersajterna se det som en bra chans att få in nya användare också, därför 
kommer de att trycka på lite extra. 
 
Magnus: Vad tror du om geografiska marknader? Jag och Axel har diskuterat Asien, där borde det finnas en 
enorm potentiell. 
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Johannes, Ja, men det är lite problem där eftersom man inte får spela poker där på nätet, så de har blockerat alla 
kreditkort. 
 
Magnus: Jaså, ok 
 
Johannes: Så om du har ett kreditkort från en Japansk bank så får du inte spela på spelsajten. De har lyckats 
blocka de flesta så. Och så är det förbjudet att spela också. Men det går ju att spela om man lånar ett icke 
japanskt kreditkort. 
 
Axel: Hur tänker de då, är du mycket insatt i varför de gör så? 
 
Johannes: Nä de gillar det inte, de vill väl ha kontroll, De ser väl det som en form av förgiftning av 
befolkningen eller något sådant. 
 
Magnus: Men de är ju ändå ett spelande folk 
 
Johannes: Ja absolut de är jättesugna på att spela, så jag tror att det kommer att komma dit också. Det finns ju 
redan ett par, Ongame och ett par japanska. 
 
Magnus: Om man ser till Japan så ligger de ju långt fram när det gäller att ta till sig ny teknologi och 
nymodigheter. 
 
Johannes: Ja precis, jag tror att det kommer komma där med, men det kommer kanske att ta ett tag pga 
myndigheter och så. 
 
Axel: Hur ser du på antal aktörer, kommer det att fortsätta ploppa upp nya sajter? Eller går vi mer mot en 
konsolidering? 
 
Johannes: Jag tror att det kommer att ploppa upp en massa sidor. Spelaren kommer att bli mer medvetna om att 
det bara är ett skin de spelar på och att de egentligen spelar på det här nätverket fast de har lyckats logga in på en 
liten front någonstans. Nu känns det som det idag är många som tror att de spelar på olika sajter och att det är 
olika spelare de spelar emot. Men egentligen finns det ju bara ett mindre antal större nätverk som alla spelar på. 
Jag tror att det kommer att märkas mer liksom.  
 
Magnus: Har ni några speciella tankar om strategier nu när ni ska försöka etablera er på en marknad där det 
redan finns ganska många aktörer. Någon form av penetrationsstrategi? 
 
Johannes: Dels är det väl lite nya funktioner och nya delar till pokerspelet och mer statistikfunktioner. Samt mer 
community och kommunikationsmöjligheter på sidan. och mer runt omkring grejor. Sen kommer vi gå ut dels 
via nätet som alla andra gör, sen kommer vi att köra via pokerklubbar och sponsra dem och få dem att spela sina 
klubbturneringar online hos oss. Sen kommer vi också att försöka sälja in det till Spray, Spraypoker och till Slitz, 
Slitzpoker. 
 
Magnus: Vad tror du är det största hotet mot pokerbranschen som helhet? Är det ett avtagande intresse? Vad 
händer när fler och fler spelare blir bättre, för branschen är ju ganska beroende på att det finns sämre spelare som 
är beredda att förlora lite pengar för det genereras ju inga nya pengar, vad tror du händer då? För de vill väl inte 
förlora hur mycket som helst? 
 
Johannes: Då kan de väl iofs kolla på alla casino. 
 
Magnus: Jo det är ju klart. 
 
Johannes: Men det är klart, det kommer nog att avstanna lite grann. Men jag tror fortfarande att det kommer att 
finnas många som vill spela. Det kommer alltid att finnas kvar. Men jag tror att ökningen kommer att stanna upp. 
Men då får man ju plocka från de andra sidorna ju. 
 
Magnus: Ser du hot från andra substitutprodukter? Från sportbettning? Från datorspel om pengar? 
 
Johannes. Det kommer nog komma mer småspel, alltså vanliga spel yatzi, tetris, biljard. 
 



Hold or Fold?  Magisteruppsats VT-06 
 

 97

Magnus: Om pengar? 
 
Johannes: Ja om pengar. Det tror jag kommer att öka. 
 
Axel: Ja vi har ju det här nya King.com har du hört talas om det? 
 
Johannes: Ja de ligger långt framme där. 
 
Axel: Jag vet inte riktigt vart de kommer ifrån. 
 
