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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Att starta ett eget företag är något som många människor lockas av. Den 
personliga drivkraften är oftast i första hand att tjäna pengar, men det kan också vara att vilja 
ta initiativ till förändringar eller att vilja skilja sig från mängden och att ta risker. Många vill 
också vara sin egen chef. Det är dessa drivkrafter som fått oss själva att bli intresserade av 
entreprenörskap. Som student är det inte självklart längre att vägen in på arbetsmarknaden 
startar med en anställning i ett befintligt företag. Att vara entreprenör handlar om att ha idéer 
och omsätta dem i handling. Med det här arbetet vill vi hjälpa de som är intresserade av 
entreprenörskap som vi, att hantera sina affärsidéer och förhoppningsvis lyckas bra med dem.  
 
För att tillämpa teorin i arbetet och för att beskriva ett verkligt fall framställde vi en affärsplan 
för en egen affärsidé. För ett år sedan startade vi tillsammans med tre vänner ett företag som 
heter LeanDev Entertainment. Efter flera års erfarenhet inom onlinepoker har vi upptäckt 
spelformer som ännu inte finns på internet men som ändå är väldigt populära. Vi ville därför 
undersöka hur vi ska gå till väga för att förvalta idéerna och undersöka om det finns intresse 
för våra spelformer bland de befintliga onlinepoker- och onlinekasinospelarna. Vi ville även 
analysera olika marknadsföringsmetoder för att hitta kostnadssnåla alternativ till den stora 
marknadsföringsbudget som många gånger krävs vid introduktionsfasen av nya tjänster eller 
produkter. 
 
Syfte: Att beskriva och analysera vägen från innovatör till entreprenörskap. Även att skriva 
en affärsplan med syftet att undersöka om det finns möjlighet för LeanDev Entertainment att 
slå sig in på den befintliga onlinespelsmarknaden. 
 
Metod: Vi studerade teori om hur affärsidéer utvecklas i företag med behov av investerat 
kapital. Vi testade den egna affärsidén i de olika faserna av innovationsprocessen med 
startpunkt i innovation och slutmål i etablerat företag på onlinespelsmarknaden. Vi använde 
oss av en kvantitativ undersökning i form av en webbenkät för att bedöma marknaden för de 
helt nya spelformerna. Information hämtades från webbplatser, tidigare kurser, 
årsredovisningar, dagstidningar och annan litteratur. 
 
Slutsats: Att gå från innovation till etablerat företag är en lång resa men med synsättet att det 
finns fyra faser att gå igenom kan många misstag undvikas. Faserna fungerar också som en 
karta på var man befinner sig med idén. I fas 1: innovationsfasen, kläcks affärsidén och hittas 
svagheter redan här måste de undanröjas eller i värsta fall måste projektet läggas ner. De tre 
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första frågorna som ska besvaras i denna fas är: Vilken är kundnyttan/det unika 
kunderbjudandet? Finns det någon marknad för idén? Går det att tjäna pengar på den? Om det 
inte finns bra svar till de frågorna så är det troligtvis ingen bra affärsidé. Affärsplaneringen 
som är den andra fasen kännetecknas av skrivandet av affärsplanen. Här görs en mer 
detaljerad beskrivning av affärsidén och företagets handlingsplan. Då är ledningsgruppens 
samspelthet extra viktig så att företaget sätter kurs åt rätt håll. Här är det även viktigt att veta 
att en affärsplan är någonting som aldrig blir komplett. Interna och externa faktorer påverkar 
ständigt förutsättningarna. I fas 3: start och expansionsfasen, ska företaget göra entré på 
marknaden. I den sista fasen är företaget etablerat på marknaden. I de två sista faserna är det 
viktigt med dynamik i företaget så att man snabbt kan reagera på hot på marknaden som t ex 
priskonkurrens, nya lagar mm. Nu klassas företaget inte som ett riskobjekt längre och ägarna 
och eventuella finansiärer kan nu välja att göra exit eller fortsätta inom företaget. 
 
För vår affärsplan bedömer vi att det finns ett intresse för de nya spelformerna både hos 
kasino- och pokerspelare. Internet är den i särklass bästa marknadsföringskanalen för att nå ut 
till befintliga kasino- och pokerspelare på billigaste sätt, där Buzz-marketing och Networking 
är de mest effektiva sätten att locka spelare till vår spelsajt. Vad beträffar affärsidéns 
realiserbarhet bedömer vi att det inte räcker enbart med innovation och kostnadssnåla 
marknadsföringsmetoder. Det kommer även att krävas ett stort marknadsföringskapital 
eftersom konkurrensen har hårdnat och inträdesbarriärerna har höjts. Att söka 
samarbetspartners hos ett befintligt spelföretag är ett tänkbart alternativ eftersom vi då skulle 
kunna komma ut på marknaden snabbare och ha tillgång till större resurser. 
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Abstract 
 
Background: Many people are tempted to start their own business. The personal driving 
force varies but in most cases it’s all about making money. But it doesn’t always have to be 
for that reason alone. Maybe you want to take initiatives to changes, separate yourself from 
the crowd and take risks. Many people also like that they can be their own boss. These driving 
forces led to our own interests in entrepreneurship. The way into the labour market doesn’t 
necessarily have to begin with an employment at an existing company if you are a graduated 
student. To be an entrepreneur is about having ideas and to take them into action. With this 
work, we want to help those who are interested in entrepreneurship like us, and to 
successfully make their business ideas reality. 
 
In order to apply the theory in the essay and to describe a real case we wrote a business plan 
for one of our own business ideas. A year ago we started a company called LeanDev 
Entertainment along with three friends. After several years of experience with online poker 
we discovered different game types that doesn’t exist on the internet today, but are still very 
popular. Therefore we wanted to examine how we could manage those ideas and examine the 
interests for the new game types among the existing online poker and online casinos players. 
We also wanted to analyze different types of marketing methods in order to find cheap and 
cost-efficient alternative to minimise the marketing budget that often demands a lot of money, 
especially in the first phase when you introduce new services or products. 
 
Purpose: To chart and analyze the way from innovation to entrepreneurship. Also write a 
business plan with the purpose to investigate if it’s possible for LeanDev Entertainment to 
enter the online gambling market.  
 
Method: We studied theories in how business ideas evolve in companies with the need of 
invested capital. We tested our own business idea in the different stages of the innovation 
process with the starting point in the innovation and with the goal as an established gambling 
site on the online gambling market. We used a quantitative method in the form of a web 
survey to investigate the potential market of the new game types. Information was gathered 
from web pages, prior courses, annual reports, newspapers and other literature. 
 
Conclusion: To go from innovation to an established company on the market is a long 
journey but with the position that there are four phases to review, many mistakes can be 
avoided. The phases can also be used as a map to see the progress of the project. In the first 
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phase the business idea is born and if weakness is found already here, they must be cleared or 
in worst case the project must be expended. The first three questions that must be answered in 
this phase are: Which is the customer value/ the unique selling proposition? Is there a market 
for the idea? Can you make money on the idea? If there are no good answers to these three 
questions, it’s most likely that the business concept has no potential. The second phase is the 
business planning and it is to be characterized of the writing of the business plan. A more 
detailed description of the business idea is made and an action plan is plotted. A well 
ensembled management group is extra important here, so the company sets course in the right 
direction. It’s also important to know that a business plan is something that never becomes 
complete. Internal and external factors constantly change the conditions. In phase 3: initiation 
and expansion phase, the company will enter the market. The last phase is an established 
company on the market. In the last two phases, a dynamic company is important so that it can 
react fast on market threats like growing competition, new laws etc. Now the company is no 
longer classified as a risk object and the owners and financers can choose to do exit or to 
continue within the company. 
 
Regarding our business plan we estimate that there is an interest in the new game types both 
among casino- and poker players. Internet is the outstanding marketing channel to reach out 
to the existing casino- and poker players in the cheapest way, where “buzz-marketing” and 
networking are the most efficient ways to attract players to our game site. Regarding weather 
or not to put our business idea into effect we conclude that innovation and cheap marketing 
methods alone is not enough to succeed. Marketing also requires a big amount of money since 
the competition is growing more intense and the barriers of entrance have been raised. To 
cooperate with existing online gambling companies is a considerable alternative since we then 
would be able to enter the market faster and have access to greater resources. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att starta ett eget företag är något som många människor lockas av. Den personliga 
drivkraften kan vara att vilja ta initiativ till förändringar, våga skilja sig från mängden och ta 
kalkylerade risker. En annan drivkraft bakom entreprenörskap är någonting som vi i 
jantelagens land helst inte pratar så högt om, nämligen strävan efter att bli rik. Oavsett vilka 
politiska åsikter människor har är vi ofta överens om att arbetstillfällen skapar välfärd. För att 
skapa nya arbetstillfällen behövs företag, och de bästa tillväxtmöjligheterna har de små 
företagen vars ägare är villiga att ta risker för att investera i framtiden. Dessa entreprenörer 
söker efter möjligheter att starta eller utveckla sina företag. En framgångsrik entreprenör 
präglas som regel av en optimistisk grundsyn, utåtriktad läggning och nyfikenhet på 
omvärlden. Tyvärr möts ofta de flesta nya idéer med skepsis. Det är först när idén visat sig 
vara bärkraftig som den vinner allmän acceptans och verksamheten får tillgång till kapital.  
 
Det är de ovan nämnda drivkrafterna som fått oss att bli intresserade av entreprenörskap. För 
ett år sedan startade vi tillsammans med tre vänner ett företag som heter LeanDev 
Entertainment. Vi har nya idéer inom onlinespel, och genom att erbjuda nya spelformer som 
inte existerar på marknaden idag vill vi med företaget slå oss in på den befintliga 
onlinespelsmarknaden. Företaget är i ett tidigt skede där samarbete med investerare 
efterfrågas. Det blir dock allt tuffare för spelbolagen att locka spelare då konkurrensen ökar 
och vinstmarginalerna minskar. Bolagen konkurrerar genom kostsam marknadsföring som 
kräver ett stort investerat kapital. I stället för att konkurrera direkt med de stora kapitalstarka 
aktörerna är ett alternativ att nischa sig eller att försöka ta marknadsandelar genom innovation 
och nyskapande. 
 

1.2 Frågeställningar 
Hur tar man vara på en idé och hur omsätter man den i affärsverksamhet? Hur utarbetas en 
framgångsrik affärsidé och hur skrivs en affärsplan? Går det att slå sig in som ny aktör på 
onlinespelsmarknaden genom innovation och kostnadssnål marknadsföring?  

1.3 Syfte 
Vi vill undersöka hur man går till väga för att ta vara på nya idéer och hur man omsätter idéer 
till affärsverksamhet. Vi vill utreda de faser som ett företag går igenom i vägen mot en 
etablering på marknaden. Vi vill även undersöka förutsättningarna för vår egen affärsidé och i 
slutändan skapa en affärsplan för ekonomiska föreningen LeanDev Entertainment och 
bedöma om vi ska genomföra affärsplanen. 
 
 

1.4 Avgränsningar  
För att inte avslöja avgörande företagshemligheter så har djupare information om vårt företags 
innovationer och idéer utelämnats från affärsidén. Det är inte fastställt hur ledningen i 
företaget ska se ut i nästa skede och därför behandlas den delen som teori och endast kortfattat 
i affärsplanen.  
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1.5 Målgrupper 
Målgruppen för examensarbetet är högskolestudenter, deltagare i Venture Cup eller andra 
personer med intresse för entreprenörskap som känner drivkraften att förverkliga en egen 
affärsidé. De förutsätts ha viss kunskap inom företagsekonomi. Målgruppen för är förutom de 
ovanstående även övriga medlemmar i ledningsgruppen för Ekonomiska Föreningen LeanDev 
Entertainment.  
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1: Inledning Kapitel ett ger en introduktion av examensarbetet och 

den består av bakgrund, frågeställningar, syfte 
avgränsningar och målgrupper. 

 
Kapitel 2: Metod Kapitel två visar hur vi angrepp hela ämnesområdet. Vi 

tar upp de metoder vi använder oss av för att samla in 
information och hur vi har gått tillväga med 
litteratursökningen. 

 
Kapitel 3: Teoretisk referensram Kapitel tre tar upp och den sammanställda teorin och de 

modeller inom entreprenörskap som vi har studerat och 
använt oss av.  

 
Kapitel 4: Analys av affärsplanering I Kapitel fyra analyserar vi framtagandet av affärsplanen 

för LeanDev Entertainment.  
 
Kapitel 5: Resultat I Kapitel fem visar vi resultatet av examensarbetet dvs 

affärsplanen för LeanDev Entertainment. 
 
Kapitel 6: Slutsats I Kapitel sex hittar läsaren slutsatserna av arbetet och 

svaren på frågeställningarna. 
 
Kapitel 6: Reflektion/Lärdomar I Kapitel sju hittar läsaren reflektioner över arbetet. Vi 

tar även upp allmänna och värdefulla lärdomar inom 
ämnet entreprenörskap och skrivandet av en affärsplan. 
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2 Metod 

2.1 Generell approach  
Målet var med detta arbete att genom att använda oss av teori, redan kända modeller inom 
entreprenörskap, marknadsföring, affärsplanering men även med hjälp av egen erfarenhet 
kunna sammanställa en handbok (ett hjälpmedel) för personer som har ett intresse av att 
utveckla sina idéer till affärsverksamhet. Arbetet riktar sig främst till affärsidéer som 
utvecklas med behov av investerat kapital. 

2.1.1 Genomförande och Litterär design 
Nedan visar vi i kronologisk ordning hur vi har gått tillväga när vi skrivit detta arbete och 
vilken litteratur, vilka metoder och modeller vi har använt oss av. 
 
Steg 1. Entreprenörskap och affärsplanering och relaterad litteratur 
För att få en djupare förståelse för vad entreprenörskap och affärsplanering handlar om och 
öka våra kunskaper inom ämnet startade vi vår studie genom att läsa flera böcker om 
entreprenörskap och affärsplanering. Vi har tidigare i vår utbildning läst kursen 
Entreprenörskap och affärsutveckling1 som gjorde att vi hade ett bra utgångsläge innan vi 
började läsa böckerna. Generella böcker om entreprenörskap och affärsplanering som vi läste 
var bla ”Om skapande förstörelse och entreprenörskap”, ”Venture Cup handboken” och 
”Exploring Corporate Strategy”. En webbaserad handbok inom affärsplanering som var 
intressant var ”Your Guide to Small Business” av Susan Ward. Vi använde oss även av 
kompendiet ”Etableringsprocessen och affärsplanen” som var kursmaterial från den tidigare 
Entreprenörskapskursen som vi läste. 
 
Steg 2. Sammanställning av teori 
Nästa steg var att sammanställa teorin och lyfta fram de delar vi tyckte var väsentliga för att 
kunna utarbeta en framgångsrik affärsidé. Vi testade även teorin med den egna affärsidén i de 
olika faserna av innovationsprocessen med startpunkt i innovation och slutmål i etablerat 
företag på onlinespelsmarknaden. 
 
Steg 3. Datainsamling och relaterade böcker 
Efter att ha fått en bara förståelse för ämnet fortsatte vi genom att studera hur man genomför 
en marknadsundersökning eftersom det är nödvändigt för att kunna ta fram sin marknadsplan 
som i sin tur är en viktig del av affärsplanen. Boken som hjälpte oss mest var ”Analysis for 
Marketing Planing”. Vi genomförde sedan en marknadsundersökning för vår egen affärsplan 
(se kap 2.2.2). Vid utformning av frågeformuläret fick vi även hjälp av ett antal insiktsfulla 
personer med stor erfarenhet av marknadsundersökningar. 
 
Steg 4. Analys av resultatet från datainsamling 
För att kunna analysera resultatet i marknadsundersökningen var vi tvungna att känna till de 
olika metoder, begrepp och termer som används inom marknadsföring. Vi studerade därför 
några böcker inom området, bla ”Marketing: An introduction”, ”Information för 
marknadsföringsbeslut” och ”Kotlers marknadsföring”. 
 
Steg 5. Utformning av affärsplanen 

                                                 
1 TNX170, Entreprenörskap och affärsutveckling, 5poäng, vid Lunds Tekniska Högskola 
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För att sedan utforma affärsplanen använde vi oss av den ovan nämnda teorin, information 
(som hämtades från webbplatser, årsredovisningar, dagstidningar)2 och även av kända 
modeller inom marknadsföring. Modellerna vi studerade var bla de fyra P:na3, för att 
kartlägga marknaden och få bra kunskap om kundbehovet i olika geografiska regioner. En 
omvärldsanalys i form av en PESTEL-analys4 (Se bilaga 3). Även egna erfarenheter från 
tidigare affärsidéer användes. 
 
Steg 6. Analys av affärsplanen 
Till sist analyserade vi steg för steg vår egen affärsplan och framtagandet av den, utefter den 
formella uppbyggnaden av en affärsplan. 

2.2 Webbenkätundersökning 
En kvantitativ undersökning är ett bra instrument då man vill ta reda på en allmän uppfattning 
i en fråga. För att göra en enkätundersökning på ett bra sätt krävs det att en rad faktorer väljs 
innan undersökningen påbörjas.  
 
Enkätundersökningens syfte 
Undersökningens syfte var att: 

• Ta reda på tjänsternas profil hos kunderna, 
• Kartlägga kundernas användning av relaterade speltjänster såsom casinospel och 

poker. 
• Kartlägga marknadsförutsättningarna för de nya spelformerna. 

 
För att skydda LeanDevs nya spelidéer så kunde vi inte ställa frågorna på de sett vi egentligen 
ville. För att ta reda på tjänsternas profil och marknadsförutsättningarna var vi istället tvungna 
att ställa frågor som gjorde att vi kunde uppskatta svaren på de frågorna vi egentligen vill få 
svar på. För att kunna uppnå syftet med undersökningen så behövde vi mer konkreta 
beskrivningar av vad vi skulle undersöka. De tre syftena ovan beskrev vi mer ingående. För 
produktprofilen ville vi t ex ta reda på: 
 
För att kunna uppnå syftet med undersökningen så behövde vi mer konkreta beskrivningar av 
vad vi skulle undersöka. De tre syftena ovan beskrev vi mer ingående. För produktprofilen 
ville vi t ex ta reda på: 

• Hur kunden ser på hasardspel i allmänhet 
• om kunden litar på säkerheten på Internet, att de verkligen kan ta ut sina pengar igen 
• vilken grad av interaktivitet som kunden föredrar  
• kundernas värdering av olika produktegenskaper inom vårt produktområde och 

egenskapernas relativa vikter i totalvärderingen av en produkt 
 

För punkten om de relaterade speltjänsterna ville vi få reda på 
• kundens syn på turspel kontra skicklighetsspel 
• Hur de ser på att spelet sker mot andra människor istället för en bank 
• Om kunden bryr sig mycket om att spela där de har bästa möjliga vinstchanser 
• Om kunden anser sig vara en vinnande spelare i längden 
• Om tur är en avgörande faktor för kunden 

                                                 
2 Källor och sökord till den insamlade informationen finns med i referenserna 
3 4P: Produkt, pris, plats, promotion. Kotler / Armstrong, 2006-01-13 
4 PESTEL: Metod för att analysera externa faktorers påverkan på ett företag. Förkortningen står för political, 
economical, social, technological, environmental, legal. Kotler / Armstrong, 2006-01-13 
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För marknadsförutsättningen behövde vi ta reda på 

• hur kunden kom i kontakt med relaterade speltjänster 
• Ta reda på hur vi når ut till så många kunder som möjligt med våra erbjudanden 
• Hur pass prismedvetna kunderna är 

 
Förutsättningarna för undersökning 
Förutsättningarna gavs i form av avgränsningar, restriktioner och andra direktiv för hur 
undersökningen skulle genomföras. 
 
Geografisk/demografisk avgränsning – Internet dvs ingen geografisk avgränsning. Dock är 
det endast på forum för svensk- eller engelsktalande som enkäten har presenterats, vilket är en 
form av demografisk avgränsning.  
 
Sekretess - Vi fick inte avslöja precis vilka spelformer som vi kommer att erbjuda eftersom 
detta kan leda till att konkurrenter tar efter eller rent av hinner före oss. De frågorna kan 
ställas till en mer sluten testgrupp i ett senare skede. 
 
Tidskrav – Undersökningen var tvungen att påbörjas den 10 november 2005 och vara klar 
senast den 29 januari 2006.  
 
Undersökningsenheten - var vem eller vilka som skulle delta i undersökningen dvs. enskilda 
individer. De svarande kom i kontakt med undersökningen nästan uteslutande genom 
spelforum, vilket är en faktor vägdes in i resultatanalysen. De som diskuterar i forum är i 
regel mer insatta i onlinespel och utbudet av sajter än vad andra spelare är. 
 
Undersökningens innehåll 
Referensramen var den kunskap, erfarenhet, teori som vi använde oss av i vårt arbete att 
precisera innehållet i undersökningsuppgiften. Den utgjordes dels av våra egna erfarenheter 
inom branschen och av våra nya kunskaper genom examensarbetet.   
 