Johannes: Jag tror att de är svenskar faktiskt. De är gamla Spray snubbar som har satt igång det där. 
 
Magnus: Men finns det bestämmelser i Sverige om hur man får spela spel om pengar? 
 
Johannes: Nä det finns väl inte direkt några bestämmelser, det finns det väl inte om poker heller direkt.  För i 
början när poker kom fanns det väl inga direkta regler, det var väl ganska så gråzonsaktigt. Tror att det är lite 
samma sak där. Man kanske till och med kan hävda att det bara är skicklighet som avgör och då blir det lagligt 
att anordna turneringar och sådana grejor. 
 
Magnus: Tror du att det finns något att tjäna på att samarbeta med företag utanför pokerbranschen? 
 
Johannes: Ja det tror jag 
 
Magnus: Vi har som exempel virginpoker som körde en grej där man tjänade ihop bonuspoäng som man se 
kunde använda för att köpa flygbiljetter. 
 
Johannes: Det tror jag kan fungera, framför allt att marknadsföra produkter via pokersajterna. Lotta ut produkter 
och så här i gratisturneringar och sådana grejor. 
 
Axel: Tänkte bara flika in på föregående fråga, just det här om hot, när det gäller raken, den är ju fortfarande 
ganska hög, det borde ju kunna komma in aktörer på marknaden som radikalt skär ner på sin rake eller liknande 
som kan få igång någon form av snöbollseffekt, priskrig. 
 
Johannes: jag tror inte de kommer in på marknaden liksom, de nätverken som finns idag har så många spelare så 
att bygga upp ett nytt nätverk idag krävs det väldigt stora resurser, jag vet inte om någon sådan ny klarar det. 
 
Magnus: För det är ju lite så som vi pratat om att om någon skulle lyckas med att få ihop ett par tusen spelare så 
att det börjar rulla och de får igång en fungerande sajt där raken kanske är noll eller extremt låg. 
 
Johannes: Ja i framtiden kommer det säkert att bli så, men jag tror att dröja. 
 
Axel: Det är ju den här kritiska massan av spelare som är lite problematisk. 
 
Johannes: Ja det är ju det, det är jättesvårt 
 
Axel: Det känns ju inte som där finns ett genuint intresse från någon att sänka raken just nu. För det finns ju 
fortfarande pengar att tjäna på det. För du kan ju ta småavgifter vid insättningar och dyl. sen tillhandahåller du 
klienten osv. det är ju inga jättestora investeringar. Om det då ändå tickar på med pengar. Men kanske inte så 
extremt som der är idag så kanske, men så länge det finns vinstintresse så borde det finnas någon som tar tag i 
det någon gång i alla fall, det kanske dröjer lite som du säger. 
 
Johannes: Ja i framtiden kommer det säkert att gå ner. Det tror jag men jag tror att det mer kommer att 
omvandlas i promotions för spelarna, typ att man får WPT-biljetter eller en bil när man spelar mycket, man får 
sådana grejor. Det börjar komma mer nu att man belönar spelare som spelar mycket och är lojala. Det finns ju 
små shoppar där man kan köpa lcd-skärmar och prylar. Så jag tror att det kommer att komma mer sådant i första 
hand. 
 
Magnus: Det leder oss lite in på nästa fråga, det är ju väldigt enkelt som pokerspelare att byta sajt. Inga 
kostnader att byta från en pokersajt till en annan. Du har redan varit inne på det lite med Community och så här, 
men finns det några fler sätt som arbetar med för att knyta kunderna starkare till er?  
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Johannes: Det är ju mesta att addera nya funktioner, fler features, bättre användarvänlighet, det är väl det vi gör. 
Och sen knyta icke pokerrelaterade företag som tidningar och så och få dem att starta en pokersajt och sedan 
drifta sajten åt dem åt dem. 
 
Magnus: Ser du några likheter mellan utveckling inom pokerbranschen och utvecklingen som skedde inom IT-
branschen i slutet av 90-talet? Tycker du man se något som talar för eller emot en liknande utveckling för 
pokerbranschen? 
 
Johannes. Jag tycker att det finns mer substans i pokerspelandet om man jämför med IT-bubblan. I IT-bubblan 
fanns det ju inget som direkt genererade pengar, pokerbranschen har ändå växt på att det kommer in pengar. Och 
inte en massa hypes liksom. Det som skulle kunna slå över iså fall är de här jätteköpen som bettingföretagen gör 
när de köper upp pokersajter och så. 
 
Magnus: Tycker du att pokerföretagen har några etiska och moraliska betänkligheter, nu spelar ju inte ni om 
pengar än, men tycker du att ni har några moraliska ansvar, spelmissbruk osv. 
 
Johannes: Ja det tycker jag, spelmissbruk ska man ju absolut ta hand om. 
 
Magnus: Har ni någon plan i dagsläget hur ni kommer att jobba med detta? 
 
Johannes: Nu guidar vi ju folk till sidor om spelmissbruk.. och vill någon låsa sitt konto får de göra det. Vi 
informerar om det, om vilken hjälp det finns att få. 
 
Magnus: Nu är ni ju ett ganska litet företag men kan du ändå se vilka som är era viktigaste resurser. Kan du se 
om ni har några konkurrensfördelar gentemot andra företag? 
 
Johannes; Rent resursmässigt eller? 
 
Magnus Ja 
 
Johannes: Det är väl snabbheten i så fall. Kunna ändra saker snabbt utan att det ska behöva gå via flera personer 
och så. Annars har vi fördelar i att vi har en egen plattform och ett nytt tänk liksom. 
 
Magnus: Den här plattformen ni har, skyddar ni den på något sätt, har ni tagit någon patent eller så? 
 
Johannes: Nä, det tror jag inte går att få heller. Det kommer säkert att komma upp några kopior. Det tror jag 
kommer hända om vi blir stora. Men det kan man ju säg att ända sen den första sajten startades så har det ju 
startats en massa kopior av den också..  
 
Magnus: Som vi pratade innan om digitaliseringen, vilket leder till kortare och kortare produktlivcykel på 
allting, folka byter produkt snabbare. Jobbar ni på något speciellt sätt för att säkerställa att ni hela tiden utvecklar 
er produkt, så att ni hela tiden går framåt, så att ni inte står stilla i samma fotspår och stampar så att säga. 
 
Johannes: Ja det gör vi, vi arbetar hela tiden för att förbättra produkten, det tar ju aldrig slut riktigt heller, det är 
ju något som pågår hela tiden.  
 
Magnus: Om vi skulle säga att det går bra för er och det blir aktuellt för er att börja rekrytera, vilka egenskaper 
skulle du då värdesätta och söka efter? 
 
Johannes: Förmågan att lösa problem.  
 
Magnus: För detta måste ju vara drömscenariot, att det går bra för er och att ni måste börja anställa mer 
personal. 
 
Johannes: Ja precis, folk som är duktiga på det vi gör och vill lösa problem och inte är rädda för att ta i något 
nytt liksom. Folk som inte sitter kvar och arbetar i samma mönster.  
 
Magnus: Vad tror du om varumärkets roll i pokerbranschen?  
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Johannes: Jag tror att det är jättestort, det tror jag. Just att det finns mycket, nu börjar väl det väl falla bort, men 
det finns att folk fuskar osv på nätet. Det är viktigt att skapa trovärdighet för att varumärke så litar ju spelarna 
mer på det, sen marknadsför man det på tv till exempel så får man mer trovärdighet. 
 
Magnus: Hur kommer ni då jobba för att bygga upp ett starkt varumärke?  
 
Johannes: Vi kommer inte att jobba så mycket med att stärka vårt varumärke just nu. Vi kommer istället bara 
satsa på marknadsföring som genererar nya spelare, få folk att höra om vår sajt. Sen kommer vi att jobba med att 
stärka varumärket senare. 
 
Axel: Ja det är ju en del av varumärkersbyggnationen det också. Just att bygga upp en vetskap om att man finns 
och få in ett visst antal spelare så att en ny spelare på sajten ser att där är en massa spelare inloggade. Det 
genererar ju en form av trovärdighet om man säger så.  
 
Johannes: Precis, också att det känns lite dumt att satsa på att förstärka varumärket när man har 4000användare 
som får ta del av den effekten, det är ju mer värt att göra det när man kanske har 100 000 användare.  
 
Magnus: Ni är ju fortfarande ett ungt företag, men finns det något speciellt som ni skulle vilja förbättra i ert 
företag och i er klient? 
 