Metod för datainsamling 
Eftersom huvudsyftet med den här undersökningen var att kartlägga 
marknadsförutsättningarna för de nya spelformerna fanns det inte någon tillgänglig intern 
eller extern sekundär information. Vi behövde därför genomföra en undersökning baserad på 
en egen insamling av primärdata. En webbenkätundersökning genomfördes där vi la ut ett 
skriftligt frågeformulär på internet. Det var viktigt att våra frågor var klart och tydligt 
formulerade så att det inte finns risk att respondenterna misstolkade dem. Vi använde oss 
nästan uteslutande av spelforum för att samla undersökningsdeltagare. I forumen gjorde vi 
inlägg som förklarade att vi var två svenska studenter som gjorde en enkätundersökning till ett 
examensarbete. I inläggen hade vi en länk till undersökningen, som låg på LeanDevs 
internetserver. Programkoden skevs av Albert Andersson som är medlem i LeanDev 
Entertainment. Svaren sparades på servern och samlades in den 30:e januari. Det 
strukturerade frågeformuläret gav en bra grund till en statistisk analys samtidigt som enkäten 
gick snabbt och var enkelt att genomföra. Snabbheten var viktig eftersom vi ville ha in många 
svar under en kort period. Vi hade tyvärr ingenting vi kunde erbjuda respondenterna men 
räknade med att få in tillräckligt många svarande ändå. 
 
Datainsamlingen planerades pågå tills vi hade fått in tillräckligt många svarande. Det fanns 
risk att vi skulle få ett snedvridet urval av undersökningsobjekten eftersom vi inte spred 
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undersökningen över tiden. Varför vi inte valde att göra det är att det var för omfattande 
tidsmässigt.  
 
Population/Målgrupp – Definition och urval 
Målpopulationen var befintliga europeiska och amerikanska kasino och onlinepokerspelare i 
åldrarna 18år och uppåt. Totalt ville vi intervjua 500 personer. Datainsamlingen skedde på 
10st olika poker- och kasinoforum på internet, vilka valdes så att vår urvalsram svarade mot 
vår målpopulation i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Validitet och reliabilitet 
Genom att låta ett antal insiktsfulla personer med stor erfarenhet av marknadsundersökningar 
titta igenom frågorna och se om de är relevanta i sitt sammanhang säkerställde vi den direkt 
upplevda validiteten. Vad det gäller innehållsvaliditet var det viktigt att frågorna i formuläret 
tillsammans faktiskt svarade på den primära frågeställningen (Hur stort är intresset för de nya 
spelformerna?). Genom att ställa frågor som indirekt antydde att man skulle vara intresserad 
tror vi att vi fick svar på den primära frågeställningen.  
 
Ett obundet slumpmässigt urval hade varit att föredra ur en strikt statistisk synvinkel. Istället 
gjorde vi dock ett bekvämlighetsurval enligt ovan eftersom denna metod är mer praktisk. Den 
lider emellertid av svagheten att den riskerar att ge ett snedvridet resultat genom att vissa 
individer i målpopulationen var mer benägna än andra att delta i undersökningen. Dessa 
grupper riskerar dessutom att skilja sig åt i relevanta avseenden. För att förbättra reliabiliteten 
gjordes frågeformuläret kort, koncist och standardiserat. Vi använde oss även av 
kontrollfrågor som gav oss en uppfattning om respondenterna hade svarat seriöst. Vi vidtog 
åtgärder för att säkerställa att inga deltagare genomförde enkätundersökningen fler än en 
gång.  
 
Utformning av undersökningsinstrument (frågeformulär) 
Frågeformuläret bifogas i bilaga 7. 
 
Några kommentarer om frågeformuläret: 
Inledningsvis ställdes några filterfrågor och beroende på hur respondenterna besvarade 
filterfrågan gick de vidare på olika sätt i enkäten. Efter det använde vi oss av en intervallskala 
med fem skalsteg. Vi kombinerade även av ett antal bundna frågor med en enkel svarsskala 
med två alternativ och det fanns alltid ett ”vet ej” alternativ. Vi hade även med en 
kontrollfråga för att kontrollera att respondenten svarade sanningsenligt. Syftet med 
undersökningen avslöjades direkt för att respondenterna inte skulle vara skeptiska till att 
delta.  
 
Analys och bearbetning av datamaterialet 
Se bilaga 7. 
 
I alla variablerna används medianen och medelvärdet för att avgöra betydelsen av påståendet.  
Vi korrelerade även variablerna: ålder, nationalitet, poker, kasinospelare mot 
prismedvetenhet, produktdesign, vilken typ av spelform de föredrar och hur de kom i kontakt 
med spelsajterna. 
 
Avrapportering av resultatet 
Se bilaga 7. 
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Undersökningen resulterade i följande huvudresultat: 
• Vilka som är den mest troliga målgruppen att börja spela våra nya spelformer 
• Vilken typ av design olika nationaliteter föredrar  
• Hur vi ska nå ut till våra tänkbara kunder på bästa sätt 
• Medelvärden av frågorna samt hur dessa korrelerades med nationalitet och kasino och 

pokerspelare. 
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3 Teoretisk referensram 
Här har vi sammanställt teorin inom området entreprenörskap och affärsplanering. Vi har lyft 
fram de delar vi tyckte var viktiga och väsentliga för att lyckas utarbeta en framgångsrik 
affärsidé. Teorin som vi behandlar är generellt skriven och inskränker sig inte till en specifik 
affärsidé. Vi vill att du som läsare ska kunna använda denna del som ett hjälpmedel när du 
utvecklar en egen affärsidé.  
 

3.1 Från affärsidé till etablerat företag  
Vägen från idé till etablerat företag kan delas in i fyra faser5. För att anpassa studierna till 
LeanDev Entertainments fall har vi valt att studera den väg som ett tillväxtföretag med behov 
av investerat kapital skulle ta. 
 

3.1.1 Riskkapital 
Att ta in investerare som delägare innebär att de ursprungliga ägarnas procentuella andel 
minskar. Men syftet är att tillväxtföretaget ska expandera snabbare och kraftfullare genom 
riskkapitalföretagets medverkan med kapital och kunskap. Därmed kan värdet på de 
ursprungliga ägarnas andel i företaget ändå bli större. En viktig fråga för entreprenören är 
vilken tid och kunskap som investeraren kan tillföra företaget. Ibland kan det vara bättre att 
tacka nej till en investerare som erbjuder ett lockande finansiellt bud och i stället säga ja till 
en investerare som vill satsa en mindre summa pengar, men som kommer att bygga upp 
värdet i företaget på ett bättre sätt. Tidpunkten då samarbete med riskkapitalister inleds 
varierar beroende på affärsidé. 
 

                                                 
5 McKinsey & Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
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3.1.2 De fyra faserna 

 
Bild 1.  De fyra faserna6 
 
Fas 1: Utveckling av affärsidén 
Utan affärsidé, ingen affär. Med idén har den kreativa processen bara börjat. Idéerna är i bästa 
fall bara utgångspunkten för en lång utvecklingsprocess. Idéerna måste utsättas för hårda prov 
innan de har utvecklats till mogna affärsidéer som kan tävla om finansiering och framgång på 
marknaden. Målet för denna fas ska vara att kunna presentera affärsidén och marknaden klart 
och tydligt. Kanske för att väcka potentiella investerares intresse för att tillsammans med dig 
vidareutveckla idén.  
 
Fas 2: Affärsplanering 
En affärsplan är ett strukturerat sätt att vidareutveckla sin affärsidé och göra den mogen för 
presentation. Den ska fungera som plan för det fortsatta arbetet genom att uttrycka mål och 
förväntningar inför framtiden. Affärsplanen är också ofta det bästa sättet för entreprenörer att 
skapa intresse för verksamheten. Det gäller både för medarbetarna och för utomstående 
personer. Affärsplanen ska ge investerare en realistisk bild av verksamheten, framtidsplaner 
och möjligheterna hos den. Det är i denna fas som LeanDev befinner sig i. Med vår affärsplan 
vill vi dels undersöka affärsidéns potential men även utarbeta en bra handlingsplan så att vi 
snabbare kan komma ut på marknaden om vi beslutar oss för att genomföra affärsplanen. (Se 
bilaga 8) 
 
Fas 3: Start- och expansionsfas 
Nu har företaget grundats och det gör inträde på marknaden. Nu är det inledande arbetet i 
princip avslutat och det är dags att omsätta affärsplanen i praktiken. Här övergår du från att 
                                                 
6 McKinsey & Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
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vara konstruktör av verksamheten till att bli byggare. Den här fasen kännetecknas av 
uppbyggnad av ledning, organisation och produktion. Här krävs det ofta den första och 
kanske viktigaste marknadsföringen. Det är viktigt att redan i denna fas ha förmåga att reagera 
på hot från konkurrenter och kunna utveckla nya produkter. 
 
Fas 4: Etablerat företag 
Riskprojektet har nu utvecklats till ett etablerat företag. Under sitt korta liv har företaget 
skapat en mängd arbetsplatser och värvat många kunder genom sina innovativa 
problemlösningar. Och naturligtvis ska du också få lön för din möda. Om allt har gått bra kan 
företaget säljas och ägarna kan göra en vinst som minst motsvarar den som angavs i 
affärsplanen. För investerarna är syftet redan från början att vid en viss tidpunkt dra sig ur 
verksamheten med vinst, så kallad ”exit”. Försäljningen kan ske på olika sätt. Normalt brukar 
företaget säljas, exempelvis till en konkurrent, en leverantör eller en kund. Alternativt kan 
företaget börsintroduceras. Det betyder dock inte att du absolut måste lämna verksamheten. I 
många fall stannar grundaren kvar inom företaget. 
 

3.2 Affärsidén 
Utgångspunkten för varje framgångsrikt företag är en övertygande affärsidé. Affärsidén är 
den första milstolpen för ett tillväxtföretag. Om du vill få investerare som partners för en 
framtida verksamhet måste du kunna formulera din affärsidé ur investerarnas synvinkel, dvs 
slagkraftigt och koncist visa vilken kundnytta affärsidén innebär, vilken marknad den riktar 
sig till, och inte minst hur du har tänkt dig att tjäna pengar på idén. I detta stycke behandlar vi 
hur du kommer på och utvecklar en affärsidé, vad en övertygande affärsidé måste innehålla 
och hur du presenterar den för potentiella investerare.  
 

3.2.1 Hur du kommer på en affärsidé 
Källor för uppkomst av nya affärsmöjligheter kan vara teknologiska förändringar, politiska 
förändringar av regler och sociala och demografiska förändringar. Antingen kan du som 
entreprenör tänka att det florerar ett antal affärsmöjligheter och det gäller att ta tag i dem eller 
så utgår du från din kompetens och dina erfarenheter och utvecklar din affärsidé utifrån det. 
För oss var det tidigare erfarenheter inom pokerspel som ledde till att affärsidén kläcktes. (Se 
Kap 4.1.1). En affärsidé börjar ofta med en snilleblixt. Den kan också tas fram metodiskt med 
hjälp av marknadsundersökningar och modeller för idéframtagning. Nästan alla nya och 
framgångsrika affärsidéer utvecklas av personer som redan har några års erfarenhet inom 
området där idén uppkommer för ofta behövs det kunskap om tekniken eller kundgruppen 
eller om branschens egenskaper. Gordon Moore och Robert Noyce exempelvis, hade redan 
flera års erfarenhet från Fairchild Semiconductors innan de grundade Intel. Men det finns 
också fall där en idé kläcks i ett område som uppfinnaren inte alls har någon erfarenhet av. Ett 
exempel på det är de gula Post-it lapparna. De uppfanns av företaget 3M. 3M står för 
Minnesota Mining and Manufacturing Comapny. De gick alltså från att vara ett gruvföretag 
till att tillverka tape och klisterlappar. Det finns dock exempel på revolutionerande koncept 
som har tagits fram av lekmän. Steve Jobs och Steve Wozniak avbröt sina universitetsstudier 
för att bilda Apple. Fred Smith formulerade sin idé för det världsomspännande kurirföretaget 
Fedex under sin studietid.7 
 

                                                 
7 McKinsey&Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
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3.2.2 Hur du utvecklar din affärsidé 
Efter att affärsidén kläckts är det dags att börja granska den med kritiska ögon. Det är lätt att 
bli för entusiastisk när man kommit på en ny affärsidé vilket gör att det blir svårt att hitta 
brister i den initialt. Det är ytterst viktigt att bedöma och ifrågasätta sin affärsidé objektivt. Är 
idén tillräckligt bra? Är den är genomförbar? Du måste undersöka vilka möjligheter den kan 
tänkas ha på marknaden, undersöka om den är realistisk och titta på till vilken utsträckning 
det är en innovation: är idén verkligen ny? Kan det inte tänkas att någon annan redan har fått 
den och kanske till och med patenterat något avgörande i den? Idén måste provas med 
avseende på om den drar kunder och hur stor marknaden kan bli. En idé är i sig värdelös. Det 
är bara om den med framgång kan marknadsföras som den får ett ekonomiskt värde. 
 
Förmodligen dyker det upp en rad frågor redan i denna fas och kanske uppträder de första 
svårigheterna. Då måste affärsidén preciseras ytterligare, förbättras, förfinas och sedan ännu 
en gång undersökas hur pass genomförbar den är. Har frågorna besvarats och svårigheterna 
undanröjts? Ser marknadsmöjligheterna bättre ut? Det är bra att diskutera sin idé med vänner, 
professorer, experter, potentiella kunder, etc. Ju intensivare den diskuteras och ju fler personer 
den visas för, desto tydligare kommer man att se idéns kundnytta och möjligheter på 
marknaden. För att undvika otrevliga överraskningar, se till att personer som kan tänkas vilja 
ta efter eller stjäla affärsidén skriver under ett sekretessavtal när de tar del av den. Hur lång tid 
det tar att utveckla en affärsidé kan variera oerhört. För oss tog det ungefär tre månader innan 
idén såg ut som den gör idag. Affärsidén är redo för finansiering först när den har blivit så 
konkret att den kan marknadsföras inom överskådlig tid och med överskådlig risk. Detta kan 
ta flera år. Investerare brukar här tala om ”seed phase”8- en affärsidés groddstadium, under 
vilket den i regel måste finansieras med så kallad ”soft money”, dvs finansieringskällor som 
inte ställer specifika krav på förräntning. Det kan också dra ut på tiden om idén är före sin tid. 
Det kanske är den perfekta produkten, men den kan ännu inte omsättas i verkligheten därför 
att du måste vänta på kompletterande teknik eller nödvändiga system. Vår affärsidé hade inte 
varit mogen för genomförande om inte majoriteten av internetanvändarna hade haft en pålitlig 
uppkoppling. (Se bilaga 8: riskanalys kap 8.2) 
 

3.2.3 Innovativa affärsidéer 
Affärsidéer kan delas in efter typ av vara/tjänst och efter typ av affärssystem. I båda fallen är 
det antingen frågan om att bygga på någonting befintligt eller att utveckla något nytt. 
Affärssystemet kan förenklat beskrivas som det sätt på vilket en produkt eller en tjänst 
utvecklas, tillverkas och marknadsförs. 
 

                                                 
8 Connect Sverige, 2006-01-22 



 19

 
Bild 2.  Affärsinnovation9 
 
Vara/Tjänst 
Begreppet innovation kopplas vanligen till nya produkter som tillverkas med konventionella 
metoder och som marknadsförs via konventionella kanaler. Det är här LeanDev 
Entertainments affärsidé passar in. Tjänsterna är nya i ett befintligt affärssystem. Microsoft 
utvecklade det nya operativsystemet DOS, men använde IBMs försäljningsorganisation för att 
marknadsföra det. Mediteam utvecklar ett alternativ/komplement till tandläkarborren för 
behandling av karies, men fortfarande är det tandläkarna som kommer att utföra 
behandlingen. Malmö Aviation utvecklade den nygamla tjänsten cityflyg i Sverige, men 
utnyttjade samma grundelement som de stora internationella flygbolagen för att omsätta 
produkten i verkligheten. 
 
Affärssystem 
Innovationer inom området affärssystem är mindre tydliga, men lika viktiga. Dessa 
innovationer strävar i första hand efter kostnadssänkningar som gagnar kunderna i form av 
lägre priser. Dells framgångar bygger på kostnadsminskningar tack vare en ny typ av 
direktförsäljning och produktion. Datorn byggs först när beställningen har kommit in, och det 
på ett minimum av tid10. Tidningen Metro använder sig av exklusiva avtal med lokaltrafiken i 
olika städer för att distribuera sin produkt och når på så sätt en stor skara läsare på ett snabbt, 
tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Fedex har revolutionerat brev- och paketdistributionen 
i USA genom central sortering och distribution över natten. Amazon och Bokus utnyttjar 
Internets direktförsäljningsmöjligheter och erbjuder kostnadsbesparingar och samtidigt ett 
sortiment som ingen traditionell bokhandel klarar.  
 
 
Det är ovanligt att de båda dimensionerna av innovation: produkt och affärssystem, kan 
förbindas och läggas till grund för en ny bransch. Netscape har i hög grad bidragit till 
framgångarna för World Wide Web genom att distribuera sin produkt webbläsaren, gratis via 
Internet. Netscape drar in pengar genom försäljning av programvara till företagskunder och 
                                                 
9 McKinsey & Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
10 Dell, 2006-08-02 
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genom att sälja reklamplatser på sin hemsida. Ett annat exempel är Digital-TV som erbjuder 
ett näst intill gränslöst urval av program och ger möjlighet för tittare att interaktivt styra 
programutbudet.11 
 

3.2.4 Innehållet i en övertygande affärsidé 
Affärsidén riktar sig i vanliga fall till investeraren. Affärsidén fungerar som ett 
beslutsunderlag som ska framhålla tre saker: 
 
1. Vilken är kundnyttan, vilket problem löser produkten? 
Nyckeln till framgång på marknaden är nöjda kunder, inte fantastiska produkter. Kunder 
köper med sina surt förvärvade slantar en lösning på ett problem eller ett uppfyllande av ett 
behov, tex mat, dryck, ett enklare sätt att arbeta, välbefinnande, självkänsla etc. Den första 
principen för en framgångsrik affärsidé är att tydligt förklara vilket värde man skapar med 
produkten/tjänsten och vilka behov som uppfylls och i vilken form de uppfylls. Värdet som 
skapas ska tydligt framhävas. Här brukar man tala om det ”unika kunderbjudandet”, vilket 
ligger till grund för konkurrenskraft. 
 
2. Vilken är marknaden?  
En affärsidé har ett kommersiellt värde bara om den kan slå igenom på en marknad. Den 
andra principen för en framgångsrik affärsidé är alltså att den ska visa hur stor marknaden är 
totalt sett för den erbjudna lösningen, vilka målgrupper den är avsedd för och i vilken grad 
lösningen höjer sig över konkurrenternas. 
 
3. Hur kan man tjäna pengar på affärsidén? 
En affär måste löna sig på lång sikt. Den tredje principen för en framgångsrik affärsidé är att 
den ska visa hur mycket pengar idén kan tjäna, och hur den gör det (affärsmodellen). 
 
Kundnytta 
Din affärsidé måste utgöra lösningen på ett problem som är viktigt för de potentiella kunderna 
på en viss marknad. Många entreprenörer tänker i första hand på produkten och på de tekniska 
detaljerna i konstruktion och tillverkning då de talar om en ”lösning”. Investeraren tänker på 
ett helt annat sätt: han betraktar affärsidén uteslutande med marknadens ögon, dvs med 
kundens. För honom är det kundnyttan som står i fokus, allt annat är sekundärt. Kundnyttan är 
alltid viktigare än produkten i sig. Den som säger: ”Vårt nya system klarar 200 operationer i 
minuten” eller ”Vår nya maskin har 25% färre komponenter”, har bara produkten för ögonen. 
Men den som i stället säger: ”Med vårt nya system sparar kunden 25% i tid och därmed 20% i 
kostnader” eller ”Med vår nya lösning går det att uppnå en produktionsökning på upp till 
50%” tänker ur kundens synvinkel. Produkten eller tjänsten är alltså ett medel för att uppfylla 
kundernas behov. Kundnyttan med en vara eller tjänst formulerar det nya eller det som är 
bättre i jämförelse med vad konkurrenterna har att erbjuda eller i jämförelse med alternativa 
lösningar. 
 