Johannes: Ja det gör det, funktionerna i klienten, alla detaljer behöver förbättras liksom. Själva känslan när man 
spelar har vi inte riktigt fått som vi vill ha. 
 
Axel: Det rör ju just den tekniska delen, men vi har tänkt också mer organisatoriska och administrativa faktorer, 
så att de flyter med transaktioner osv, kan väl kanske vara lite svårt att applicera på replaypoker. 
 
Johannes: Det är väl framförallt det tekniska som måste förbättras först och få rätt på alla funktioner som vi har. 
 
Axel:Hur många är ni som jobbar med Replaypoker just nu? 
 
Johannes: Vi är tre stycken. 
 
Axel: Har ni någon form av ansvarsfördelning just nu eller? 
Johannes: Han sköter tekniken och jag sköter resten kan man väl säga, sen har vi en som står för finansieringen. 
 
Magnus: Vilka strategier tror du på för Internetpokerföretag i framtiden? Vad kommer bli viktigt, kvalitet? 
Diversifierng? Lägre rake, kostnadseffektivitet?  
 
Johannes: jag tror att raken kommer att ges tillbaka till spelarna lite mer än vad den gör idag. Jag tror att man 
som spelare kommer få fler erbjudanden, fler events som kommer att hända liksom kring pokersajten. 
 
Magnus: Sen är det ju spännande nu när ni som nystartat företag, vilka tror du kommer vara era 
framgångsfaktorer, vad siktar ni efter. Vad ska göra att spelare väljer er framför andra? 
 
Johannes: Det är väl mest att det kommer att bli en skön känsla att spela på sidan, enkelt att förstå , det finns lite 
funktioner än vad det finns på andra sidor. Man kan följa sitt spelande bättre och se hur det går, man kan se om 
man ligger plus eller minus och så vidare. Och lära ut hur man spelar, ha en form av pokerskola. Med videos hur 
man kan spela och vad man kan förbättra. Sen uppmuntra till diskussion mellan spelare hur man ska spela 
 
Magnus: Ja du menar jobba mer mot hela communitykänslan. 
 
Johannes: Ja precis. 
 
Axel: Om man istället för att se ur Replaypokers synsätt, vad tror du om kritiska framgångsfaktorer för 
branschen som helhet, vilken är nyckeln till framgång i pokerbranschen, oavsett företag? 
 
Johannes: Ja, ha många spelare, därför kommer de små att få det väldigt svårt. Tydlig kommunikation till sina 
spelare. Jag tror att de fyra som är stora idag kommer att fortsätta att dominera branschen. 
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E-postintervju med Erik Bergin, Svenska Dagbladet, 060509 
 
Hur tror du framtiden för pokerbranschen ser ut? Tillväxt? Lönsamhet? Antal spelare? Nya geografiska 
marknader? Fler/färre aktörer? Konsolidering? 
 
Svar: Pokern har visserligen haft en kraftig tillväxt de senaste åren, men från låga nivåer. De branschbedömare 
jag talat med, och där ni säkert pratat med delvis samma personer, tror att det fortfarande finns mycket tillväxt att 
hämta, även om tillväxttakten lär bli lägre än hittills och delvis ske på andra marknader, exempelvis i Asien. 
Lönsamheten bör såvitt jag förstår att kunna fortsätta vara ganska hög för de sajter som redan nått stora volymer, 
eftersom kostnaderna för att ta nya kunder troligen inte är speciellt höga så länge det inte handlar om att göra 
stora förvärv.  
En konsolidering sker redan. Det skulle förvåna mig om den inte fortsätter. 
Det är samtidigt möjligt att flera länder följer Svenska Spels exempel och startar statlig nätpoker. Hur pass svår 
konkurrent Svenska Spel blir inom poker är svårt att säga, men bara det att Sv Spel får göra reklam bör förstås ha 
betydelse för de privata bolagen. Frågan är åt vilket håll. 
 
 
Vad upplever du som det största hotet mot pokerbranschen? Avstannande intresse?  
 