                                                 
11 McKinsey & Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
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Bild 3. Kundnytta12 

 
Kundnyttan är alltså en viktig differentieringsaspekt, en av kärnfrågorna i marknadsföring, 
och avgörande för en affärsidés framgång på marknaden. Om det är möjligt ska kundnyttan 
försöka uttryckas i siffror. I marknadsföringsteorin hävdar man ofta att kundnyttan även ska 
uttryckas i form av ett unikt kunderbjudande (Unique Selling Proposition)13. Detta innebär två 
saker: för det första måste affärsidén presenteras för kunden i form av ett kunderbjudande som 
är relevant för kunden. Många nya företag faller på att kunderna inte förstår produktens 
fördelar och därför inte köper dem, och det är inte kundernas fel. För det andra måste 
erbjudandet vara unikt. Kunden ska inte bestämma sig för vilken ny lösning som helst som 
kommer ut på marknaden, utan för din lösning. Du måste alltså kunna övertyga kunden om att 
just ditt erbjudande ger mera nytta och större mervärde. Det är bara så du får kunden att slå 
till. Människor överger inte beprövade och välkända lösningar utan vidare. När en potentiell 
kund börjar intressera sig för en ny produkt vänder han sig i första hand till etablerade 
tillverkare för att se vad de har att erbjuda. Titta bara på hur du själv gör när du handlar. I 
beskrivningen av affärsidén behövs inte någon perfekt utarbetad Unique Selling Proposition 
presenteras. Kärnidén måste däremot stå klar för investeraren. Senare när affärsplanen 
utarbetas måste USP:n dock konkretiseras. 14 
 
Marknad 
För investeraren är det framför allt två aspekter på ”marknaden” som är intressanta: Hur stor 
är marknaden? Vilka är de primära målgrupperna eller målsegmenten för ditt erbjudande? 

 
Vid framtagning av affärsidén behövs inte lika detaljerad analys av marknaden som vid 
framtagning av affärsplanen. Uppskattningar är fullt tillräckliga. Här kan man exempelvis 
utnyttja data från Statistiska Centralbyrån (SCB), information från branschorganisationer eller 
andra företags årsredovisningar. Målmarknadens storlek bör kunna uppskattas utgående från 
dessa värden. I det här skedet är det tillräckligt att sammanfatta resultatet av dessa 
undersökningar. Målsegmenten är av naturliga skäl inte enkla att definiera och konkretisera i 
ett tidigt skede. I affärsidén räcker det att sätta upp några inledande stolpar om vilka 
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13 Johnson & Scholes, Exploring Corporate Strategy, 2005-11-05 
14 McKinsey & Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
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målkunderna är. Man bör däremot inrikta sig på att tydligt beskriva varför denna affärsidé 
skulle vara särskilt attraktiv för just dessa kunder och varför just denna grupp är av 
ekonomiskt intresse.  
 
Hur skiljer sig erbjudandet från konkurrenternas? 
Du måste alltid räkna med konkurrens. Det kan vara frågan om direkt konkurrens från företag 
som erbjuder en liknande produkt eller som erbjuder ersättningsprodukter som uppfyller 
samma kundbehov. En pastatillverkare konkurrerar inte bara med andra pastatillverkare, utan 
också med leverantörer av ris- och potatisprodukter, med bagerier etc. I större perspektiv 
konkurrerar han även med alla andra livsmedelstillverkare. I affärsidén måste du kunna visa 
att du har förstått vem du konkurrerar med. Namnge konkurrenterna och beskriv också varför 
och hur du räknar med att klara dig bra mot dem. 
 
Affärsmodellen 
Resultaträkningen för ett företag fungerar starkt förenklat enligt följande klassiska modell: 
Företaget köper in material och tjänster från leverantörer. Vid betalning av leverantörerna 
uppstår kostnader. Företaget säljer sedan varor eller tjänster till sina kunder, och det ger 
upphov till intäkter. När affärsidén fungerar enligt denna klassiska affärsmodell behöver man 
inte gå närmare in på en beskrivning. I affärsplanen måste du närmare beskriva den aktuella 
affärsmodellen och ditt affärssystem. Försök dock, om möjligt, att grovt uppskatta kostnader 
och intäkter. Ofta fungerar en verksamhet inte i enlighet med detta klassiska mönster. 
Annonstidningen ”Gula Tidningen” finansieras huvudsakligen genom försäljning av själva 
tidningen, att sätta in en annons är däremot oftast gratis. Om din affärsidé bygger på en 
liknande innovativ affärsmodell måste du förklara detta redan i affärsidén. 15  
 

3.3 Presentation av affärsidén 
Vid presentationen av din affärsidé ställs det väldigt höga krav på att idén presenteras på rätt 
sätt. Vad vill investeraren höra? Det är avgörande att din idé väcker intresse och skiljer sig 
från mängden, genom såväl sitt innehåll som ditt professionella uppträdande. Viktigast av allt 
är att vara tydlig. Det är bra att utgå ifrån att investerarna inte har särskilt djup kunskap om 
tekniken och facktermerna bakom din produkt. Börja med en presentation av dig själv och 
vad du har för kompetens och erfarenhet. Berätta sedan om affärsidéns bakgrund, tex 
marknadens utveckling och vilket problem eller vilket behov som du vill lösa med tjänsten 
eller produkten. Därefter berättar du hur din lösning ser ut. Det kan du göra med en 
illustration, en modell eller en demonstration. Förklara vilka fördelar och förbättringar 
lösningen erbjuder. Du ska belysa hur och hur mycket pengar du uppskattar att du kan tjäna 
på idén. Det är viktigt att vara kort och koncis. Eftertraktade investerare får upp till 40 
affärsidéer presenterade för sig varje vecka. Därför är tid också en avgörande faktor. Det finns 
gott om tid för detaljbeskrivningar och utförliga finansiella kalkyler senare och de bör lämnas 
till affärsplanen. Det finns bra och dåliga sätt att presentera sin affärsplan på.  
 
Exempel 1: ”Försäljaren” 
”Jag har en jättebra idé om ett kundvänligt betalningsmedel med enorm potential - ett sånt 
som du alltid har önskat dig. Du kommer att göra stora pengar med det här…” Investeraren 
tänker: ”Mycket snack, liten verkstad! Jag har redan hört hundratals bra idéer. Vad är fakta 
kring idén?…” 
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Exempel 2: ”Teknikern” 
”Jag har utvecklat en idé om datoriserad maskinstyrning. Nyckeln ligger i ett högintegrerat 
SSP-chip med 12 gigabyte RAM som kommunicerar direkt med styrenheten via asymmetrisk 
XXP-teknik. Det har tagit fem år att utveckla principen…” Investeraren tänker: 
”Teknikälskare! Ännu en som har drunknat i de tekniska detaljerna, hon har ingen aning om 
hur marknaden ser ut…” 
 
Exempel 3: ”Entreprenören” 
”Jag har en idé som kan erbjuda företag med upp till 100 medarbetare en kostnadsminskning 
på 3 till 5%. En initial kostnads-/intäktsanalys har övertygat mig om att det finns en potentiell 
marginal på 40 till 60%. Jag har tillgång till en målgruppsinriktad marknadsföringskanal 
genom småföretagarföreningen och tidskriften ABC. Distributionen bygger på 
direktförsäljning.” Investeraren tänker: ”Aha, här har vi en som tänker på kundnyttan, hon har 
till och med kvantifierat den!” Och hon har tänkt på marknaden och vinstpotentialen och hon 
vet hur hon ska föra ut produkten till kunderna. Det ska sannerligen bli intressant att höra vad 
det är frågan om för produkt…”16 
 

3.4 Framtagning av affärsplan 
Genom din affärsidé har du redan kommit en god bit på vägen mot ditt nya företag. Du har 
identifierat en tydlig kundnytta för din vara eller din tjänst. Du har studerat marknaden och 
försäkrat dig om att din affärsidé har potential och att det finns möjlighet till snabb tillväxt. 
Kanske har du redan lyckats övertyga en investerare om att agera partner för den vidare 
utvecklingen, men mycket återstår att göra före du kan vänta dig att en finansierare vill satsa 
på ditt företag. En affärsplan är ett verktyg som hjälper dig att på ett strukturerat sätt 
vidareutveckla din affärsidé och göra den mogen för presentation. 
 
För den som skriver affärsplanen gäller det att lägga olika vikt vid de skilda momenten i 
affärsplanen. I praktiken innebär detta att man har ett antal versioner av sin affärsplan. Man 
anpassar grundstommen efter syfte och målgrupp. Internt ger affärsplanen en kunskapsgrund 
för ledning och personal. Planen skapar riktlinjer som ledningen kan följa. Affärsplanen ger 
milstolpar och referenspunkter som kan användas för att mäta framstegen. Arbetet med 
affärsplanen gör dessutom att du blir tvungen att tänka efter, strukturera och formulera 
verksamheten. Externt visar affärsplanen för möjliga investerare, kunder och leverantörer att 
idéerna är sunda och att prognosen bygger på dokumenterbara fakta med mätbara faktorer. 
 

3.4.1 Affärsplanens innehåll 
Affärsplanen ska ge tydlig och kortfattad information om alla viktiga aspekter angående det 
blivande företaget. Hit hör såväl praktiska frågor kring grundande, drift och ledning, som 
ekonomiska analyser avseende kostnad, omsättning, lönsamhet och tillväxt. Dessa visar om 
din affärsidé håller för en närmare granskning, om du måste ändra någonting eller rentav 
tänka om fullständigt. I detta sammanhang kan den professionelle investeraren fungera som 
handledare, mentor och deltagare i ledningsgruppen och kan därmed ta på sig en viktig 
uppgift vid företagsbildningen. I detta steg ställs större krav på ekonomiska kunskaper. 
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Innehållet i affärsplanen måste anpassas till målgruppen. Den bifogade affärsplanen (Bilaga 
8) är inte skriven för investerare. Därför har vi utelämnat hemligheter som vi inte vill avslöja. 
Annars hade vi beskrivit de nya spelformerna utförligt och använt de som argument för att 
visa potentialen i vår affärsidé. Affärsplanen inklusive bilagor bör inte överstiga 30 sidor. 
Bilder och tabeller ska vara enkla och överskådliga. 
 
Formell uppbyggnad av affärsplanen  
 
1 Sammanfattning 
2 Affärskoncept 
2.1 Affärsidé 
2.2 Affärsmodell 
2.3 Mål 
2.4 Vision 
3 Ledningsgrupp 
3.1 Ledning 
3.2 Medarbetare 
3.3 Belöningssystem 
4 Produkt/Tjänst 
4.2 FoU 
4.3 Patent 
4.4 Licenser 
5 Marknadsplan 
5.1 Marknaden 
5.2 Kunder 
5.3 Konkurrenter 
5.4 Prissättning 
6 Organisation 
6.1 Bolagsstruktur 
6.2 Styrelse 
6.3 Samverkanspartners 
6.4 Lokaler 
7 Ägare 
7.1 Ägarförteckning 
7.2 Historik 
8 Ekonomisk översikt 
8.1 Kostnadsstruktur 
8.2 Exit 
8.3 Ekonomisk utveckling – prognos 
9 Genomförande 
 

3.4.2 Sammanfattning 
Sammanfattningen står först i affärsplanen men skrivs sist av allt. Den är avsedd att ge den 
tidspressade läsaren en snabb överblick av allt man behöver veta om affärsplanen. Här är 
kravet på förståelighet och överskådlighet ännu större än för affärsplanen i övrigt. 
Sammanfattningen skulle kunna kallas en skiss, medan affärsplanen utgör den fullständiga 
bilden av projektet. Skissen ska visa alla de väsentliga dragen i totalbilden. De efterföljande 
kapitlen i affärsplanen vidareutvecklar satserna i sammanfattningen, ger sakliga och 
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detaljerade förklaringar, men innehåller inga överraskningar i form av fullständigt nya tankar 
eller slutsatser.  
 
Att på två sidor göra en kort och koncis sammanfattning av affärsplanen är ofta svårare och 
mer tidskrävande än att göra en beskrivning på 20 sidor. Sammanfattningen kräver en hel del 
tankearbete. Det är någonting som man bör avsätta gott om tid till. Det är viktigt att tänka på 
läsaren: se till att strukturen blir logisk, det är till hjälp för förståelsen. Använd ett rakt och 
enkelt språk för snabb läsning. Gör en ren och klar uppställning för att locka till fortsatt 
läsning. Tanken är ju att den potentielle investeraren ska läsa vidare. I bästa fall för att 
bestämma sig för att finansiera projektet, men då vill han eller hon också ha detaljerad 
information för att kunna avgöra om planen faktiskt är mogen för marknaden. Slutligen är 
sammanfattningen också till stor nytta för dig själv. Den summerar din idé och kan fungera 
som ett manus när du ska berätta om idén för andra personer. 17 
 

3.4.3 Affärskoncept 
Hur förvandlar du din affärsidé till en fullträff på marknaden? Den inledande förutsättningen 
finns redan: i affärsidén har du skissat upp vad som är innovativt i din idé och du har utarbetat 
kärnan till ditt ”unika kunderbjudande” (Unique Selling Proposition). Nu gäller det att 
omvandla erbjudandet till en lättförståelig och övertygande kundnytta och att ytterligare 
beskriva vad som är unikt. Kanske kan kundnyttan göras ännu större genom att till exempel 
förbättra produkt- eller processutvecklingen. Det som är unikt i erbjudandet kan skyddas i 
åratal framåt med exempelvis patent eller genom exklusiva avtal med strategiska partners.  
 
Hur du skyddar din affärsidé 
De idéer som får verkligt genomslag är resultatet av hårt arbete och kan inte kopieras så lätt. 
Det är viktigt att idén inte läcker ut till allmänheten eller konkurrenter. Det gäller att hitta en 
medelväg som ger din idé tillräckligt skydd, utan att begränsa möjligheterna till samarbete 
med andra parter.  
 

3.4.4 Ledningsgrupp 
Att bygga upp ett tillväxtföretag är mycket tidskrävande. Framstegen kommer inte av sig 
själva, de kommer i bästa fall stegvis och ofta måste du kämpa för dem. Förutom en bra idé, 
en lämplig miljö och stöd från en mängd olika samarbetspartners krävs en stark drivkraft från 
ledningsgruppen. I slutändan är det genomförandet av affärsplanen som avgör om det hela 
slutar i framgång eller fiasko, och detta ligger helt och hållet i ledningsgruppens händer. För 
professionella investerare är det ledningsgruppen som utgör den kritiska faktorn vid startandet 
av ett företag och därför måste den ha en framträdande plats i affärsplanen.  Ledningsgruppen 
är viktig för ett företag under uppbyggnad eftersom investerare satsar framför allt på 
ledningsgruppen och i slutändan är det människorna bakom idén som står för framgången. En 
ytterligare fördel med en ledningsgrupp är att inte hela ansvaret ligger på en enda människas 
axlar. Även om en medlem av ledningsgruppen skulle dra sig ur riskerar man inte att hela 
projektet kollapsar. 
 
Arbetsfördelning baserad på kompletterande kompetenser 
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Att bygga upp ett företag kräver en mängd talanger som sällan finns samlade i en och samma 
person. Eftersom idén bakom det företag som ska byggas upp vanligtvis är ny finns det heller 
inget standardförfarande för att lösa de problem som dyker upp. Redan det faktum att en 
grupp står bakom arbetet är ett skydd mot de vanligaste fallgroparna. När man bygger upp ett 
företag får man då och då korrigera färdriktningen. Här tvekar ofta grundaren eftersom han är 
rädd för att hans ursprungliga affärsidé skulle gå förlorad. Om man arbetar som en grupp är 
det lättare att framföra och hantera kritik och lättare att lära sig av sina fel men det bygger på 
att man klarar av att ta kritik. Under startfasen söker man ofta information i den närmaste 
bekantskapskretsen, eftersom det inte finns pengar för professionell rådgivning. En grupp har 
naturligtvis en större bekantskapskrets än en enskild person. 
 
Egenskaper för en vinnande ledningsgrupp 

• Kompletterande egenskaper och styrkor 
• Gemensam vision där alla drar åt samma håll 
• Minst tre men sällan mer än sex personer 
• Flexibilitet vid svårigheter 
• Känsla av samhörighet, särskilt viktigt i svåra situationer 
• Envishet: ger inte upp vid motgångar utan försöker ta itu med svårigheterna en andra 

eller en tredje gång 18 
 

3.4.5 Affärssystem och organisation 
Med marknadsplanen har du utarbetat syftet med ditt företag ur kundens perspektiv och 
definierat kundnyttan. Nu måste du också i praktiken leverera denna kundnytta. Du måste 
fastställa vilka enskilda verksamheter som behövs för att förverkliga din affärsplan och hur 
dessa olika verksamheter ska samspela inom ett ”affärssystem”. Alla nödvändiga steg för att 
tillhandahålla en vara eller tjänst måste utföras systematiskt, kostnadseffektivt och 
koordinerat. Det är förutsättningen för att både kunden och du ska få ekonomisk nytta av 
företagets aktiviteter. För att ett affärssystem ska fungera måste du också reglera hur företaget 
ska arbeta internt. Till de organisatoriska aspekterna hör uppgifts- och ansvarsfördelning, 
personalplanering, företagsledning och företagskultur. Av praktisk betydelse i sammanhanget 
är slutligen även frågan om vilka verksamheter företaget själv ska stå för och vilka varor och 
tjänster som ska köpas in från externa leverantörer (”make or buy”).  
 
Fokus 
En av kärnfrågorna för affärssystemet är vilka uppgifter och verksamheter ett företag ska 
koncentrera sig på. En grupp på tre till fem personer kan naturligtvis inte själva utföra alla 
uppgifter. Dels för att de inte har alla nödvändiga kunskaper, dels för att de inte skulle kunna 
utföra arbetet effektivt. Ledningsgruppen bör därför noggrant diskutera vilka verksamheter 
som företaget ska koncentrera sig på och hur det effektivast utnyttjar ledningens och 
medarbetares tid så att kunderna får maximal nytta och att företaget står sig bättre i 
konkurrensen. Nyckelordet är fokus. När ledningen väl har förstått vilka steg ditt affärssystem 
består av, ska den koncentrera sig på de steg som de själva utför bättre än någon annan. Hela 
näringslivet utvecklas i riktning mot specialisering. När Henry Ford grundade sitt bilföretag 
var hans tanke att företaget skulle utföra samtliga moment inom affärssystemet. Han köpte till 
och med in stora skogsområden för att säkra tillgången på trä till T-fordens chassi. Idag 
koncentrerar sig Ford på några få delar av affärssystemet, nämligen på produktutveckling och 
marknadsföring. Produktion betyder för Ford idag bara slutmontering. Alla övriga 
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produktionssteg utförs av underleverantörer. Försäljning, distribution och service sköts av 
oberoende bilhandlare. För nybildade företag är specialiseringen särskilt viktig eftersom du 
behöver satsa all din energi på ett fåtal steg inom affärssystemet. Till och med 
programvarugiganten Microsoft koncentrerade sig från början uteslutande på utvecklingen av 
operativsystemet DOS. Alla övriga funktioner i affärssystemet sköttes av IBM. 19,20 
 
Värderingar 
Förutom de rent formella aspekterna på organisationen måste man tänka på de så kallade 
”mjuka faktorerna”. Liksom i alla mänskliga gemenskaper uppstår inom ett företag vissa 
handlings- och tankemönster som påverkar såväl företaget som helhet som varje enskild 
individ. Dessa värderingar och normer brukar ofta sammanfattas under begreppet 
företagskultur. Värderingarna präglas starkt av ledningsgruppen och dess vision och de kan 
ibland formuleras uttryckligt av företagsledningen. Avgörande är att dessa principer måste 
följas av alla i företaget. Om ledningen lyckas skapa en företagskultur som utstrålar en positiv 
hållning såväl inåt som utåt har företaget fått en viktig konkurrensfördel. Det är inte minst 
värderingarna inom ett företag som gör det attraktivt på lång sikt för medarbetare. Även löner 
och förmåner räknas in i begreppet företagskultur. 
 
”Make or buy” och partnerskap 
När företagets kärnverksamhet är fastställd och det nödvändiga affärssystemet är konstruerat 
måste ledningen bestämma sig för hur de enskilda stegen ska utföras på bästa sätt. Aktiviteter 
som ligger utanför fokus bör läggas ut på underleverantörer. Men inte heller stödfunktioner 
inom det nya företaget behöver alltid utföras av det egna företagets. Som exempel kan 
nämnas bokföring och personalfrågor. För varje enskild funktion måste man ställa sig frågan: 
”Ska jag göra det själv eller ska jag lägga ut det?”, i företagsekonomiska termer ”make or 
buy?”. Båda parterna måste dra fördel av partnerskapet. Om partnerskapet inte är attraktivt för 
båda parter är det inte bärkraftigt på lång sikt.21 
 

3.4.6 Produkten/Tjänsten 
Patentering 
Framför allt då det gäller nya produkter eller processer är det lämpligt med patentering på ett 
tidigt stadium. Då ska man vända sig till en erfaren patentrådgivare. Företagets framgångar 
kan hänga på just patentskyddet och det finns naturligtvis finansiellt starka konkurrenter inom 
alla branscher som skulle ge mycket för att bringa ett obekvämt patent på fall. Men 
försiktighet är nödvändigt. En patentering kan också få negativ verkan eftersom idén 
samtidigt offentliggörs. Detta är särskilt viktigt om produkten på ett enkelt sätt kan förbättras 
och patentet därmed kringgås. Som exempel kan nämnas att receptet på Coca-Cola aldrig 
patenterats, eftersom ett sådant patent lätt skulle kunna kringgås genom små ändringar i 
receptet som inte skulle påverka smaken. 
 