Svar: Avstannande intresse är förstås ett potentiellt hot, jag kan inte bedöma hur troligt det är. Ett mera reellt hot 
är förstås det juridiska. Spel är reglerat i USA och Europa och flera andra ställen, och även om EU-
kommissionen tycks vara missnöjd med flera länders lagstiftning så är det ännu rätt osäkert om monopolen 
verkligen faller, och i så fall när. Har hört talas om exempel på att vissa nätspelbolag tvingats stänga sajter i 
Europa. 
Samtidigt kan en marknad som exempelvis den svenska visa sig vara än mer hotfull om den avregleras än den är 
nu. Då skulle det bli fritt att marknadsföra spel, vilket tvingar på bolagen höga kostnader. I ett sådant läge 
kommer vi troligen att få se att flera aktörer drar sig ur vissa marknader.  
 
 
Varför tror du att vi i dagsläget inte ser någon direkt priskonkurrens (ex lägre rake) inom pokerbranschen?  
 
Svar: Jag vet inte det, kan bara gissa. Min gissning är att du har svaret redan i frågan – det är ingen 
jättekonkurrens mellan pokersajterna, i varje fall inte mellan de största, i den meningen att de hittills har kunnat 
hitta kunder utan att behöva kriga alltför mycket om dem. Branschen är ännu rätt yrvaken. Men detta är bara en 
gissning, möjligen ger bolagen en annan bild.    
 
Tror du att vi kommer få se denna typ av konkurrens framöver? 
 
Svar: Svårt att säga. Även om utslagning och konsolidering fortsätter så är de oskrivna reglerna om tex rake 
ganska vedertagna som jag förstår det. Skulle tippa att sajterna i så fall försöker konkurrera på andra sätt – fler 
sorters spel, större nätverk, etc. Men det är bara en gissning.  
 
 
Ser ni något substitut som hot? 
 
Svar: Förstår inte frågan, substitut till poker? Det är klart att risken finns väl alltid att folk tröttnar och börjar 
spela på hästar etc.  
 
 
Tror du att pokerföretag skulle tjäna på att skaffa fler samarbetspartners exempelvis branschöverskridande 
bonussystem? 
 
Svar: Menar du branschöverskridande mellan olika typer av spel? Vet inte, det är en för teknisk fråga för mig.  
 
 
Vad gör en kund lojal? 
 
Svar: Det vore intressant att veta hur pass lojal en pokerkund är, jag vet inte. Men jag kan misstänka att de inte är 
särskilt lojala alls, utan söker sig till de spel där de vet att det finns många spelare eller stora potter etc. Det borde 
bolagen kunna svara på. 
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Tror du att storspelare får några privilegier? 
 
Svar: Har ingen aning. Har ingen detaljkunskap om pokern, men i vanlig poker offline är det ju lätt att tänka sig 
att det förekommer förmåner av olika slag. Det hade ju tilloch med Casino Cosmopol, som det visade sig. Man 
kan ju tänka sig att sajter kan jobba med olika stora kreditlinor etc, men om det är så vet jag inte.  
 
 
Ser ni några likheter mellan utveckling inom pokerbranschen och utvecklingen som skedde inom IT-branschen i 
slutet av 90-talet? Vad talar för/emot? 
 
Svar: Stora likheter. Främst är det kanske två saker: att verksamheten är internetrelaterad, vilket potentiellt sett 
gör det enkelt att skala upp verksamheterna utan alltför stora investeringar, och att det är en ”ny” produkt. 
Förväntningarna på framtida vinster känns också delvis igen. Skillnaderna är förstås att flera stora spel- och 
pokerbolag faktiskt går med vinst och att det finns kunder. En annan viktig skillnad nu jämfört med då är även 
bredbandsutbyggnaden – hade Boo.com haft samma bredbandspenetration som finns nu så hade kanske den 
affärsidén fungerat. 
 
 
Hur tror du pokerbolagen etiska värderingar ser ut? Hur de exempelvis bemöter spelberoende? 
 
Svar: Som alla privatägda bolag är de ute efter att tjäna pengar åt sina ägare, det är grundläggande. Allt de säger 
och gör måste underordnas det. Flera bolag hävdar samtidigt att de spenderar en del pengar på missbruksvård 
och att deras regelverk i länderna där de har licenser, tex Malta, innehåller hårda krav. Jag tror man ska se frågan 
ut pr-synpunkt: De skulle inte tjäna något på att det visar sig att de jobbar med att lura veckopengen av 
småungar. Men hur deras etiska värderingar egentligen ser ut har jag ingen aning om. 
 
 
Vilken roll har varumärket i pokerbranschen? 
 