Snabbt genomförande 
Det allra bästa skyddet mot idéstölder är att snabbt omsätta idén i praktiken. Mellan idé och 
ett framgångsrikt företag ligger ett enormt arbete. Detta arbete kan vara avskräckande för 
potentiella idétjuvar.  
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20 McKinsey&Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
21 ibid 
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3.4.7 Marknadsplan 
Marknad och konkurrens 
För att effektivt kunna positionera sin marknadsföring på ett sådant sätt att antalet 
konkurrenter minimeras, är en viktig förutsättning att man har en god uppfattning om vad 
konkurrenterna gör22. Det är viktigt att identifiera marknaden och konkurrenter för sin 
tjänst/produkt. Kunderna är livsnödvändiga för att du ska lyckas med din idé eftersom det är 
de som eventuellt kommer att köpa produkten/tjänsten. Konkurrenterna är de som utgör den 
befintliga marknaden och för att kunna skapa konkurrensfördelar måste du känna till den 
befintliga konkurrenssituationen. Även om man har en helt ny produkt/tjänst som inte direkt 
konkurrerar på produktnivå så finns det alltid konkurrenter om man ser det i ett bredare 
perspektiv t ex på behovsnivå eller budgetnivå.23 
 
Marknadens storlek och tillväxt 
Marknadsstorleken kan kvantifieras sett till antalet kunder, antalet producerade enheter och 
den totala omsättningen. Vill du förbättra en produkt så finns det redan en befintlig marknad. 
Det är då oftast enkelt att ta fram information om branschen genom branschorganisationer 
eller hos offentliga myndigheter. Därefter kan du se vilken fas i produktlivscykeln branschen 
befinner sig i, branschens storlek och huruvida det finns tillväxtpotential i framtiden. Har du 
däremot en helt ny produkt/tjänst är det bästa sättet att göra en egen marknadsundersökning. 
En kvalitativ eller kvantitativ undersökning kan göras tex med en enkät, en diskussionsgrupp 
eller med djupintervjuer. Behöver du gå in mer på djupet varför kunderna tycker som de gör 
behövs en kvalitativ undersökning men vill du bara ha den allmänna uppfattningen i en fråga 
är en kvantitativ undersökning ett bra instrument.  
 
Konkurrenssituation 
Även om ditt nya erbjudande på marknaden är en förbättring av en befintlig produkt eller om 
det är en helt ny revolutionerande produkt så kan du alltid vara säker på att du kommer att få 
konkurrenter. Det gäller alltså att göra din affärsidé konkurrenskraftig dvs att din lösning 
uppfattas som mera värd, av tillräckligt många, i relation till priset än konkurrenternas 
lösningar24. För att kunna göra det måste du veta vilka som är huvudaktörerna på marknaden, 
vilka marknadsandelar de har, hur de arbetar och vilka deras styrkor och svagheter är. Du 
måste också försöka uppskatta hur lång tid det skulle ta för en konkurrent att komma ut på 
marknaden med en likvärdig produkt och vad det skulle ha för inverkan på ditt affärsresultat. 
Är din tjänst/produkt lätt kopiera eller efterlikna kan du räkna med att du inte har så långt 
försprång. Förutom befintliga eller potentiella konkurrerande företag måste du också tänka på 
att det finns substitut för din vara eller tjänst. Substitut är produkter som ger samma kundnytta 
men på ett annat sätt.  
 
Målgrupp/Kundsegmentering 
Eftersom alla inte har samma behov kommer din affärsidé inte att vara intressant för alla 
potentiella kunder. Du måste alltså hitta den grupp av kunder som har störst nytta av din 
produkt eller din tjänst, som du har lättast att nå och som skulle vara beredd att betala för vad 
du har att erbjuda. Du måste välja målgrupp och fastställa dess egenskaper. I din affärsplan 
måste du kunna säga något om den totala marknaden, din målgrupp och din förväntade 
marknadsandel. Dessutom måste du uppskatta vilken utveckling du förväntar dig för dessa 
storheter. Din marknadsplan måste ge svar på fyra frågor: 

                                                 
22 Kotler and Armstrong, 2005-11-24 
23 Lehmann, D.R. and Winer, 2005-11-24 
24 Ibid 
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• Vilka är dina kunder eller kundgrupper (segmentering)? 
• Vilka kunder eller kundgrupper är särskilt lönsamma för dig? 
• Hur skiljer sig ditt erbjudande till dessa kunder från vad konkurrenterna har att erbjuda 
(positionering)? 
• Vilken marknadsandel och vilken omsättning kan du räkna med att nå hos dessa kunder? 25 
 
Kundsegmenteringen hjälper dig också att ta fram en skräddarsydd marknadsstrategi för varje 
kundsegment. Olika kundsegment kan intressera sig för din produkt av helt skilda 
anledningar. Barn kan föredra den nya tandkrämen på grund av smaken, medan föräldrarna 
främst ser på dess bättre verkan mot karies och yrkesarbetande uppskattar det faktum att den 
kan köpas överallt. Om konsumenterna segmenteras i enhetliga grupper utgående från dessa 
behov går det att positionera produkten genom målmedvetna reklamkampanjer riktade mot 
respektive kundsegment. 
 
 
Val av målsegment 
För konsumentprodukter 
• Geografiska faktorer: land (Sverige, Norge, Danmark etc.) eller befolkningstäthet 
(stad/landsbygd) 
• Demografiska faktorer: ålder, kön, inkomst, yrke, företagsstorlek etc 
• Livsstil: teknikfrälsta, miljövänner, generation X etc 
• Beteendemönster: användningsfrekvens, användningssätt etc 
• Inköpsmönster: preferens för vissa märken, prismedvetenhet 
För industriprodukter 
• Demografiska faktorer: företagsstorlek, bransch, läge 
• Operativa faktorer: teknologisk bas 
• Inköpsmönster: central eller decentral inköpsavdelning, inköpskriterier, 
leverantörsavtal etc 
• Situationsfaktorer: akuta behov, orderstorlek etc. 26 
 
 
Positionering gentemot konkurrenterna 
Det gäller att skapa ett unikt kunderbjudande för din produkt (USP). Att skapa ett unikt 
kunderbjudande och att inpränta detta i kundens medvetande är det som är avgörande för din 
framgång på marknaden. Man talar om positionering av en produkt, ett varumärke eller ett 
företag. Väl positionerade produkter ger konsumenterna bra associationer och välbehag när de 
tänker på dem. Exempelvis så tycker 60% jmf 40% av amerikanarna att Pepsi är godare än 
Cocacola i ett blindtest som utfördes nyligen i USA. Men när de som deltog i testet fick veta 
innan vad de drack svarade 70% jmf 30% att Cocacola var godast27. Grundsatsen för 
positionering är att se på saken ur kundens synvinkel, det är frågan om att tillfredsställa 
behovet bättre. Fördelarna måste vara omedelbart uppenbara för kunden, de måste vara lätta 
att inpränta i minnet och de måste naturligtvis vara påtagliga. Dessutom måste du positionera 
dina produkter så att de utmärker sig i mediebruset. Det är bara på det sättet som kunden 
kommer att förknippa det mervärde du erbjuder med namnet på din produkt eller ditt företag, 
vilket i sin tur är en förutsättning för att han eller hon aktivt ska välja att köpa produkten. 
                                                 
25 Etableringsprocessen och affärsplanen, 2006-06-15 
26 McKinsey & Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
27 Illustrerad Vetenskap, 2006-05-28 
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Vägen till framgångsrik positionering 

• Definiera relevanta kundbehov eller problem 
• Definiera tydliga och tillräckligt stora kundsegment 
• Skapa ett attraktivt erbjudande i form av varor eller tjänster 
• Definiera vad som är unikt hos din produkt, vad som skiljer den från konkurrerande 

produkter 
• Utnyttja kundernas subjektiva uppfattningsförmåga 
• Försäkra dig om att kunderna är tillfredsställda även efter köp28 

 
Marknadsandel och försäljningsvolym 
Vilken marknadsandel och vilken omsättning du räknar med att nå under de första fem åren. 
Beroende på hur du väljer att positionera din produkt/tjänst bestämmer hur många kunder du 
kan tänkas nå inom de enskilda segmenten. Fundera också över hur många kunder du kan 
stjäla från dina konkurrenter med ditt anbud. I det segment där du kan erbjuda de största 
fördelarna kan du också vinna flest kunder. 
 
 
Marknadsstrategi 
I boken ”Marketing an introduction” talar Kotler om två sätt till effektiv konkurrens. Det ena 
är att man identifierar ett eller flera kundsegment där konkurrensen är måttlig eller låg och där 
man tror sig kunna framställa bättre eller billigare produkter än de redan etablerade företagen 
och därigenom stjäla marknadsandelar. Det andra innebär att kartlägga marknaden och de 
olika kundbehoven för att finna s.k. tomma hål. Dessa motsvarar produkter till kundsegment 
ingen tidigare tänkt på.29 Ett företag har i huvudsak fyra konkurrensmedel till sitt förfogande 
när de ska sälja en produkt/tjänst på marknaden. De fyra är produkt, pris, plats och promotion. 
Se bilaga 2 för utförligare beskrivning av de olika konkurrensmedlen.  
 
Riktvärden för reklamkostnader 
Reklamkostnaderna beror på vilket segment man vill penetrera, nyhetsvärdet på produkten, 
konsumenternas kännedom om produkten eller hur man ska nå ut till sina kunder.30 Priser för 
olika typer av reklam varierar kraftigt men är lätta att ta reda på hos företagen som säljer 
annonserna.   
 

3.4.8 Genomförande 
Genom att i förväg tänka igenom alla sammanhang och analysera konsekvenserna av olika 
händelser kan man lättare se potentiella risker och även få en mer realistisk finansiell prognos. 
Det är en svår uppgift att planera realistiskt företagets framtid. Har man även begränsad 
erfarenhet av företagsuppbyggnad eller av affärsidén är det ännu svårare. Även om det är 
svårt så är planering av genomförandet ett bra verktyg som du verkligen bör använda dig av. 
 
Effektiv Planering 
Fyra enkla regler för effektiv planering. 
 
1. Bryt ner uppgifterna till arbetspaket 
                                                 
28 McKinsey&Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
29 Philip Kotler and Gary Armstrong, Marketing an introduction, 2005-11-24 
30 Ibid 
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Det är viktigt att kunna se helheten istället för detaljerna och minska komplexiteten genom att 
sammanfatta uppgifterna i ”arbetspaket” som i ett senare skede kan delas in i mindre delar. 
Varje arbetspaket är enskilda handlingar som avslutas med en milstolpe (mål). 
 
2. Fråga experter 
Ett bra sätt att få en grund till de viktigaste planeringsstegen är att fråga experter inom de 
enskilda områdena. Till exempel kan en marknadsföringsexpert förklara hur lång tid det tar att 
köra igång en marknadsföringskampanj och att genomföra den. 
 
3. Följ den kritiska linjen 
En totalplanering består av en rad olika aktiviteter/händelser som antingen verkar sekventiellt 
eller parallellt. De olika händelserna är mer eller mindre beroende av varandra. En rad av 
aktiviteter där en försening bromsar hela projektet kallas för ”kritisk linje”. Man bör därför 
övervaka den kritiska linjen noggrant för att spara tid.  
  
4. Minska riskerna 
Det är viktigt att vidta åtgärder som minskar riskerna. Du kan exempelvis genomföra en 
marknadsundersökning, antingen på en gång eller precis före marknadsinträdet. Om du 
genom en tidig enkät konstaterar att din affärsidé faktiskt har en potential kan du dra nytta av 
resultaten i planeringen för att bygga upp din verksamhet. 
 
Koncentrera framställning av din genomförandeplan på de viktiga milstolparna och de 
viktigaste sammanhangen.31  
 

3.4.9 Riskanalys 
Att göra en riskanalys innebär att man identifierar och värderar riskerna inom det specifika 
området. Det finns alltid stora risker med en affärsidé och för att avväpna affärsplanen är det 
viktigt att identifiera alla möjliga tänkbara risker och komma fram till lösningar på 
problemen. Det tillkommer även risker efterhand eftersom marknader är dynamiska vilket 
innebär att man ständigt måste utvärdera nya risker. Om du inte tar upp några risker kommer 
investerarna anta att du har en för optimistisk bild av din affärsidé. Men riskerna får inte vara 
för stora om affärsidén ska vara genomförbar.  
 
Genomförande av riskanalys 
För att göra en riskanalys krävs det att kärnverksamheten har identifierats. I 
kärnverksamheten ingår fysiska resurser som personal, utrustningar, program men även 
externa beroenden som leverantörer, råvaror, service, tjänster, transporter etc. Varje del i 
kärnverksamheten måste identifieras och därefter analyseras ur risksynpunkt. För att hitta så 
många risker som möjligt underlättar det att fokusera på risker inom företaget först och sedan 
på marknadens risker. Noggrannheten avgör kvaliteten på resultatet. Bäst blir det om 
sannolikheten för att riskerna ska inträffa och kostnaden för dem kan tas fram. Det finns 
många olika metoder och underlag att arbeta efter, det viktigaste är ändå att kunna värdera 
konsekvenserna av det som kan inträffa. Det är därför inte metoderna som är det viktigaste, 
utan kunskapen hos dem som genomför riskanalysen. Skaffa dig därför först den nödvändiga 
kunskapen, tex genom att genomföra en omvärldsanalys och se över alla funktioner och 
resurser inom verksamheten. 

                                                 
31 McKinsey&Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
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Exempel på risker 
Inom företaget 

• Nyckelfunktioner som inte kan tillsättas. 
• En viktig medarbetare, t ex en utvecklingschef, slutar. 
• Förlusten av en prototyp fördröjer utvecklingen och därmed marknadslanseringen. 

På marknaden 
• Du säljer bara hälften så mycket som du hade hoppats. 
• Fabriken där en nyckelkomponent tillverkas brinner upp. 
• En konkurrent lanserar ett billigare alternativ omedelbart efter din lansering. 
• Du får inget patent på din tekniska metod. 
• Din största kund kommer på obestånd. 
• Din distributionspartner avbryter samarbetet. 

 
Känslighetsanalys 
För att kunna bedöma de finansiella riskerna med en affärsplan måste man kunna göra 
antaganden om framtiden. Lättaste sättet att göra det är att man gör en känslighetsanalys med 
olika framtidsscenarier. De scenarier som är intressanta att ta upp är normalfallet, bästa fallet 
och det sämsta fallet. 
 

• Normalfallet: Det mest sannolika fallet utifrån det man vet idag. 
• Bästa fallet: Ett scenario där du lyckas med allt du gör och allt som inträffar är 

positivt. 
• Sämsta fallet: Riskerna blir verklighet och allt som inträffar är negativt, men dock 

inom rimliga gränser. Att räkna med force majeure (krig, naturkatastrofer mm) är 
utanför de gränserna. 

 
 
 



 33

 
Bild 4.  Känslighetsanalys32 
 
Genom att måla upp dessa tre scenarier kan man få en uppfattning hur verksamheten kan 
tänkas utvecklas och hur mycket kapital som kommer att krävas. Genom att kolla på det 
sämsta fallet kan man se hur stora risker som affärsidén utsätts för och hur lång 
återbetalningsperioden är för investerarna i det fallet. För att få en grund till de olika tänkbara 
scenarierna tar du upp omsättningssiffror, priser och övriga antaganden. Normalfallet ska 
beskrivas noga medan de två andra fallen bara behöver de viktigaste nyckeltalen. 
 
Viktigt att ta upp: 

• Finansieringsbehov: Hur mycket kapital behövs för finansieringen av verksamheten? 
• Tid till brytpunkten: När blir kassaflödet positivt? 
• Internränta (IRR): Hur väl förräntar sig investeringen? 33 

 

3.4.10 Lönsamhetsbedömning och finansiering 
Den första frågan man måste ställa sig då det gäller finansiering är hur mycket pengar du 
behöver totalt för att starta upp och driva företaget. Den andra frågan är hur mycket likvida 
medel (kontanter) som du måste ha till hands för att företaget ska klara sina löpande 
betalningar. Den tredje frågan är hur och varifrån de nödvändiga medlen kan anskaffas.  
 
Finansieringsplaneringen i affärsplanen 
Din affärsplan förväntar sig innehålla information om den framtida finansiella utvecklingen 
(resultatet, likviditeten och det närmaste kapitalbehovet), tillsammans med en grovt skissad 
finansieringsplan då ekonomiska prognoser är väldigt svårt att förutspå. 
 
Din affärsplan måste ge svar på följande frågor: 

                                                 
32 McKinsey&Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
33 ibid 
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• Hur mycket pengar behöver företaget, och under hur lång tid? 
• Hur stor vinst kommer det etablerade företaget att generera? 
• Vilka antaganden bygger prognoserna huvudsakligen på? 
 

Minimikraven på finansieringsplanen inom ramen för din affärsplan är följande: 
• Kassaflödesanalys, resultaträkning och balansräkning. 
• Prognos som sträcker sig över tre till fem år, dock minst ett år bortom brytpunkten – 

den tidpunkt då ett positivt kassaflöde uppnås. 
• De första två åren med kvartalsvis periodisering, därefter årsvis. 
• Samtliga siffror ska underbyggas av antaganden (i affärsplanen behöver bara de 

viktigaste redovisas). 
 

Finansieringskällor 
Hur ska du då få tag på kapitalet som behövs?  
Det finns flera olika finansieringsmöjligheter. Man skiljer mellan eget kapital (d v s ägarnas 
bidrag) och främmande kapital. Den som står för det främmande kapitalet behöver ofta någon 
form av säkerhet för sin investering. Dessutom kräver långivarna oftast att nyckeltalen ska 
ligga inom vissa ramar för att lånet inte ska dras tillbaka. Figuren nedan visar vilken typ av 
kapital som brukar användas i olika utvecklingsstadier. 34 
 
Finansieringskällor i olika utvecklingsstadier 

 
Bild 5. Finansieringskällor35 
 
Ekonomisk översikt 
Det förväntade finansiella resultatet presenteras av de följande översikterna: förväntat 
kapitalbehov, likviditetsbudget, förväntad omsättning och nettovinst, resultaträkning för de 
första fem åren och balansräkning.36 
 

                                                 
34 McKinsey&Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
35 McKinsey&Company, Venture Cup handboken, 2006-06-01 
36 ibid 
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4 Analys av affärsplanering 
I detta kapitel analyserar vi framtagandet av affärsplanen för LenDev Entertainment.  

4.1 Framtagning av affärsplan för LeanDev Entertainment 

4.1.1 Affärskoncept 
I affärsplanen formulerade vi affärsidén kort och koncist så att det unika kunderbjudandet, 
kundnyttan och marknaden avslöjas på några få slagkraftiga rader. Det borde väcka intresset 
hos läsaren så att vi senare i affärsplanen kunde beskriva affärsidén utförligare. 
 
Hur affärsidén uppkom 
För oss växte intresset för entreprenörskap fram under studietiden i Lund. Våren 2002 började 
David Bartoletti spela poker på internet. David är en vän till oss och han studerade på den 
tiden datateknik tillsammans med Björn Pileryd, även han på LTH. Intresset för poker 
smittade av sig till Göran och året efter även till Peter. Efter några månaders spel gick alla tre 
med ganska bra vinst varje månad och det var då intresset för entreprenörskap tog fart på 
alvar. Vi insåg att vi skulle kunna försörja oss på att spela ungefär 50 timmar i månaden. Det 
skulle ge oss tid och frihet att jobba med något eget projekt vid sidan om spelet. Vi insåg 
tidigt att spelsajterna tjänar väldigt mycket pengar. Vi såg också stora brister hos i stort sätt 
alla sajter vi spelade på. Peter och Göran gick kursen entreprenörskap och affärsutveckling 
under vårterminen 2005 vilket också ökade intresset för entreprenörskap och gav oss mer 
kunskaper inom ämnet. Affärsidén kläcktes när vi provade och experimenterande med olika 
kortspel. Vi kom på att den nya spelformen vi spelade skulle kunna bli en innovation inom 
den befintliga onlinespelsbranschen.  
 
Kundnyttan och det unika kunderbjudandet 
För LeanDevs nya spelidéer är kundnyttan nöje och det unika kunderbjudandet är de nya 
spelformerna. För de spelare som går med vinst är kundnyttan även ekonomisk. Det var lätt 
att undersöka om någon hunnit före oss med de nya spelformerna. Vi letade helt enkelt på 
internet efter en spelsajt som har våra spel. Sökning visade att idén inte finns på marknaden. 
 