Svar: Misstänker att det är viktigt, som överallt annars. 
 
 
Tycker du det finns specifika delar/resurser i pokerföretag som du tror de måste förbättra/effektivisera? 
 
Svar: Ingen aning. 
 
 
På vilka geografiska marknader ser ni idag störst framtida potential? 
 
Svar: Återigen är det vad branschfolk sagt. Flera pratar om marknader som Ryssland och Östeuropa men även 
delar av Asien. I USA har bolagen lagen emot sig, liksom i EU, så där väntas det tuffa på ungefär som idag. 
Generellt gäller troligen att alla marknader där befolkningen snabbt får ökad levnadsstandard är potentiella 
spelmarknader, eftersom folk får pengar över att göra av med. 
 
 
Vilka strategier tror du är tillämpliga för pokern i framtiden? Kvalitet? Diversifiering? Kostnadseffektivitet? 
 
Svar: Tror på alla dem, av samma skäl som gäller för alla företag. 
 
 
Vad anser du om poker ur ett samhälleligt perspektiv? 
 
Svar: Det är en politisk fråga som jag inte svarar på. 
 
 
Bör samhället agera på ngt vis? 
 
Svar: Se ovan. 
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Ser du några kritiska framgångsfaktorer i framtiden?  
 
Svar: Se de inledande frågorna. 
 
 
Hur skapas tillväxt i framtiden? 
 
Svar: Jag tror på en kombination av organisk tillväxt och förvärv, som hittills, både för att köpa kunder och 
varumärken. Samtidigt har jag ingen bra bild av hur många vettiga pokerbolag det finns kvar att köpa upp till 
rimligt pris.  
 

 
Telefonintervju med Henrik Huldschiner, Dagens Industri,  2006-05-10 
 
Magnus: Kort beskrivning av uppsatsen… 
 
Magnus: Först en liten allmän fråga om vad du tror om framtiden för pokerbranschen i form av tillväxt, antal 
spelare osv. 
 
Henrik: Jag tror att det vad gäller tillväxt av spelare och så här så tror jag att det är rätt så färdigt med tillväxten 
av spelare i Sverige och USA och sådär, men däremot precis som alla pokerbolag säger så finns det andra 
marknader som inte kommit lika långt som Sverige, och i så fall finns det mer att ta av i typ Sydeuropa som 
Unibet och några andra försökt sig på. Sen har vi Ryssland och hela Asien som är ganska speltokigt. 
 
Magnus: Precis, Asien är något som vi själva diskuterat ganska mycket, eftersom de är som du själv säger ett 
speltokigt folk. 
 
Henrik: Ja eftersom det fungerat så bra här finns det ju inget som säger att det inte kommer att fungera där 
tycker jag. 
 
Magnus: Vad vi hörde så har man exempelvis i Japan spärrat alla kontokort från att användas på pokersidor för 
att hindra dem från att spela. 
 
Henrik: Ja just de lagliga och politiska aspekterna är ofta viktiga faktorer när det gäller vad som är lagligt och 
vad man får göra och inte göra, exempelvis monopol osv. För min del när vi pratar värde så handla det mycket 
om värde och tillväxt, ganska många av dessa företag är noterade på börsen, det är mycket det jag skriver om, 
man kan ju köpa aktier i dessa bolag, kommer alltså aktiekursen att fortsätta uppåt, det tror inte jag den kommer 
att göra.  
 
Magnus: Vad upplever du som det största hotet mot pokerbranschen? Avstannande intresse, politiska 
regleringar? 
 
Henrik: Jag tror inte det kommer att försvinna, pokern är här för att stanna, jag ser inga hot som skulle få den att 
försvinna. Det går ju inte direkt att förbjuda. 
 
Magnus: Varför tror du att vi i dagsläget inte ser någon direkt priskonkurrens (ex lägre rake) inom 
pokerbranschen?  
 
Henrik: Det var väl någon som provade det men det gav inget direkt. Jättekonstigt tycker jag, det känns väl 
rimligt att raken borde sjunka så småningom eftersom det är så höga marginaler. 
 
Magnus: Sänkt rake känns som en grej för nya aktörer för att försöka ta sig in på marknaden. 
 
Henrik. Ja fast det känns ganska sent för nya aktörer att ta sig in på marknaden, med sänkt rake skulle kunna 
vara en möjlighet. För det finns ju verkligen marginaler att ta av. 
 
Magnus: För som det är idag tjänar ju många företag extremt mkt pengar 
 
Henrik: Ja absolut, jag tittade på Unibets kvartalsrapport idag och deras vinst dubblades, med samtidigt hade 
deras kostnader fyrdubblats för det här kvartalet. Framför allt är det marknadsföringskostnaderna som skjutit i 
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höjden. Det blir dyrare och dyrare att få de nya spelarna. Det kan man tycka är inte kanske onödiga, de måste ju 
till. Men man får titta på vad det är som kostar pengar, det ju inte att driva sajten, det är ju hur billigt som helst. 
Det känns lite osunt. Jag tycker att det är ett dåligt tecken för en bransch när varan inte kostar något att 
producera, utan det som kostar är marknadsföra, göra reklam, sponsra och så där och lite för höga marginaler 
 
Magnus: Ser ni något substitut som hot? 
 
Henrik: Datorspelsbranschen har ju verkligen sätt att pokerbranschen lyckats och de försöker ju nu utveckla så 
att man kan spela datorspel om pengar så det kommer ju att komma. Fast det blir nog mer som ett komplement. 
Poker är ju så bra eftersom hela spelet är beroende av att du spelar om pengar.  
 
Magnus: Skillnaden mellan poker och datorspel är ju att i poker finns där utöver skicklighet en viss del tur. 
 
Henrik: Precis i poker kan du slå världsmästaren, men i datorspel kommer du den bättre spelaren nästan vinna 
varje gång. 
 
Magnus: Tror du att pokerföretag skulle tjäna på att skaffa fler samarbetspartners exempelvis 
branschöverskridande bonussystem? Typ virgin poker 
 
Henrik: Tror inte det kommer öka antalet spelare på nätet.  
 
Magnus: Vad gör en kund lojal? 
 
Henrik: Du det har jag ingen aning om och det tror jag ingen har någon aning om och det är väl mångas 
problem. Det enda som verkar kunna få spelare är någon form av mutor. Man ger dem bonusar, freerolls och 
sådana grejor. Vidare att man då jagar in dem med en massa marknadsföring är ju en jättebit. Man skulle ju vilja 
hitta något annat som får spelarna att stanna.  
 
Magnus: ReplayPoker försöker exempelvis genom att bygga upp en communitykänsla kring sin sajt. 
 
Henrik: Jag tror det är svårt, det känns inte som att det finns någon som lyckas riktigt. Nu är det ju mycket med 
VM i Las Vegas, så kör ju alla jättehårt med egna lag och sponsring. De går väl lite back på det där men de ser 
väl det som imageskapande och lojalitetsskapande. På marginalen kanske det är bra men jag tror inte det gör 
någon jätteskillnad.  
 
Magnus: Tror du att storspelare får några privilegier? 
 
Henrik: Ja visst det får de, jättemycket. De får rabatter och extra erbjudande, de får åka till turneringar, på 
lyxkryssningar och så där. 
 
Magnus: Ser ni några likheter mellan utveckling inom pokerbranschen och utvecklingen som skedde inom IT-
branschen i slutet av 90-talet? Vad talar för/emot? 
 
Henrik: Det som liknar är för min del som sysslar mycket med börsen är värderingarna, det är ju nästan som 
kalkerpapper, kursrusningar i bolag och massa andra småbolag som inte riktigt är färdiga för börsen som ändå 
söks dit för att de ser hur bra det går för dem som är där och storägare som blir miljardärer och säljer sina aktier 
på toppen. Så vad gäller det så är det ju jättelikt. Men sen är det ju som alla påpekar det är ju en enormt stor 
skillnad eftersom pokerbolagen tjänar pengar som gräs, vilket IT-bolagen inte gjorde. Det gör ju att det hela blir 
otroligt mycket sundare. Det är ju den stora viktiga skillnaden. Men helt klart är det på börsen, värderingsmässigt 
en hausse. Som kanske inte kommer att spricka men den kommer inte att växa upp i rymden, någon gång 
kommer den att börja gå neråt.  
 
 
Magnus: Hur tror du pokerbolagen etiska värderingar ser ut? Hur de exempelvis bemöter spelberoende? 
 