Etik 
För att undersöka om vi verkligen skapar kundnytta ville vi ta reda på mer fakta om 
spelmissbruk. Den fann vi på hemsidan för spelberoendets riksförbund.  
 
95% av den svenska befolkningen har spelat någon gång i sitt liv. Omkring fyra procent av de 
mellan 15 och 74 år har haft problem med spelandet någon gång. Hälften av dem har problem 
nu eller har haft det under det senaste året. Problemen är vanligare bland ungdomar, män, 
invandrare och storstadsbor, men spelproblem förekommer inom alla grupper. 
Grundorsakerna till att man drabbas av spelproblem är många. I huvudsak är det tre grupper 
av orsaker som samverkar: ärftliga förutsättningar, barndomsupplevelser, vad omgivningen 
frestar med. Den sista gruppen är enklast att komma till rätta med. De ”farligaste” spelen är 
snabba spel där det är kort tid mellan insats och vinst. Dit hör automatspel av olika slag, till 
exempel enarmade banditer, fruktmaskiner, Jack Vegas, pokermaskiner, Las Vegas etc. Även 
spel där atmosfären runt själva spelen är lockande ökar risken, till exempel spel på travbanor, 
i kasinon, på restauranger mm.37 
 
                                                 
37 Spelberoendes riksförbund, 2006-03-29 
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Argument för LeanDevs spel 
• Den absolut största majoriteten av spelare tycker att spel om pengar är roligt och har 

inte några problem med sitt spelande. 
• Det går att vinna i längden i våra spel. Spelet sker mellan människor och inte mot en 

bank som har en strikt matematisk fördel över spelaren i längden.  
• Spelsajter har ofta begränsningar på hur mycket en spelare får sätta in. Så är inte fallet 

med travspel, pokermaskiner, enarmade banditer mm. 
• Att vinna pengar av någon på Internet kan jämföras med annan form av ekonomisk 

konkurrens. Två restauranger i samma kvarter konkurrerar med varandra om att driva 
sina verksamheter bättre än den andra för att nå framgång, och den ene kan med 
”skicklighet” konkurrera ut den andra. 

• Även om vi inte startar en spelsajt så kommer de spelberoende att spela. Det kan 
tyckas oetiskt men faktum är att en spelmissbrukare alltid kommer att kunna spela om 
han eller hon vill det. Förbud mot spel hade bara lett till illegalt spelande. 

 
Affärsmodell 
Affärsmodellen skrev vi så att den kortfattat förklarar hur vi tjänar pengar på affärsidén. Med 
klassiska affärsmodellen fås en missvisande resultaträkning i LeanDevs fall. Företaget får in 
pengar då en spelare sätter in pengar på sitt spelkonto. Spelaren kan däremot när som helst ta 
ut pengarna igen från kontot. Insättningarna är med andra ord inte intäkter. En avgift tas från 
varje pott och det är den avgiften som är företagets primära intäktskälla. Ju fler spelare och ju 
mer de spelar desto högre blir intäkterna. Intäkter genereras även genom finansiella 
investeringar av spelarnas pengar. 

4.1.2 Ledningsgrupp 
Vi beskrev ledningsgruppen och lite om vår erfarenhet och de kunskaper vi besitter. Vi är fem 
personer vilket är en lagom stor grupp. Det som vi tyckte var viktigast när vi grundade 
ledningsgruppen var att våra färdigheter kompletterar varandra bra samt att vi fungerar väldigt 
bra som grupp, eftersom vi är vänner sedan innan. Att vi är en ganska stor grupp visade sig 
vara bra när två personer i gruppen på grund av andra jobb inte kunde jobba så mycket med 
LeanDev som de andra. Som följd av det kommer ledningsgruppen att ändras om affärsidén 
ska realiseras. Fokus för ledningsgruppen är att designa spelsajten så att den innehåller de spel 
och de funktioner som vi vill att den ska ha. Vi ska även sköta kontakten med de företag som 
kommer stå för spelservern, banktjänsterna och mjukvaruutveckling. Vi beskrev även vilka 
uppgifter som kommer att skötas av anställda i ett senare skede. 

4.1.3 Produkten/Tjänsten 
I denna del beskrev vi hur mjukvaran kommer att se ut och fungera, utan att gå in på alltför 
svåra detaljer och termer. Vi ville visa hur kunden använder mjukvaran och samtidigt lyfta 
fram fördelarna jämte konkurrenternas mjukvara. Bilder visade sig vara ett bra verktyg för 
det. Om affärsplanen hade riktat sig mot investerare skulle vi ha beskrivit de nya 
spelformerna utförligt här.  
 
Patentering 
Vi undersökte om det gick att ta patent på spelformerna bla på hemsidor för olika spelförbund 
men fann att det inte finns möjlighet till det. I praktiken går det inte att ta ett hållbart patent på 
kort eller tärningsspel. En patentering i vårt fall hade dessutom kunnat få negativ verkan 
eftersom idéerna samtidigt hade offentliggjorts.  
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Spellicens 
För att få driva en spelsajt på internet krävs det spellicens i landet där spelservern finns. Vi 
undersökte vilket land som skulle passa oss bäst. På hemsidor för spelförbund och 
information om spelsajter hittade vi två alternativ: Malta och Isle of Man. Det är mycket 
svårare att få spellicens på Isle of Man än på Malta och de har ett väldigt högt minimikrav på 
startkapital för att godkänna ansökningar. På Malta är det lättare att få spellicens och det finns 
dess utom företag som erbjuder helhetslösningar för spelföretag. Nackdelen med Malta är att 
landet tar 10% av spelföretagets vinst. Det lägre kravet på startkapital var avgörande vilket 
gjorde att vi kom fram till att Malta är det bästa alternativet för LeanDev Entertainment. 

4.1.4 Marknaden 
Storlek och tillväxt 
Vi definierade branschen som onlinespelsbranschen som är relativt ny och som befinner sig 
en bit in i tillväxtfasen. Marknaderna vi studerade var Europa- och USA-marknaden. 
Informationen var sekundärdata i form av årsredovisningar och pressreleaser från ett dussin 
antal stora aktörer, då det inte finns någon gemensam branschorganisation. Eftersom vi ville 
undersöka intresset för våra nya spelformer var vi tvungna att göra en marknadsundersökning 
(se kap 2). Undersökningen var kvantitativ då vi bara ville få en allmän uppfattning om de 
båda målgruppernas intresse för spelformerna, vilken marknadsföringsstrategi vi ska tillämpa 
och vilka egenskaper vår tjänst ska ha för att skapa konkurrensfördelar.  
 
Konkurrenssituation 
För att identifiera konkurrenssituationen i onlinespelsbranschen tittade vi på årsredovisningar 
för de största aktörerna inom onlinekasino och onlinepoker då vi konkurrerar om samma 
kunder. På så sätt fick vi reda på deras marknadsandelar och övrig relevant information. Vi 
ifrågasatte självklart årsredovisningarnas objektivitet. Ur webbenkäten kunde vi urskilja 
viktiga egenskaper som en aktör ska ha för att vara konkurrenskraftig. Genom att vi själva har 
spelat på många av konkurrenternas sajter och följt deras utveckling under några års tid har vi 
även en uppfattning av vad som har lett till deras framgångar eller förfall. Våra spelformer är 
lätta att kopiera och det skulle gå snabbt för en konkurrent att erbjuda samma spelformer 
vilket skulle få en stor inverkan på vårt resultat. Vi tog upp detta hot i riskanalysen och gav 
även förslag på lösningar. Substituten till våra spelformer är alla spel om pengar vare sig om 
det är på internet eller live. 
 
Målgrupp, kunddifferentiering och segmentering 
Marknaden för onlinespel som LeanDev Entertainment riktar sig till är i första hand USA och 
Europa som i sin tur kan delas upp i två olika målgrupper: pokerspelare och kasinospelare. Vi 
valde dessa målgrupper eftersom poker och kasinospel är de spelformer som är mest lika våra 
egna. Genom marknadsundersökningar från SIFO och American Gambling Association 
segmenterade vi ytterligare målgrupperna. För att kunna differentiera vår produkt (mjukvara) 
mot de olika segmenten utnyttjade vi informationen från webbenkäten och identifierade de 
olika kundernas behov och på så sätt kan vi skapa ett unikt kunderbjudande. 
 
Positionering gentemot konkurrenterna 
Med hjälp av vårt varumärke ”NoSkillPoker” ska vi positionera oss som den främsta 
spelsajten med alternativa onlinespelsformer till poker och kasino mellan människor. Namnet 
på varumärket ska direkt associeras till vår affärsidé och våra nya spelformer. För att behålla 
vår positionering gäller det att vi hänger med i förändringarna på den globala marknaden och 
snabbt svarar mot nya innovationer som uppstår. Vi kommer också att fokusera på att stärka 
varumärket genom egna kontinuerliga innovationer och marknadsföring. Kombinationen av 



 38

en ny tjänst (erbjuda nya spelformer) och förbättringar av en befintlig produkt (mjukvara) 
skapar tillsammans ett unikt kunderbjudande. Genom att även anpassa vår marknadsföring till 
de olika kundsegmenten kan vi utnyttja kundernas subjektiva uppfattningsförmåga. 
 
Marknadsandel och försäljningsvolym 
För att få en uppfattning om hur stora marknadsandelar och hur många kunder vi kan locka 
till oss jämförde vi oss med våra svenska konkurrenter 24hpoker och Unibet. Vi följde och 
analyserade deras marknadsutveckling från deras startskede fram till idag.  
 
Marknadsstrategi 
Marknadsstrategin vad det gäller prissättning, produktdifferentiering, plats och promotion tog 
vi fram genom att analysera resultatet av webbenkätundersökningen. Därmed kom vi fram till 
hur vi ska nå ut till kunderna på bästa sätt, huruvida vi ska kommunicera med priset, vilka 
marknadsföringsmetoder som ska tillämpas och hur vi ska differentiera vår produkt. (Se 
bilaga 2) 
 
Riktvärden för reklamkostnader 
Som vi nämnt tidigare är internet vår stora kommunikationskanal ut till kunderna eftersom vår 
målgrupp spenderar en stor del av sin tid där och att vår tjänst enbart finns på internet. En 
reklamkampanj på internet innefattar sökordsmarknadsföring, sponsrade länkar och 
annonsering. Sökordsoptimering (se bilaga 6) går ut på att företaget hamnar så högt upp som 
möjligt när någon söker på vårt viktigaste nyckelord. Vi besitter själva den kompetensen inom 
företaget för att hantera sökordsoptimering vilket betyder att det inte uppstår några kostnader 
där. Kostnaden för annonsering mha banners38 varierar men betalas per klick. 
Uppskattningsvis kan varje klickkostnad ligga mellan 10öre till 10kr beroende på hur attraktiv 
annonsplatsen är. Kostnaden för de sponsrade länkarna betalar man till sökmotorerna. 
Storleken på kostnaden beror på hur många besökare som aktivt har sökt efter vår tjänst. 
 

4.1.5 Ekonomisk översikt, lönsamhetsberäkning och finansiering 
Det var väldigt svårt att göra en pålitlig prognos för den ekonomiska utvecklingen eftersom 
denna spelidé är unik. Det kommer att krävas ingående marknadsundersökningar för att kunna 
ta fram en pålitlig prognos. För att få en grov uppskattning om LeanDevs framtida utveckling 
tog vi del av de svenska pokerbolagen Unibet och 24hPokers utveckling under sina tidiga år 
och beaktade deras marknadsandelar. Vi genomförde en känslighetsanalys för att få en 
uppfattning hur intäktsmodellen kan se ut. Vi valde att göra en analys av enbart 
pokermarknaden då den är lättast att överskåda vilket gör att vår analys blir väldigt försiktig, 
eftersom vi utelämnade de potentiella marknadsandelarna för onlinekasino. Eftersom det var 
svårt att göra en pålitlig ekonomisk prognos är det svårt att veta exakt hur stort kapital som 
kommer att behövas, men vi vet att det kommer att behövas mycket pengar eftersom vår 
affärsidé är väldigt kapitalkrävande, framförallt marknadsföringen i initieringsskedet. Det 
enda vettiga alternativet som vi ser är att ta in riskkapitalister eftersom vi i LeanDevs styrelse 
inte har det kapital som kommer att krävas. Ett annat alternativ som vi diskuterade var att 
söka samarbetspartners hos ett befintligt spelföretag för att ge LeanDev bättre kunskap och 
branschvana. Vi kom fram till att det är ett riskabelt alternativ eftersom risken är stor att den 
sökta partnern då tackar nej till förslaget och tar efter våra idéer. 
 

                                                 
38 En form av reklamskylt på hemsidor 
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4.1.6 Genomförande 
Eftersom vi på LeanDev entertainment har en stor erfarenhet inom affärsidén men en 
begränsad erfarenhet av företagsuppbyggnad var det väldigt viktigt för oss att planera så 
realistiskt som möjligt hur alla händelseförlopp ska fortlöpa och se över de händelserna som 
är mest kritiska för företaget. Att prata med experter med stor kunskap om just uppbyggnad 
av företag är även en stor fördel. Vi tog därför hjälp av VentureLab39 för att få rådgivning om 
hur vi ska gå tillväga för att realisera vår idé. Vi kan också använda oss av Venture Labs stora 
kontaktnätverk för att inleda samarbete med andra företag. För att känna på marknaden och 
testa affärsidén och indirekt kunna minimera riskerna genomförde vi en 
marknadsundersökning. Vi har satt upp en handlingsplan i vår affärsplan som visar i vilken 
ordning alla händelser/aktiviteter planeras ske. Det var svårt att förutse vilken eller vilka 
aktiviteter som är mest kritiska då vi ännu inte är tillräckligt insatta i de olika aktiviteterna. 
Eftersom idén är väldigt kapitalkrävande kommer behovet av kapital vara en genomgående 
kritisk faktor.  
 

4.1.7 Riskanalys 
Det finns risker både inom företaget och på marknaden. Vi fokuserade på riskerna på 
marknaden då ledningen och företagets struktur kommer att ändras i ett senare skede. Här var 
vår PESTEL-analys (se bilaga 3) väldigt användbar. Vi gick även igenom företagets resurser 
och tog fram sedan fram tänkbara scenarier och angav alternativa lösningar där det var 
möjligt. Det var inte möjligt att göra kostnadsberäkningar på riskerna i detta skede. 
 

5 Resultat 
Se bilaga 8. 

                                                 
39 VentureLab är Lunds universitets verksamhet för att stimulera entreprenörskap 
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6 Slutsats 
En bra sätt att gå från innovatör till entreprenör är att ha en affärsidé, utsätta den för hårda 
prov, utarbeta en affärsplan och till slut genomföra den. Det finns många fallgropar men med 
synsättet att det finns fyra faser att gå igenom kan många undvikas. Varje fas behandlar sina 
kritiska moment och ger värdefulla råd om vad man ska tänka på. Faserna fungerar också som 
en karta på var man befinner sig med idén. Den första av de fyra faserna i vägen mot ett 
etablerat företag är innovationsfasen som börjar med att en affärsidé käcks. Idén bör hanteras 
på ett kreativt sätt men försök ändå vara rationell så att inte iver och spontanitet leder till 
onödigt arbete eller rentav ett misslyckat affärsprojekt. De tre första frågorna som ska 
besvaras noga är: Vilken är kundnyttan/det unika kunderbjudandet? Finns det någon marknad 
för idén? Går det att tjäna pengar på den? De frågorna vill man ha svar på innan man tar 
affärsidén till fas två: affärsplaneringen. Har man inte bra svar på alla tre frågorna är det 
troligtvis ingen bra affärsidé. Fas två kännetecknas av skrivandet av affärsplanen. Då är 
ledningsgruppens samspelthet extra viktig. Varje medlem i ledningsgruppen ska klargöra för 
de andra vad han eller hon har för ambition med affärsidén. Är den någonting som man vill 
jobba med hela livet eller är målet att kunna göra en snabb vinst och sälja av företaget? Det är 
viktigt att alla är överens om färdriktningen redan under affärsplaneringen. Det är även viktigt 
att veta att en affärsplan är någonting som aldrig blir komplett. Interna och externa faktorer 
påverkar ständigt förutsättningarna. I fas tre: start och expansionsfasen, ska företaget göra 
entré på marknaden. I denna fas är det viktigt med dynamik i företaget så att man snabbt kan 
reagera på hot på marknaden som t ex priskonkurrens, nya lagar mm. I den sista fasen är 
företaget etablerat på marknaden. När företaget är etablerat måste det även i denna fas 
fortsätta utvecklas så att det inte tappar marknadsandelar. Nu klassas företaget inte som ett 
riskobjekt längre och som ägare kan man välja att realisera sitt kapital eller att fortsätta som 
ägare. Man kan också sälja sina andelar och fortsätta jobba i företaget som anställd. 
Eventuella finansiärer kan nu göra exit.  
 
För vår affärsplan bedömer vi att det finns ett intresse för de nya spelformerna både hos 
kasino- och pokerspelare men tyvärr går det inte att ta patent på dem. Det ända sättet att 
skydda spelformerna är att skapa oss ett försprång jämte konkurrenterna. Det gör vi genom att 
inte avslöja dem innan lanseringen och att snabbt etablera oss som den givna spelsajten för de 
nya spelformerna. Internet är den i särklass bästa marknadsföringskanalen för att nå ut till 
befintliga kasino- och pokerspelare på billigaste sätt, där Buzz-marketing och Networking är 
de mest effektiva sätten att locka spelare till vår spelsajt. Det finns klara kulturella skillnader 
mellan vilken design amerikanska och europeiska spelare uppskattar. Amerikaner tenderar att 
gilla plottriga sajter med mycket bilder, starka färger och saker som rör sig, tillskillnad mot 
europeiska spelare som uppskattar stilrenare design och mjukare färger. Under skrivandet av 
vår affärsplan har förutsättningarna på marknaden förändrats. Det har uppstått priskrig inom 
onlinespelsbranschen och konkurrenssituationen har hårdnat. Även om det finns ett högt 
nyhetsvärde och ett intresse för våra nya spelidéer så är det svårt som ny aktör att ta upp 
konkurrensen med de stora etablerade företagen på marknaden. Vi bedömer därför att det inte 
räcker enbart med innovation och kostnadssnåla marknadsföringsmetoder för att slå sig in på 
onlinespelsmarknaden. Innovation är ett bra komplement till marknadsföring men det 
kommer ändå att krävas ett stort marknadsföringskapital vid lanseringsskedet. För att kunna 
genomföra affärsplanen skulle vi behöva komma ut på marknaden snabbt innan 
inträdesbarriären (marknadsföringskostnaderna) höjs ytterligare. Alternativet att söka 
samarbetspartners hos ett befintligt spelföretag blir mer och mer ett tänkbart alternativ 
eftersom vi då skulle kunna komma ut på marknaden snabbare och ha tillgång till större 
resurser. Vi kan inte ta patent på de nya spelformerna men trots att risken finns att den sökta 
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samarbetspartnern avslår förslaget och stjäl våra idéer är det ändå det mest tänkbara 
alternativet.  
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7 Reflektioner och lärdomar 

7.1 Från innovatör till entreprenör 
Vi har genom arbetet lärt oss hur man ska göra när man kommer på en affärsidé och de frågor 
man ska ställa sig huruvida om iden är hållbar (i första hand om det går att tjäna pengar på 
den). Vi har haft ett flertal affärsidéer som fallerat i tidiga stadier, ofta pga att vi har låtit de 
mogna, varit för sent ute, insett att idén inte är tillräckligt unik eller att det är svårt att se hur 
vi ska tjäna pengar på den. Även om det är svårt att se något direkt positivt med att vara 
tvungen att lägga ner en potentiell affärsidé då man ofta har lagt ner mycket tid och ibland 
pengar, så samlar man på sig erfarenhet. Genom den erfarenheten har vi märkt att man 
hanterar sin nästa idé på ett bättre sätt vilket indirekt kanske ökar chansen att lyckas även om 
det är helt skilda idéer. Vi bedömde att det fanns en stor potential i den affärsidén vi tar upp 
här i vårt arbete (Se bilaga 8) eftersom det fanns: höga vinstmarginaler, en kraftigt 
expanderande marknad, kompetens inom onlinespel, ett stort intresse och att vi hade ett unikt 
erbjudande. Det fanns på så sätt goda förutsättningar men det är ändå ingen garanti för att vi 
skulle lyckas. Det finns oftast väldigt många osäkerheter på marknaden och inom företaget 
som gör att man kanske inte lyckas nå enda fram. I vårt fall bedömde vi att vi inte hade det 
som krävdes för att lyckas med vår ide och kanske inte heller att vi har samma optimism nu 
som vi hade när vi till en början kom på idén. Intresset för den specifika tjänst/produkt som 
affärsidén handlar om eller det område som den omfattar anser vi ökar chanserna att lyckas. 
Det viktiga är att man koncentrerar sig på hur man ska lösa de nya utmaningarna man ställs 
inför istället för att fokusera på svårigheterna med dem. Det är också viktigt att man lägger 
problem av mindre vikt åt sidan till en början för att istället lägga mer vikt på större 
strategiska problem. Ofta löser sig de mindre problemen efter hand. Man ska heller inte 
avskräckas av projektets omfattning utan ta en utmaning i taget. Att utarbeta en affärsplan är 
ett väldigt bra sätt att testa sin affärsidé på och den ger ett bra utgångsläge när affärsidén ska 
realiseras. Den är tidskrävande att skriva men om man i affärsplanen kommer fram till att 
projektet inte bör genomföras så kan man spara mycket tid, möda och pengar jämfört med om 
projektet dras igång utan en affärsplan. Den är på så sätt ett billigt sätt att öka sina chanser att 
lyckas. En sak att komma ihåg när man skriver en affärsplan är att kritiskt granska 
informationen om marknaden och konkurrenterna. Det gäller att hantera den på rätt sätt då 
den ofta tenderar att vara subjektiv om informationen kommer från eventuella konkurrerande 
företag. De har ett stort intresse av att hålla skenet uppe trotts ett negativt resultat. Det är bra 
att försöka hitta många olika informationskällor för att kunna göra en så objektiv bedömning 
som möjligt. 
 