Henrik: Ja de har de ju, inte att jag tror att de är så goda människor men de som vill in här i Sverige har ju fattat 
att det är smart att ha den approachen och verkligen göra det för att kunna motivera att man ska få finnas här i 
Sverige. Så rent affärsmässigt vore det dumt att inte göra det. Nu behöver de inte göra det eftersom de inte är 
tillåtna här, men det var ju någon som föreslog i höstas att det skulle finnas licenser som gör det tillåtet att 
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bedriva spel här, vilket jag tycker verkar vara vettigt. Då blir det väl så at man ska uppfylla vissa krav och det 
kommer ju givetvis alla att göra då för att få var med här. 
 
Magnus: Vad anser du om poker ur ett samhälleligt perspektiv? 
 
Henrik: Nä det är ju dåligt, men man måste ju ändå respektera att folk får göra vad de vill. Men om man skulle 
skapa det perfekta samhället skulle man väl inte ha folk som sitter och spelar bort pengar, får spelberoende, mår 
psykiskt dåligt. Sen är det ändå så att för dem som spelar mycket är det ett lite osunt beteende när man sitter 
uppe hela nätterna. Men det är ju samma för alla som blir beroende av något, dataspel, trav osv. Sen 
samhällsmässigt är det ett riktigt nollsummespel eftersom det inte genereras några nya pengar. Därmed inte sagt 
att jag tycker att man ska förbjuda det. Man kan ju önska att folk valde att gå ut och äta en glass istället en dag 
som denna. 
 
Magnus: Vilken roll har varumärket i pokerbranschen? 
   
Henrik: Vet inte om varumärket är så viktigt, det verkar vara så lättviktigt. Det som det är, är ju, jag vet inte hur 
många sajter det finns att spela på, men det är ju ett otal i alla fall. Men i bakgrunden finns det ju bara ett visst 
antal stora nätverk som man spelar på. Det är ju ändå de som gjort spelandet möjligt och de behöver man ju inte 
ens veta vilka de är. Det vet ju säkert inte många om de sitter och spelar på ett skin någonstans, vilket nätverk de 
spelar på. I så fall är det skinets varumärke som är det viktiga kan man tycka. Jag tycker inte det verkar som om 
någon har så mycket bättre rykte än någon annan. Jag tycker det verkar svårt att bygga ett varumärke som alla 
tycker är bra. 
 
Magnus: Tycker du det finns specifika delar/resurser i pokerföretag som du tror de måste förbättra/effektivisera? 
  
Henrik: Det kan inte jag riktigt svara på. 
 
Magnus: Vilka strategier tror du är tillämpliga för pokern i framtiden? Kvalitet? Diversifiering? 
Kostnadseffektivitet? 
 
Henrik: Vet faktiskt inte riktigt, jag tror tajming är hela grejen till framgång. De som var ute i bra tid är de som 
är stora och som kommer att vara vinnarna. Jag tror inte på att starta ett pokerföretag idag, det är för dyrt att 
bygga upp hela den kundstock som krävs. Jag tror att de som finns idag och är stora, det är de som är vinnarna. 
En del kommer säkert att köpas upp eller gå ihop, säkert någon som försvinner på grund av att de klantar sig. Det 
gäller väl bara för dem att växa på, och om det är som jag tror och som de själva också tror att de börjar bli rätt 
mättat här i Sverige och USA och Västeuropa, då får de väl söka sig vidare ner i Europa.. Det är väl i så fall där 
man skulle starta något nytt. Men jag tror ändå att de som är igång har en ganska stor fördel eftersom de bara kan 
rulla in i ett nytt land. De får växa genom att hitta nya marknader. 
 
Magnus: Ser du några kritiska framgångsfaktorer i framtiden?  
 
Henrik: Det som man kan säga om strategi är väl vilka som äger sitt eget nätverk och vilka som bara är operatör. 
Det borde vara bra att äga sitt eget nätverk eftersom det är då man har makten och kontrollen över själva 
systemet och kan koppla på andra också. Jag skulle känna mig säkrare i stolen om jag ägde mitt eget nätverk. 
Tycker det är lite konstigt att Unibet sålde tillbaka det här b2b-poker där de var delägare, men det kanske inte var 
bra. 
 
Magnus: Hur tror du tillväxten kommer att skapas i framtiden? 
 
Henrik: Framförallt på nya marknader.  
 

 
 