7.2 Affärsplanering för LeanDev Entertainment 
De nya förändringarna som skett inom onlinespelsbranschen och inom LeanDev har gjort att 
vår situation har förändrats. Genom detta examensarbete har vi kommit fram till att vi inte 
kommer att genomföra den här affärsidén. Från början var det tänkt att Björn och David som 
är medlemmar i LeanDev Entertainment själva skulle programmera mjukvaran till spelsajten 
men situationen förändrades när Björn fick jobb på Ericsson och hoppade mer eller mindre av 
projektet. Det var ett alldeles för omfattande projekt förr att David själv skulle kunna 
genomföra programmeringen. Detta skulle ha sparat oss mycket pengar och vi skulle kunna 
hålla ner kostnaderna ordentligt istället för att köpa in mjukvaran som nu blev vårt enda 
alternativ. Att själva programmera mjukvaran och använda oss av kapitalsnåla 
marknadsföringsmetoder var LeanDevs strategi. Efter de förändringarna som skett har vi inte 
tillräckligt många konkurrensfördelar som krävs för att slå oss in på marknaden. Det kan 
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tyckas vara ett misslyckande men syftet med att vi skrev affärsplanen är uppnått. Vi 
analyserade alla avgörande faktorer för om vi skulle gå in i start och expansionsfasen och 
kom fram till att det inte var ett bra alternativ. Vi har därmed avvärjt risken för ett 
affärsmässigt misslyckande.  
 
Webbenkät 
Även om vi kontrollerade att vår webbenkät fungerade korrekt innan vi la ut den på internet 
uppstod fel i databashanteringen som gjorde att vi fick felaktiga värden. Detta gjorde att en 
del data från de svarande försummades. Innan man lägger ut en enkät på internet måste man 
försäkra sig om att allting fungerar eftersom det är väldigt tidsödande att behöva göra om 
undersökningen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Target marketing 
Target marketing går ut på att identifiera och utvärdera hur attraktivt varje segment på en 
marknad är för att sedan välja vilket/vilka som har störst värde och potential för företaget. 
Indirekt ska man alltså välja segment där man tror att företagets produkt har ett stort värde för 
kunden och att man kan bibehålla det över tiden. Ett företag med begränsade resurser kan 
välja att nischa sig på en eller några få marknader. Det ger en begränsad försäljning men 
däremot kan det vara väldigt lönsamt i vissa fall. Eller så kan man välja att serva flera 
liknande segment med samma grundläggande behov men med olika typer av kunder. Ett 
tredje alternativ är stora företag med stora resurser som väljer att erbjuda en mängd olika 
produkter för att serva alla olika marknadssegment. Det vanligaste är att företag slår sig in på 
en ny marknad genom att bara serva ett segment och om det går bra så utökar man till 
ytterligare ett eller flera segment inom samma marknad. Företag som lyckas inom flera 
segment strävar ofta efter att serva hela marknaden i slutändan40. 

Bilaga 2. Fyra P:na 
Ett företag har i huvudsak fyra konkurrensmedel till sitt förfogande när de ska sälja en 
produkt/tjänst på marknaden. De är produkt, pris, plats och promotion. 
 
I boken ”Marketing an introduction” talar Kotler om två sätt att skapa bra konkurrenskraft. 
Det ena är att man identifierar ett eller flera kundsegment där konkurrensen är måttlig eller låg 
och där man tror sig kunna framställa bättre eller billigare produkter än de redan etablerade 
företagen och därigenom stjäla marknadsandelar. Det andra innebär att kartlägga marknaden 
och de olika kundbehoven för att finna s.k. tomma hål. Dessa motsvarar produkter till 
kundsegment som ingen tidigare tänkt på. Tyngdpunkten för vår affärsplan ligger i dessa två 
sätt att konkurrera. Vi har dels kvalitetsförbättringar av nuvarande liknande produkter 
(mjukvara och support) men vi försöker även identifiera nya kundbehov i form av nya 
innovativa spelformer41. 
 
 
Produkt/Tjänst 
Christian Grönroos utgår från tidigare årtiondens beskrivningar av tjänster när han definierar 
en tjänst:  
 
                                                 
40 Kotler / Armstrong, 2006-01-13 
41 Kotler / Armstrong, 2006-01-13 
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En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, 
men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets 
medarbetare och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör 
tjänsteleverantören. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem. 
 
En tjänst är alltså enligt Grönroos en aktivitet eller en process. Tjänsten konsumeras så länge 
processen håller på, men sedan upphör den att finnas. Den existerar bara under 
produktionsprocessen, till skillnad från en produkt som har en fysisk kärna. En produkt varar 
vanligen längre än produktionsprocessen och konsumeras i huvudsak efter att den 
producerats. Kunden är delaktig i den process i vilken en tjänst skapas42.  
 
LeanDev Entertainment kommer att tillhandahålla en marknadsplats/tjänst på internet som gör 
det möjligt för spelare världen över att spela mot varandra. Nyhetsvärdet i tjänsten är det vi 
kommer att framhäva i marknadsföringen. Enligt den ovan nämnda definitionen på en tjänst 
är det viktigt att vi ständigt är kreativa och utvecklar vår tjänst så att efterfrågan/nyhetsvärdet 
aldrig upphör och att det alltid finns ett behov av vår tjänst. Konsumenten är följaktligen själv 
en del i erbjudandet. Det är därför också viktigt att vår tjänst motsvarar kundens förväntningar 
då man inte vill kommunicera en alltför orealistisk bild som blir svår att leva upp till. 
Kvaliteten på tjänsten blir på så sätt hur väl företaget lyckas leva upp till kundens 
förväntningar. 
 
Christian Grönroos menar vidare att den kvalitet som en kund upplever har två grundläggande 
dimensioner; en teknisk kvalitetsdimension och en funktionell kvalitetsdimension. Den 
tekniska dimensionen är en resultatdimension som baseras på det resultat som kommer ur ett 
företags verksamhet, alltså vad en kund får när interaktionen med företaget är över vilket 
spelar roll för kundens upplevelse av kvalitet. Detta kan ses som en rent teknisk lösning på ett 
problem men företag kan inte längre konkurrera med enbart tekniska lösningar eftersom 
kunder tar dessa för givna. De värderar istället andra saker vid en tjänsteleverans. Sådana 
saker hör till den funktionella dimensionen av kvalitet, en processrelaterad dimension som 
handlar om hur en tjänst levereras av företaget under interaktionen med kunden. Denna 
dimension är i högre grad än den tekniska en subjektiv upplevelse som är beroende av 
tjänsteleverantörens agerande i mötet med kunden. I den funktionella kvalitetsdimensionen 
har alltså sanningens ögonblick stor betydelse. Ett företags image och rykte har betydelse för 
både den tekniska och den funktionella kvalitetsdimensionen. Image kan beskrivas som den 
bild allmänheten har av ett företag och som företaget bara i begränsad utsträckning kan 
påverka. Imagen fungerar som ett filter för upplevelsen av de båda dimensionerna och 
påverkas av exempelvis reklam, kommunikation mellan kunder (s k ”word-of-mouth”) och 
pris43. 
 
Det kunderna fysiskt kommer att få ut av en interaktion med vår sajt är pengar om de lyckas 
bemästra de spelformer som vi erbjuder. Det blir alltså viktigt för oss att i första hand ge en 
utförlig förklaring hur spelen går till och eventuellt erbjuda en gratisskola där man kan 
utveckla sitt spel vilket i slutändan gör att man vinner mer pengar. När det gäller den 
funktionella dimensionen gäller det att ta reda på vad kunderna förväntar sig vid interaktion 
med vår sajt tex spelfunktioner, design och servicenivå eftersom den här dimensionen har stor 
påverkan på kunden. I slutändan vill vi att båda dessa dimensioner ska skapa styrka hos vårt 
varumärke och att ett bra rykte ska spridas. 
                                                 
42 En känsla av service, 2006-02-18 
43 En känsla av service, 2006-01-13 
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Pris 
Eftersom LeanDev Entertainment kommer att erbjuda pokerliknande spelformer använder vi 
oss av samma betalningssystem som pokersajter, d v s en ”rake” (avgift) ur varje pott. av hur 
många spelare som spelar och hur länge de spelar och inte om spelarna vinner eller förlorar 
som det fungerar i ett casino. 
 
När marknaden är i jämvikt måste man klara att hålla jämviktspriset men samtidigt behöver 
man inte alltid kommunicera med priset tex om det finns ett nyhetsvärde i produkten. 
LeanDev Entertainment kommer i första hand att kommunicera med nyhetsvärdet på sina 
spelformer och istället lägga raken i jämvikt med marknaden. Praxis på den rake som 
pokersajter tar idag ligger på mellan 2 till 3% men det blir vanligare att sajter erbjuder lägre 
rake i form av ett rakeback-system om man spelar mycket. På så sätt priskonkurrerar de med 
andra spelsajter. 2-3% av potten kan tyckas vara lite, men räknar man på det så blir det väldigt 
stora intäkter med tiden. Det spelas ungefär 70 händer i timmen på ett pokerbord med 6 
spelare och snittpotten på en relativt låg insatsnivå är ca 20 euro. Det blir ca 6 euro i timmen 
per spelare och med en spelarpopulation som har 500 aktiva spelare över hela dygnet ger det 
72000 euro i intäkter per dag. 
 
Plats 
Som nämnt tidigare är produkten en marknadsplats (tjänst). En produktbaserad vara som säljs 
på internet bör finnas bland andra butiker tex på en portal men en spelsajt har tyvärr inga såna 
möjligheter. Det enda vi kan göra är att registrera spelsajten på hemsidor som sammanställer 
information, bonusar och statistik över spelsajter.  
 
Onlinespelsmarknaden har inte någon signifikant variation mellan olika säsonger. Men 
däremot kan man se en ökning av antalet aktiva spelare efter lönedagen och under lov och 
helgdagar då folk får mer tid över till att spela. Därför är det viktigt att man tar hänsyn till det 
vid initieringsskedet av marknadsföringen. Det är också viktigt att vara först ut och ta en 
position i kundens medvetande. 
 
Promotion 
Spelsajten kommer att heta NoSkillPoker vilket bra förmedlar det vi erbjuder. Vi vill försöka 
locka spelare från den stora pokermarknaden genom att erbjuda en sajt med pokerliknande 
spel utan skicklighet och med humoristiska funktioner och rolig design. Tanken är att det ska 
vara roligt att spela och man kan koppla av från pokerspelet men ändå kunna spela vidare.  
 
Det är väldigt viktigt att få reda på vilken design som tilltalar olika regioner för att anpassa 
mjukvaran till olika marknader och för att förmedla rätt koncept. 
 

Bilaga 3. PESTEL analys  
 
Politiska faktorer 
 
Spelförbud 
Sverige och Europa 
I Sverige och övriga Europa finns det inget förbud mot att spela om pengar på Internet. Den 
franska regeringen är mot Internetspel men har ingen fungerande lagstiftning för det. 
USA 
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Internetspel om pengar är i teorin förbjudet i samtliga stater i USA. Dock så är lagarna väldigt 
bristfälliga och ingen spelare har blivit åtalad för att ha brutit mot förbudet. Endast staterna 
Illinois, Louisiana, Nevada, Oregon och South Dakota har någorlunda väldefinierade lagar 
mot just Internetspel.  
 
Spelmonopol 
Sverige 
I Sverige har svenska spel monopol på all form av spelverksamhet. För Internetbaserade spel 
gäller det att spelet sker på den plats där spelservern finns. Därför går det att kringgå 
spelmonopolet genom att ha spelservern utomlands. De vanligaste platserna för det är Malta, 
Isle of Mann och Gibraltar. Det svenska spelmonopolets framtid är mycket oklar. Regeringens 
motivering för spelmonopolet är att de har bättre kontroll över spelarnas missbruksvanor och 
att pengar går till rehabilitering för spelmissbrukare. I dagsläget avsätts ett 10-tal miljoner 
kronor till det. Det ska jämföras med att staten drar in cirka fem miljarder kronor om året i 
vinst från sina spelbolag44. Gambelli-fallet slår fast att monopol baserat på ekonomiska skäl 
inte är förenliga med eu-rätten. Monopolet har kritiserats hårt av de privata spelföretagen 
Unibet, Expekt och Ladbrokes. Enligt dem så har de lika bra kontroll av spelarna och de 
menar också att spelmonopolet strider mot EU:s lagar, vilket de skrev i sina reklamkampanjer 
i Dagens Nyheter hösten 2005. 
 
Eftersom spelmonopolet går att kringgå så är monopolets negativa inverkan på företaget 
begränsat. Svenska spel kommer säkert att vinna marknadsandelar på monopolet men den 
stora massan befintliga spelare kommer förmodligen inte känna sig uppmanade att byta till 
svenska spel bara för det.  
 
Europa 
Även i övriga Europa är det oklart om det är tillåtet att göra reklam för utländska spelsajter. 
Domen från eu-domstolen i det så kallade Gambelli-fallet har blivit mycket omskriven. Fallet 
rör huruvida en italiensk lag som förbjuder italienska företag att förmedla vad på tävlingar 
utanför Italien som förmedlas vidare från italienska spelare till en speloperatör utanför Italien, 
står i överensstämmelse med Romfördragets art 43 och art 49 (etableringsfrihet och varor och 
tjänsters fria rörlighet). Somliga bedömare hävdar att domen berättigar statliga monopol, 
medan andra hävdar att domen gör monopolen olagliga. Var sanningen ligger är upp till de 
nationella domstolarna att avgöra. Gambelli-domen ger dock en hel del antydningar om vad 
eu-domstolen anser är förenligt med Europarätten. Det finns idag ett flertal domslut från 
nationella domstolar som har tillkommit efter Gambellidomen som ger olika svar. Exempel på 
domar som säger att de nationella monopolen vid en samlad bedömning ändå är förenliga med 
eu-rätten är den svenska regeringsrättens dom och en dom från den italienska högsta 
domstolen. Exempel på motsatsen är det så kallade Ladbrokes-fallet i Nederländerna samt ett 
antal tyska avgöranden. Att regeringsrätten och den italienska högsta domstolen, vars domar 
ändå får räknas som ledande då de är slutligt avgjorda efter Gambellidomen, ändå hävdar att 
monopolet är förenligt med eu-rätten, kan tyckas överraskande, speciellt då den italienska 
domstolen dömde just i det återförvisade Gambelli-fallet. Men det visar tydligt eu-rättens 
relativt begränsade påverkan i de fall då nationella domstolar gör sina egna bedömningar.45 
 
Så som vi tolkar det så kommer många europeiska länder förmodligen förbli stängda för 
utländska speloperatörer, i varje fall tills dess att monopolen framgångsrikt utmanas i de 
nationella domstolarna.  
                                                 
44 Artikel på aftonbladets hemsida, 2005-11-04 
45 Boss Media årsredovisning 2004, 2006-01-12 
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USA 
För amerikaner är det olagligt att arrangera spel utanför USA:s gränser. Sedan Internetspel 
uppkom har endast en person blivit stämd: Jay Collins46 28 februari 2000. I det fallet 
tillämpades lagen ”The Wire Act” från 1971. Vi som ägare av LeanDev Entertainment är 
utländska medborgare och därför är den lagen inte tillämpbar på oss. Vad USA:s regering kan 
göra för att motverka att amerikanska medborgare spelar på utländska sajter är två saker: 
 

1. Förbjuda kreditkortsöverföringar till spelsajter. 
Denna metod funkar i praktiken bara för kreditkorten American Express och Discovery. Visa 
och Mastercard har ett annat system som gör att det ända sättet en bank kan se om det är till 
ett spelföretag som pengar sätts in på, är genom en kod som skickas tillbaka av mottagaren. 
Denna kod talar om för banken att det rör sig om ett spelföretag och det är bankens skyldighet 
att inte genomföra transaktionen. Det är emellertid väldigt enkelt att göra så att en ”legitim” 
kod returneras, vilket gör att förbudet kan kringgås. De flesta spelsajterna accepterar även 
insättningar från Internetbaserade banker som tex Neteller och Firepay. Insättningar till de 
bankerna noteras inte som insättningar till spelbolag.  
 

2. Förbud mot reklam för Internetspel. 
Det råder lika stor oklarhet i USA som i Sverige om huruvida det är lagligt att göra reklam för 
spelsajter. Enligt rapporten Pocket Aces47 så strider reklamförbudet troligtvis mot den 
kommersiella yttrandefriheten. Under vår vistelse i USA hösten 2005 såg vi ofta reklamer för 
spelsajter i både TV och tidningar så det går uppenbarligen att göra reklam där. 
 
Skattepolitik 
Sverige 
Då Internetpoker började bli känt i Sverige 2002 så var beskattningsreglerna oklara. De flesta 
av de dåvarande spelarna brydde sig inte om att de eventuellt skulle få betala skatt på sina 
vinster. Den 17 november 2005 fastställdes det i en dom i kammarrätten att pokervinster inte 
beräknas som skattepliktig inkomst. Lotteriinspektionen anser nämligen att poker är ett lotteri, 
och lotterivinster är inte skattepliktiga. Detta kan tyckas konstigt eftersom det numera är 
allmänt känt att poker är ett skicklighetsspel men vad vi tror är det var det ända sättet för 
svenska spel att behålla sitt monopol i Sverige. Däremot så klassas lotterivinster i länder 
utanför EU som inkomst av kapital, och ska därför beskattas därefter. Det är därför som de 
flesta svenska spelarna väljer att spela på sajter med spelservers på europeisk mark.  
USA 
Alla spelvinster som en amerikansk medborgare vinner klassas som övrig inkomst och ska 
beskattas. Bevisbördan ligger hos spelaren och det gäller oavsett i vilket land som vinsten 
genereras. Spelaren kan dra av förluster från vinster. Varje speltillfälle måste bokföras 
noggrant om vinster eller förluster ska tas upp i deklarationen. Det är väldigt ovanligt att 
spelare blir fällda för skattefusk. Att så många människor spelar utan att ta upp varken vinster 
eller förluster i deklarationen tyder på att skattepolitiken har liten inverkan på spelandets 
omfattning.  
 
Sociala/kulturella faktorer 
 
Synen på hasardspel 
                                                 
46 United States Department of Justice Press Release, 2006-01-13 
47 Pocket Aces, 2006-01-13 
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Sverige 
Att spela kort om pengar har länge ansetts vara fult medan lotteri har varit mer accepterat. Se 
bara på bingolotto. Att vinna fem miljoner på lotto är nästan mer accepterat än att tjäna dem 
på annat sätt. Synen på hasardspel har förändrats radikalt sedan Internetpoker kom till. Det är 
idag känt för många att poker i längden är ett skicklighetsspel. Att vinna pengar av någon på 
Internet jämförs med annan form av ekonomisk konkurrens. Två restauranger i samma kvarter 
konkurrerar med varandra om att driva sina verksamheter bättre än den andra för att nå 
framgång, och den enes framgångar leder till förluster för den andra. 
USA 
Hasardspel är väldigt accepterat i USA. Riskbenägenhet, tradition och den positiva synen på 
kapitalism i allmänhet är anledningar till det. Den typiska amerikanska onlinepokerspelaren 
skiljer sig ganska mycket från den svenska. År 2004 genomförde American Gambling 
Association en enkätundersökning med 200 aktiva svarande där syftet att profilera spelarna på 
internet. Man valde att använda en modell som kallas ”Time Poverty framework” (Bailey and 
Forsythe, 1996) för att se hur folks spelvanor på internet påverkas av variablerna (spelglädje 
och demografi) men även hur tiden man sparar när man spelar på internet spelar in (jämfört 
med att åka till ett vanligt casino). Det fanns två generella frågeställningar: 
 

1. Vilka skillnader i demografi och karaktäristiska beteenden finns mellan vanliga 
casiospelare som antingen har spelat på internet och de som inte har 

 
2. Vilka svarsbeteenden och vilken karaktäristisk demografi har störst inverkan när man 

förutspår en profil för de spelarna som kan tänka sig att börja spela på internet och de 
som inte kan 

 
Deltagarna fick svara på en mängd olika frågor som var relaterade till besök på vanliga 
casinon, internetvana och spel på internet. Slutsatserna man kom fram till var att spelarna på 
internet i USA kommer från medelklassen. Användare mellan 25 och 54 år jämnt fördelat 
över könen är den mest troliga målgruppen att besöka spelsajter på internet i USA. 
Medianåldern är 31.7 år. Samtidigt som tonåringar är den snabbast växande målgruppen bland 
spelare på internet då de är mer riskbenägna och är stora användare av datorer och internet. 
Internetspelarna är väldigt teknologimedvetna vilket öppnar upp för nya speltjänster (t.ex 
spela via mobiltelefonen). Synen till spel över internet är att det är en rolig sysselsättning på 
sin lediga fritid med det är också lätt att bli spelberoende. Spel över internet är väldigt 
komfortabelt och tidsbesparande jämfört med att spela på casinon då man slipper lämna 
hemmet för att spela och det går väldigt fort att vinna/förlora48. 
 
Internetvanor 
En förutsättning för att en marknad ska vara attraktiv är att människorna där är någorlunda 
internetvana. Många är skeptiska till att använda kreditkort över internet eftersom de inte litar 
på datasäkerheten. I takt med att e-handeln ökat så har oron för det minskat.  
 
 

Regioner49 Population
( 2005 ) 

% av 
världens 

människor

Internet-
användning

% av 
befolkning 

 

% av 
världen 

Ökning
2000-
2005 

Afrika 896,721,874 14.0 % 23,917,500 2.7 % 2.5 % 429.8 %

                                                 
48 American Gambling Association, 2005-11-25 
49 Internetworldstats, 2006-01-03 
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Asien 3,622,994,130 56.4 % 332,590,713 9.2 % 34.2 % 191.0 %
Europa 804,574,696 12.5 % 285,408,118 35.5 % 29.3 % 171.6 %
Mellanöstern 187,258,006 2.9 % 16,163,500 8.6 % 1.7 % 392.1 %
Nordamerika 328,387,059 5.1 % 224,103,811 68.2 % 23.0 % 107.3 %
Latinamerika/Karibien 546,723,509 8.5 % 72,953,597 13.3 % 7.5 % 303.8 %
Stilla- 
havsländerna/Australien 

33,443,448 0.5 % 17,690,762 52.9 % 1.8 % 132.2 %

Totalt i världen 6,420,102,722 100.0 % 972,828,001 15.2 % 100.0 % 169.5 %
 
Världen genomgår en betydande förändring på grund av digital PC/Internet teknologi. Allt i 
vårt sociala, politiska och ekonomiska liv blir påverkat och mycket kommer att förändras. 
Den här teknologin kommer att ha en avsevärt större och en mer djupgående påverkan på vårt 
samhälle än vad introduktionen av TV hade, troligen lika stort inflytande på historien som den 
industriella revolutionen eller tryckpressen. TV involverar primärt bara tid för underhållning, 
den digitala tekniken kommer att påverka arbete, skola, och fritid – personliga, familjära och 
affärsrelationer. En del förändringar har vi redan sett: Vi vet i dag att för första gången i TV-
historien så går TV tittandet hos barn under 14 år ner. I datorer och Internet så har barn hittat 
något som är lika intressant eller mer intressant än TV. 
 
Vi ser idag att Internet som medium utvecklas med nya tekniker och nya tjänster och kommer 
att med all sannolikhet att ha betydligt större effekt på individen, näringslivet och samhället 
under de närmaste åren än vad vi i dag kan förutse50. 
 
Miljöfaktorer 
Det finns inga miljöfaktorer som kan påverka företaget mer än naturkatastrofer som orsakar 
direkt skada på infrastrukturen eller riktar intresset hos kunderna bort från internetspel. 
 
Ekonomiska faktorer 
 
Makroekonomi 
Den makroekonomiska utvecklingens inverkan på spelverksamhet har av tradition bedömts 
vara begränsad51. 
 
Räntor 
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i 
marknadsräntor. Det påverkar både skulder och tillgångar. Kunskaper inom området är viktigt 
och kan resultera i stora skillnader i vinster och förluster. 
 
Inflation 
Dollar är den i särklass vanligaste spelvalutan idag. Om spelvalutans värde varierar mycket så 
kan det påverka resultatet i form av valutaförluster eller vinster. Stora valutafluktuationer kan 
möjligtvis få spelare att vilja byta spelvaluta. Spelvalutan bör ändå väljas efter 
målmarknadens valuta. Det finns sajter idag som erbjuder spel om olika valutor på samma 
sajt. Då växlar spelaren till valutan för respektive bord varje gång denne sätter sig på en plats.  
Systemet fungerar men upplevs av oss som aningen rörigt. 

                                                 
50 World internet institute, 2005-11-03 
51 Boss Media årsredovisning 2004, 2006-03-15 
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Disponibel inkomst 
Efter löning spelar folk mer än innan löning. Det kan utnyttjas genom att lanseringen, stora 
turneringar, insättningsbonusar och andra kampanjer läggs på den tiden av månaden för att 
förbättra resultaten hos de åtgärderna. 
 
Teknologiska faktorer 
 
Regeringens investeringar i infrastruktur 
Ju fler människor som får tillgång till internet desto större blir marknaden. Därför förväntas 
antalet potentiella spelare fortsätta öka. För framtida möjliga marknader som tex Kina är 
denna faktor väldigt betydelsefull.  
 
Nya uppfinningar och utveckling 
Nya teknologier kommer att göra internetspel bättre och öka tillgängligheten till internet, 
vilket i sin tur leder till fler kunder. Trådlösa nätverk blir allt vanligare i städer. Idag kan man 
även koppla upp sig på internet från de flesta X2000-tågen i Sverige. Vi har testat det och 
fann att man tappar uppkopplingen så fort tåget kör in i en tunnel. Under spelets gång är det 
väldigt viktigt att ha ständig kontakt med servern eftersom man annars riskerar att förlora 
potter p.g.a. bruten kontakt.  
Från den 11 april 2005 kan man spela onlinepoker på sin mobiltelefon hos pokersajten 
pokerroom.com. Som spelare tror vi inte att poker på mobilen kommer att vara särskilt 
attraktivt av många anledningar. Ringer någon så tappar de flesta mobiler 
internetuppkopplingen. Operatörernas avgifter för dataöverföringen är än så länge höga. De 
flesta spelarna föredrar att spela hemma i lugn och ro och skärmen är liten vilket gör det svårt 
att spela på fler än ett bord samtidigt. Det är emellertid en intressant nyhet som bör följas upp.  
 
 
Juridiska faktorer 
 
Juridiska osäkerheter 
Lagar som berör verksamheten kan stiftas och ändras snabbt eftersom onlinespel är så pass 
nytt och kontroversiellt. Reklamförbudet i svensk teve kan visa sig strida mot eu-lagar om 
konkurrens eftersom svenska spel själva gör reklam för onlinespel. Då förändras 
förutsättningarna för marknadsföring och LeanDev måste snabbt anpassa sig. Även lagar om 
beskattning kan ändras vilket kan få till följd att spelare inte vågar spela på sajter som berörs 
av lagarna. Det var något som vi själva har erfarenhet av. När det blev känt att spel på 
europeiska sajter är skattefria kändes det klart bättre att byta till en sådan sajt än att fortsätta 
på amerikanska sajter där skattereglerna var mer oklara. 
 

Bilaga 4. Buzz marketing 
Mun-mot-mun marknadsföring eller ”Word-of-Mouth Marketing” som det heter på engelska 
och är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföring som började användas för några år sen i 
USA. Tanken är att ge företagen en direktkanal till slutkonsumenten genom mun-mot-mun 
marknadsföring. Det har fått stor uppmärksamhet och blivit ett viktigt verktyg inom 
marknadsföring främst för konsumentföretag. Både stora och mindre företag i USA använder 
sig av Buzz marketing i sin marknadsföringsmix. Enligt en undersökning i tidningen 
Advertising Age den 28 november 2005 kom man fram till att mun-mot-mun (68%) 
marknadsföring är det effektivaste sättet att påverka kundernas köpbeslut. Det näst 
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effektivaste sättet var att ge ut gratisprover(48%) av sin produkt, därefter kommer Tv-
rekalm(38%) och sist tidinigsreklam(21%). De svarande kunde svara fler än ett alternativ. 
 
I Europa fanns ingen organiserad form av Buzz marketing förrän bara några månader sen då 
det internetbaserade företaget Buzzador startades. Däremot finns det många exempel på 
lyckad mun-mot-mun marknadsföring då man använt det vid lanseringar av produkter52.  
 

Bilaga 5. Networking 
Nätverksmarknadsföring är marknadsföring genom oberoende återförsäljare som värvar 
kunder och nya återförsäljare till företaget. Återförsäljare får provision på det han själv säljer 
men också på vad värvade återförsäljare säljer. Om en återförsäljare värvar försäljare som i 
sin tur värvar försäljare ges provision i flera led, ofta högre provision några led ner, vilket gör 
att man är tvungen att ha ett ganska stort närverk för att få in stora summor pengar.  
Återförsäljare måste ofta betala en avgift för att få del av konceptet och för utbildning. Många 
gånger måste de också hålla produkter i lager (men det gäller tex inte försäljning av 
telefonabonnemang). Det kan vara ganska stora utgifter och relativt svårt att få igen dem om 
man inte har ett stort nätverk med många försäljare i flera led under sig.  
Många är skeptiska mot nätverksmarknadsföring, särskilt de modeller som i praktiken är 
pyramidspel och där produkterna är helt sekundära i förhållande till värvningen av nya 
"försäljare" (d.v.s. ytterligare värvare). Nätverksmarknadsföring har större acceptans inom 
affärsvärlden. 
 
En ny form av marknadsföring som har växt fram genom Internet är Affiliate marknadsföring 
som är en form av nätverksmarknadsföring. Det bygger på att ett företag knyter till sig så 
kallade ”affiliates” som är sajter på internet som gör reklam för din verksamhet. Inom 
onlinespel fungerar det så att spelare som är medlemmar på de här affiliatehemsidorna får en 
viss procent tillbaka på det de betalar i avgift (rake) hos företagets spelsajt. De kan även få 
bonusar om de skapar konto via affiliaten. Affiliaten tar i sin tur en liten del av det sina 
medlemmar får tillbaka i rake och får även en viss bonus för att ha värvat en ny spelare. Det 
är ett väldigt effektivt sätt att marknadsföra och kräver inget initialt kapital, eftersom företaget 
betalar ut bonusen eller den delen av raken de har kommit överens om i efterhand och 
behöver på så sätt aldrig ligga ute med några pengar. Affiliaten behöver bara värva nya 
medlemmar för att öka sin lönsamhet. Den viktigaste framgångsfaktorn är att knyta till sig 
seriösa affiliates med ett stort kundnätverk (spelare).  
 

Bilaga 6. Sökmotormarknadsföring 
För bara några år sedan var marknaden för sökmotormarknadsföring begränsad och relativt 
okänd men idag har de flesta marknadsförare i större företag fått upp ögonen för vilken 
betydelse det har var företaget hamnar i sökmotorernas resultatlistor. Det finns idag mer än 20 
webbsidor med sökmotorer på Internet som vilka var för sig besöks av mer än 2 miljoner 
unika individer per månad. De två största aktörerna är Google och Yahoo!, Google som är 
störst redovisar 150 miljoner sökningar om dagen. Enligt SEMPO53, Search Engine 
Professional Organization, är sökmotormarknadsföring definierat som aktiviteter för att 
marknadsföra en hemsida på Internet via sökmotorer, antingen genom att förbättra rankningen 
vid sökning eller genom att köpa en plats i en betald lista. Det finns fyra huvudstrategier för 

                                                 
52  Buzzador, 2005-01-20 
53 Search Engine Professional Organization, 2006-02-05 
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att öka trafiken till kommersiella webbsidor och de är betald placering, betald inkludering, 
sökmotorannonsering och sökmotoroptimering. 
 
Sökmotoroptimering kan göras på ett antal olika sätt och det som är gemensamt är att denna 
strategi inte kräver någon betalning till sökmotorerna utan bygger på den kunskap som finns 
om hur sökmotorerna fungerar. Sökoptimering tar tid och ger inte lika snabb utdelning som 
det skulle ha gjort om tjänsten för betalda sökord användes. Att optimera sökningen till en 
webbplats innebär dock en lägre kostnad och högre potentiell avkastning. 
 

Bilaga 7. Webbenkätundersökning 
 
Frågestruktur 
 

 
 
Frågor I undersökningen 
 
1. Male/Female (m/f) 
2. Nationality (Country) 
3. Have you ever deposited money to an Internet gaming site? (Yes/no) 
 
If yes: 

4. Do you prefer casino games before poker? (casino/poker) 
 

Casino player: 
a. What made you start to play for money on the internet? (Through TV-

commercial/news/Internet/friend/something else) 

noyes 

no yes poker casino 

1 

2 

3 

4 

a 

b 

l 

n 

o 

x 

5

a 

b 

d 

e

f 
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b. Do you consider yourself a winning player? (Yes/No) 
c. How often do you play? (1-5) 
d. How much have you won in one single day? (Number, Currency) 
e. Do you have a friend who is a professional online gambler? (Yes/No) 
f. Do you prefer playing against humans or a bank? (Bank/human) 

 
g. How important is it that the software is well designed on the site you are 
playing on? (1-5) 
h. How important is it that all the functions satisfy your demands? (1-5) 
I. How important is it that the support is fast and accommodating? (1-5) 
j. Do you feel safe using your credit/debit card on the internet? (Yes/no) 
k. How important is it that you have good odds? (The odds are more 

important than the type of game/The type of game is more important) 
l. Do you compare rakes between sites? (Yes/No/don’t know) 
m. How many different sites have you played on? 

 
Poker player: 

n. What made you start to play poker on the internet? (Through TV-
commercial/news/Internet/friend/something else) 

o. Do you consider yourself a winning player? (Yes/No) 
p. How often do you play? (1-5) 
q. How big is the biggest pot you have won? (Number, Currency) 
r. Do you have a friend who is a professional Internet gambler? (Yes/No) 
s. How important is it that the software of the site you are playing on is well 

designed? (1-5) 
t. How important is it that the functionality of the features satisfy your 

demands? (1-5) 
u. How important is it that the support is fast and accommodating? (1-5) 
v. Can you consider playing on an Internet casino? (Yes/No) 
w. Do you feel safe using your credit/debit card on the internet? (Yes/No) 
x. How important is it that you have good odds? (The odds are more 

important than the type of game/The type of game is more important) 
y. Do you compare rakes between sites? (Yes/No/don’t know) 
z. How many different sites have you played on? 

If no: 
5. Have you considered playing with money on the internet? (Yes/No) 
 

               If yes: 
a. What type of game would you play? (Casino games/Poker/Something else) 
b. Do you have a friend who is a professional Internet gambler? (Yes/No) 
c. How come you got interested in playing with money on the internet? 

(Through TV-commercial/news/Internet/friend/something else) 
d. Would you start playing to become a winning player in order to become a 

professional? (Yes/No just for fun) 
                If no: 
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e. Why? (Does not interest me/Something else) 
f. I don’t feel safe using the credit card on the internet. (1-5) 

 
Resultat av enkätundersökning 
Totalt svarade 493 personer på undersökningen.  
 
1) Könsfördelning 
Svar: Män: 95% Kvinnor: 5% 
 
2) Nationalitet 
Svar: svenskar: 48%,  amerikaner: 28%,  engelsmän: 13%, kanadensare: 5%, Övriga: 5% 
 
3) Har du någonsin satt in pengar på en spelsajt? 
Svar: Ja: 474, Nej: 19 
 
4) Vilka spel föredrar du?  
Svar: Poker: 426 Casino: 48, Icke-spelare: 19 
 
4a,n) Vad fick dig att börja spela? 
 

 
 
 
4b,o) Anser du dig själv vara en vinnande spelare? 
Svar: Vinnande spelare: 67% av casinospelarna, 97% av pokerspelarna 
 
4c,p) Hur ofta spelar du? 
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4d,q) Kasinospelare: Hur mycket har du vunnit som mest under en dag? Pokerspelare: 
Hur stor är den största potten du vunnit? 
Svar: Medelpokerspelaren har vunnit $440 som mest i en pott. Medelkasinospelaren har 
vunnit $1350 som mest under en dag. 
 
4e,r) Känner du någon som är professionell internetspelare?  
Svar: 15% av casinospelarna känner någon som är spelproffs. För Pokerspelarna är den 
siffran 54% Och de pokerspelare som känner ett proffs är deras största pott i snitt 900 dollar 
jämfört med 300 för de andra.  
 
4f) Kasinospelare: Föredrar du att spela mot andra människor eller mot en bank?  
Svar: 23% av casinospelarna hade hellre spelat mot andra människor. 
 
4g,r) Hur viktigt är utseendet och designen på en spelsajt?  
h,s)   Hur viktigt är det att funktionerna på sajten fungerar bra? 
i,t)    Hur viktigt är det att kundsupporten är snabb och tillmötesgående? 
 
1=inte så viktigt, 5=mycket viktigt 
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4u) Endast pokerspelare: Kan du tänka dig att spela på Internetkasino? 
Svar: 37% av pokerspelarna kan tänka sig det. 
 
4j,v) Känns det säkert att betala med kontokort över internet? 
Svar: Kasinospelare: 69% trygga, Pokerspelare: 90% trygga 
 
4k,w) Vad är viktigast: odds eller speltyp? 
Svar: 56% av casinospelarna tycker att oddsen är viktigare än speltypen, 90% av 
pokerspelarna prioriterar odds före speltyp. 
 
4l,x) Jämför du rake mellan olika sajter? 
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4m,z) Hur många olika sajter har du spelat på?  
Svar: Mediankasinospelaren har spelat på 30 olika sajter, för pokerspelare är motsvarande 
siffra 6. 
 
5) Funderar du på att börja spela om pengar på internet? 
Svar: Ja: 13, Nej 6 
 
Om ja: 
 
5a) Vilken typ av spel skulle du då spela? 
Svar: Kasino: 0, Poker: 11, Något annat: 2 
 
5b) Känner du någon som är professionell Internetspelare? 
Svar: Ja: 4, Nej 9 
 
5c) Hur blev du intresserad av att spela på internet? 
Svar: Tv: 2, Vänner: 4, Något annat: 7 
 
5d) Skulle du spela med mål att bli proffs eller bara som underhållning? 
Svar: Proffs: 9, Underhållning: 4 
 
Om nej: 
 
5e) Varför inte? 
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Svar: Intresserar mig inte: 3, Något annat skäl: 3 
 
5f) Känns det säkert att betala med bankkort över internet? 
Svar: Ja: 3, Nej: 3 
 
Analys av undersökningsresultat 
Antalet kasinospelare i undersökningen är lågt så därför är tillförlitligheten för den gruppen 
inte lika bra som för pokerspelarna. För de som inte satt in pengar alls svarade endast 19 
personer så den gruppen är inte värd att analysera. Vi kan bara härleda det låga antalet till att 
forumbesökare ofta redan har börjat spela på internet. 
 
Internet var den klart största anledningen till att kasinospelarna började spela medan vänner 
var störst faktor bland pokerspelarna. Tittar vi på hur många pokerspelare som känner någon 
professionell spelare så är även det värdet högt. De två resultaten indikerar att Buzz-
marketing (se bilaga 4) och networking (se bilaga 5) fungerar väldigt bra för pokerspel. De 
sociala nätverken bland pokerspelare är som vi vet sedan tidigare väldigt omfattande.  
 
Att hela 95% av pokerspelarna anser sig vara vinnande spelare är intressant. Vi vet att den 
verkliga siffran är 3 till 10 %. Det är rent mattematiskt omöjligt att ens 20 % är vinnande 
spelare i längden eftersom spelarna måste vinna mer än de betalar i rake för att över huvud 
taget gå med vinst. Den extremt höga siffran beror till viss del på att spelare som använder 
forum är extra intresserade av att utvecklas i sitt spel och söker kunskap i större utsträckning. 
Den största anledningen tror vi är att spelare överskattar sin förmåga alltför mycket. En av 
anledningarna till att poker blivit så stort är att det är ett skicklighetsspel vilket gör att spelare 
inte bara ser det som ett nöje utan även som en möjlighet att tjäna pengar på spelet på lång 
sikt, vilket återspeglar sig i optimismen bland spelarna.  
 
Pokersajternas intäkter beror på hur länge en spelare spelar, hur många bord spelaren spelar 
på samtidigt, storleken på raken och insatsnivån som spelaren spelar på. Nästan hälften av de 
tillfrågade pokerspelarna spelar mer än 2 timmar om dagen medan kasinospelarna spelar 
betydligt mindre tid. Den gruppen av spelare är därför väldigt lönsamma och därför valde vi 
att jämföra den gruppen separat. De skillnader vi fann mellan storspelarna och de andra 
grupperna är att 3 av 4 storspelare prioriterar bra vinstchanser mycket mer än typen av spel. 
För kasinospelare och de som spelar poker mindre är fördelningen ungefär hälften av 
spelarna. Storspelarna är även mer medvetna om rake än de som spelar mindre men mest 
medvetna är kasinospelarna där hela 71 % jämför rake mellan sajter. Siffran för pokerspelarna 
kommer troligtvis att öka med tiden. Kasinospelarna har spelat på 30 sajter i snitt vilket är ett 
väldigt högt värde. Det beror förmodligen främst på att forum är ett bra sätt att hitta och 
jämföra rake och bonusar mellan olika sajter. 
 
Att en av fyra kasinospelare hellre hade spelat mot andra människor än mot en bank är 
positivt med tanke på att de nya speltyperna spelas människa mot människa. 37% av 
pokerspelarna kan tänka sig att spela kasinospel. Det talar för att våra nya turinriktade 
speltyper skulle vara intressanta även för dem. 
 
 
Sajternas egenskaper bedöms ungefär likadant av de olika testgrupperna. Spelarna tycker att 
funktion och support är något viktigare än designen. 
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Bilaga 8. Exempel på affärsplan (No Skill Poker)  
Affärsplanen är utarbetad av oss på LeanDev entertainment och omfattar en spelsajt på 
internet ”No Skill Poker”. 
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Sammanfattning 
 

LeanDev Entertainments affärsidé är att introducera nya spelformer för spel om pengar 
mellan människor på internet. Genom att kombinera turspel med skicklighetsspel vill vi 
attrahera spelare både på poker- och kasinomarknaden online och göra deras spelupplevelser 
på internet roligare. Spelen är väldigt populära men finns ännu inte på internet. Nyhetsvärdet i 
de nya spelen bedömer vi vara så högt att en introduktion med största sannolikhet skulle 
skapa stor publicitet. Det skulle bidra med gratis marknadsföring vid lanseringen. 
Onlinespelsbranschen beräknas i år omsätta 12 miljarder dollar och det finns ca 70 miljoner 
spelare. Med endast 1% av marknaden för onlinepoker beräknar vi med att kunna generera 
intäkter på 13 miljoner kronor i månaden. Räknar vi även in kasinomarknaden där vi också 
förväntar oss kunna ta marknadsandelar blir intäkterna ännu högre. Den ständigt ökande 
internetanvändningen och det faktum att onlinespel bara står för 13% av den totala 
spelomsättningen i världen talar för en enorm potential i marknaden. 
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1 Affärskoncept 

1.1 Affärsidé 
Introducera nya spelformer för spel mellan människor på internet. Genom att kombinera 
turspel med skicklighetsspel vill vi attrahera spelare på en stor och kraftigt växande marknad 
och göra deras spelupplevelser på internet roligare. Med hjälp av det höga nyhetsvärdet för 
dessa spelformer vill vi skapa stor publicitet och gratis marknadsföring vid lanseringen. 

1.2 Affärsmodell 
Företaget genererar pengar genom att spelare sätter in pengar på sitt spelkonto. En avgift på 
ca 1-2% av varje pott tillfaller LeanDev Entertainment. Intäkterna beror främst på antalet 
spelare som använder sajten och hur mycket de spelar. Tillgångar genereras även genom 
finansiella investeringar av spelarnas pengar.  

1.3 Mål 
LeanDev Entertainment ska bli en av världens fem största onlinespelförtag. För spelaren ska 
LeanDev Entertainment vara det bästa alternativet både funktionellt sett, kvalitetsmässigt sett 
och socialt sett. Atmosfären ska kännas avslappnad och trygg samt kunna locka till skratt.  

1.4 Vision 
Bli världens största onlinespelförtag. 
 

2 Ledningsgrupp 

2.1 Ledning 
Peter Pileryd, Göran Ahlstrand, David Bartoletti Björn Pileryd och Albert Andersson. Vi har 
stor erfarenhet inom poker och har ett stort kontaktnät inom den professionella gruppen av 
spelare i Sverige. Albert och Björn har goda kunskaper inom programmering. 

2.2 Medarbetare 
Inledningsvis endast ledningsgruppen. Senare skede kommer att kräva mjukvaruutvecklare, 
supportarbetare per telefon och internet, driftpersonal för servers, marknadsförare, ekonomer 
och revisorer. 

2.3 Belöningssystem 
Lön tas ut från företaget. Bonussystem i form av aktier och andelar beroende på vinst. 
 

3 Produkt/Tjänst 
Affärsidén bygger på att vi erbjuder människor möjligheten att spela mot varandra om pengar 
på internet. För att kunna ta del av tjänsten krävs det att spelaren laddar ner en mjukvara. 

3.1 Hur man kommer igång 
Mjukvaran laddas ner gratis från Internet och kommer förmodligen att ligga i 
storleksordningen 5-10MB vilket ger kort nerladdningstid med de flesta 
internetuppkopplingar. Spelaren skapar ett konto genom att fylla i användarnamn och 
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kontaktuppgifter och kan därefter börja spela om låtsaspengar. Spelarens personuppgifter 
visas inte för andra spelare för att bibehålla anonymiteten. För att spela om riktiga pengar 
måste spelaren deponera pengar på sajten. Det görs med hjälp av kontokort eller med hjälp av 
betalningstjänster som Neteller, PayPall och Firepay. Spelaren väljer sedan ett eller flera spel 
att spela på i lobbyn. Där presenteras information om speltyp, insatsnivå, antal spelare på 
borden, snittpott mm. 
 

 
           Exempel på lobby. (24hPoker) 
 
I lobbyn kan spelaren välja vilka bord som ska visas i listan och sorterar dem efter eget tycke. 
Det gör lobbyn mer användarvänlig än konkurrenternas som ofta är röriga och oöverskådliga. 
När spelaren väljer ett bord öppnas det på skärmen och han eller hon kan nu ”sätta sig” på en 
ledig plats. När spelaren sätter sig väljer han eller hon hur mycket pengar som ska tas med till 
bordet. Den summan begränsas av spelform och insatsnivå. 

 



 69

 
        Exempel på pokerbord (24hPoker) 
 
På bordet visas spelarna, deras pengar och aktuell pottstorlek. De funktioner som spelaren 
använder visas nedanför bordet. Tangenter kan även användas för att utföra funktionerna eller 
växla mellan de öppna borden. Den möjligheten saknas på de flesta sajter idag. Inne på 
borden kan spelaren välja helskärmsläge där alla bord och tex lobbyn är i samma fönster. 
Borden kan även visas separat då man vill använda andra delar av skrivbordet.  

3.2 Praktiska funktioner 
Det kommer att vara snabbt och enkelt att få tillgång till handhistorik och lista över 
transaktioner mellan spelen och spelkontot. Det underlättar för spelare som för statistik över 
sina resultat.  

3.3 Spelformer 
Vi kommer att introducera nya spelformer som är väldigt populära men som ännu inte finns 
att spela på internet.  

3.4 FoU 
Internetspelsutvecklingen är fortfarande i tillväxtfasen och den framtida marknaden är förenad 
med stora osäkerhetsmoment. Utvecklingen sker mycket snabbt vilket innebär en risk att 
tappa i konkurrenskraft om inte löpande investeringar i ny teknik görs för att ständigt ligga i 
framkant av utvecklingen. Det finns alltid en risk att det dyker upp attraktivare spelplatser 
som kunder väljer att gå över till. 

3.5 Patent 
Det finns inga patent som kan ge oss ensamrätt på spelidéerna. Däremot är programkoden 
upphovsrättsskyddad. Det bästa sättet att skydda sig mot idéstöld är att snabbt omsätta idén i 
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praktiken. Spelidéerna och programkoden kommer därför att hållas hemliga tills spelsajten 
ska lanseras. 

3.6 Licenser 
Vi kommer att söka spellicens på Malta för att det är mest fördelaktigt beträffande 
infrastruktur, lagar och geografisk närhet till merparten av konkurrenterna. Licensen söker 
man i femårsintervall och för att få söka krävs det ett registrerat dotterbolag på Malta. 
 

4 Marknadsplan 

4.1 Marknaden 
Genom ny teknik har en ny global marknad vuxit fram nämligen marknaden för att spela om 
pengar över Internet. Marknaden (som kan delas in i vadslagning, kasino, poker, lotterier och 
övrigt spel online) har vuxit kraftigt sedan de första aktörerna etablerade sig i mitten av 90-
talet. De senaste 3 åren har den ökat explosionsartat och onlinepokerboomen har varit den 
bidragande faktorn. Omvärlden har börjat se potentialen i marknaden och dess ökade utbud 
men fortfarande står spel online bara för ca 13% av världsmarknaden för spel54. År 2003 
fanns det ca 32 miljoner spelare men idag ligger siffran runt 70 miljoner vilket är mer än en 
dubbling55. Den totala Internetanvändningen i världen har i sin tur ökat med 125% seden år 
2000 och idag använder över 800 miljoner människor internet56. Diagrammen nedan visar 
spelintäkterna för onlinespel i miljarder USD57 och fördelningen av olika spelformer online 
under 200458. De områden vi initialt bedömer som mest attraktiva för LeanDevs affärsidé är 
kasino och poker online, som är det i särklass snabbast växande affärsområdet inom 
onlinespel idag59. 
 
 

                                                 
54  Boss Media årsredovisning 2004, 2005-11-23 
55  Onlinemarknaden 2004, 2005-11-23 
56  Ongame årsredovisning 2004, 2005-11-23 
57  Cherry årsredovisning 2004, 2005-11-23 
58  Boss Media årsredovisning 2004, 2005-11-23 
59 24hpoker Delårsrapport 2005, 2005-11-23 
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LeanDev Entertainment kommer att fokusera på USA- och europamarknaden då USA- 
marknaden står för ca 70% av världsmarknaden för onlinespel och den europeiska marknaden 
är i fortsatt kraftig tillväxt60. 

4.1.1 Marknaden för onlinepoker 
Onlinepoker är det snabbaste växande segmentet inom onlinespel och svarar för ca 15% av 
den globala onlinespelsmarknaden61. Idag finns det över 200 etablerade pokersajter i världen 
där de mindre pokersajterna ingår i nätverk och licensierar mjukvara från större aktörer62. 
Den totala världsmarknaden 2004 för onlinepoker omsätter i genomsnitt ca 180 MUSD per 
dag jämfört med ca 10 MUSD år 2002 (se diagram). Den totala spelomsättningen för 
onlinepoker under 2004 var cirka 300 miljarder kronor och under 2005 omsattas ca 480 
miljarder kr vilket är en ökning med 60% se diagrammet nedan63.  
 

 

4.1.2 Marknaden för onlinekasinon 
Onlinespelsmarknaden för kasinospel står fortfarande för den största delen av det totala 
spelandet online. Idag finns ca 600-700 internetkasinon varav de 100 största står för ungefär 
80% av den totala kasinospelomsättningen. Kasinospel svarar för ca 40% av den globala 
onlinespelsmarknaden. Den kvantitativa tillväxten av renodlade kasinosajter har däremot 
börjat stagnera och det går mot att ett färre antal kvalitativa sajter börjar dominera marknaden. 
Trenden går mer och mer mot att sajterna ökar sitt utbud av interaktiva singleplayer-spel (spel 
                                                 
60  Boss Media årsredovisning 2004, 2005-11-23 
61  Ongame årsredovisning 2004, 2005-11-23 
62  Boss Media årsredovisning 2004, 2005-11-23 
63  Ongame årsredovisning 2004, 2005-11-23 
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mot banken utan andra spelare vid bordet) då dessa är de mest populära. Mulitplayer-spelen 
har däremot minskat i popularitet vilket kan bero på att onlinepokern har lockat till sig den 
kundkretsen64.  

4.1.3 Europeiska marknaden  
Den dominerande marknaden för onlinespel är USA men den Svenska och den europeiska 
marknaden fick sitt stora genombrott under 2003 och 2004 då hela världsomsättningen för 
onlinepoker ökade med 300-400%. En liknande spelutveckling som har skett i USA förväntas 
ske inom Europa under de kommande åren. Idag består den europeiska marknaden främst av 
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige som står för den största 
delen av omsättningen för onlinespel inom Europas gränser. Diagrammet nedan visar antalet 
återkommande onlinespelare för dessa länder år 2002 och år 200565. 
 

 
 
Om man jämför onlinespel med telekommunikationens liberalisering under 90-talet kan en 
ökad grad av liberalisering av spelpolitiken leda till en marknadstillväxt inom Europa, 
framförallt för de länder som har få antal spelare online idag66. En annan viktig faktor för 
marknadstillväxt inom onlinespel är landets infrastruktur för telekommunikation. Ju fler 
människor som får tillgång till internet desto större blir marknaden. Bilaga 1 visar 
internetanvändningen i Europa och inom EU där det finns ca 810 respektive 462 miljoner 

                                                 
64 Boss Media årsredovisning 2004, 2005-11-23 
65 Ibid 
66 Ibid 
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invånare och den totala internetanvändningen är 35,9% respektive 49,8%. Det som man direkt 
kan urskilja ur tabellen är att det finns stor tillväxtpotential för länder som Nederländerna, 
Polen, Ukraina, Rumänien och Turkiet då deras snitt i internetanvändning idag ligger på 
28,4% av befolkningen, med en total population på 197 miljoner människor. Det kan jämföras 
med de länderna som utgör marknaden idag (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, 
Spanien och Sverige) som har en total population på 307 miljoner människor med en 
internetanvändning på 55% av befolkningen. Man kan också urskilja att medlemsländerna i 
EU har en betydligt högre internetanvändning än de länder som inte är medlemmar, vilket 
troligen beror på en bättre ekonomisk välfärd inom EU. Den årliga tillväxten inom onlinespel 
för de närmaste fem åren förväntas vara 35% per år bara i Europa67. 

4.1.4 USA marknaden 
Den största spelmarknaden i världen finns i USA och har hittills stått för den största tillväxten 
inom onlinespel. I USA bor det ca 330 miljoner människor och internetanvändningen ligger 
idag på 68,1% av befolkningen. Det är väldigt högt om man jämför med Europa och EU där 
användandet ligger på 35,9% resp. 49,8% av befolkningen. Vad det gäller pokerspel så 
spelade mellan 50 och 80 miljoner amerikaner regelbundet år 2004. Även om 
onlinespelsmarknaden har vuxit kraftigt under de senaste 5 åren i USA förväntas den årliga 
tillväxten inom onlinespel för de kommande fem åren vara 17% per år i USA68. 

4.2 Kunder 
Vi förväntar oss att kunderna kommer att bestå av både pokerspelare och kasinospelare. 
Renodlade turspel lockar främst casinospelare medan den skicklighetskrävande spelformen 
förmodligen kommer att locka främst pokerspelare. Kasinokunderna i USA kommer främst 
vara mellan 25 och 54 år och någorlunda jämnt fördelat över könen. För pokerspelarna är den 
typiske spelaren under 25år som antingen studerar eller jobbar inom den privata sektorn 
Majoriteten är män och ca hälften är under 25 år och bara en femtedel av spelarna förväntas 
vara över 35 år. Det nya skicklighetsspelet kommer troligtvis även locka spelare som aldrig 
spelat online förut. Tonåringar är den snabbast växande målgruppen bland spelare på internet 
då de är mer riskbenägna och är stora användare av datorer och internet. Krav på att spelarna 
är myndiga kommer givetvis att ställas. 

4.3 Konkurrenter 
Det finns i nuläget inga spelsajter som fokuserar på renodlade turspel mellan människor. 
Eventuella konkurrenter är kasino- och pokersajter eftersom de kämpar om samma kunder 
som vi. Konkurrenssituationen har ökat och det har på senare tid skett många företagsfusioner 
inom onlinespelsmarknaden för att kunna erbjuda ett större spelutbud och dra nytta av 
varandras spelare. Ett exempel på det är det svenska spelbolaget Cherrys förvärv av 
vadslagnings- och pokersajten Betsson. De flesta pokersajterna idag kan på så sätt erbjuda 
även kasinospel och tvärt om, alltså att kasinosajter även kan erbjuda poker.  
 
Det är svårt att veta exakt hur många spelare som kommer från Europa och hur många som 
kommer från övriga delar av världen (framförallt USA) på en spelsajt. Det blir därför svårt att 
veta med säkerhet vilka som är de största konkurrenterna på den Europeiska marknaden. Den 
europeiska marknaden utgörs idag av Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien 
och Sverige som alla är medlemmar i EU. Man kan därför göra antagandet att spelbolag som 
driver sin verksamhet och har spellicens inom EU lockar till sig fler spelare från den 
                                                 
67 Cherry årsredovisning 2004, 2005-11-24 
68 Ibid 
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europeiska marknaden än de spelbolag som har sin spellicens utanför EU, då det finns en 
större trygghet och att man slipper betala eventuell vinstskatt inom EU. Den geografiska 
placeringen blir på så sätt viktig för ett företag som vill konkurrera på den europeiska 
marknaden. 
 
När det gäller konkurrenter inom onlinekasinospel så är det företagen bakom de ledande 
pokersajterna som är ledande även på kasinomarknaden. Det är svårt att få några exakta 
siffror på marknadsandelar inom kasinomarkan men genom att titta på onlinepokermarknaden 
kan man få en grov uppfattning om vilka som är de ledande kasinosajterna. 
 
Det finns ca 10st pokerrum som har ca 90% av hela världsmarknaden69. Resterande 10% 
delas av mindre aktörer. 

 

 
 
 
Diagrammet visar marknadsandelarna för de olika pokerrummen är uppdelat år 2004 enligt 
diagrammet70. 
 
Då dessa uppgifter skiljer sig mycket från källa till källa är det svårt att veta exakt hur stora 
marknadsandelar olika aktörer har och även vissa marknadsförändringar kan ha skett under 
2005. Men man kan med säkerhet säga att PartyPoker som är licensierad på Gibraltar har 
överlägset störst del av onlinepokermarknaden i världen (ca 45%) där majoriteten av spelarna 
är amerikaner71.  
 
PartyPoker ägs av företaget PartyGaming som även är ledande på kasinomarknaden genom 
StarluckCasino. PartyPoker är ett nätverk av speloperatörer som använder sig av en 
gemensam plattform som sammanlänkar spelare från olika spelsajter(operatörer). Många av 
de största operatörerna är just såna nätverk som t ex Prima Poker och PokerRoom, 

                                                 
69 Boss Media årsredovisning 2004, 2005-11-25 
70 PartyGaming årsredovisning 2005, 2005-11-23 
71 Ongame årsredovisning 2004, 2005-11-24 
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Cryptologic Poker och Apex Poker. PartyPoker marknadsförde sig starkt inom Europa under 
2005 och har på så sätt lyckats ta stora markandsandelar även på den europeiska marknaden. 
Marknadsföring har även skett på den amerikanska marknaden för att stärka sin ledande 
position. Med en vinstmarginal på över 50% blev vinsten för Partygaming 584 MUSD (391) 
år 2005 vilket är en ökning med 34% jämfört med föregående år. Pokerverksamheten stod för 
87% av vinsten och kasinoverksamheten  för de resterande 13 procenten72. Totalt har 
PartyGaming över 1300 anställda. 
 
PokerStars som är ett enskilt pokerrum är den näst största konkurrenten. De har nyligen fått 
spellicens i skatteparadiset Isle of Man som går under EU:s handelslagar. Den har ca 10% av 
världsmarknaden och domineras av amerikanska spelare men har även flertalet europeiska 
spelare. Det är fortfarande oklart om Isle of Man går under samma lotterilagar som gäller 
inom EU men mycket talar för att vinsterna inte behöver beskattas om man bor inom EU. 
PokerStars är på så sätt en stor konkurrent både på den europeiska och den amerikanska 
marknaden. En av anledningarna till deras framgång är att de var första sajten som anordnade 
turneringsspelformer.  De bedriver ingen kasinoverksamhet än så länge. Marknadsföring har i 
första hand skett på den amerikanska marknaden. Omsättningen år 2005 var mellan 150 och 
200 MUSD. Vinstmarginalen är hög då nästan hälften av omsättningen är intäkter73. 
 
Prima Poker (ca 6% av marknaden) är liksom PartyPoker ett nätverk av 39 stycken 
speloperatörer där en del av dem ligger inom Europa och på så sätt har många europeiska 
spelare, medan de Gibraltar- och kanadabaserade operatörerna riktar sig mer åt den 
amerikanska marknaden. De enskilda operatörerna är även framstående inom kasinospel och 
vadslagning. Genom stark marknadsföring har de europabaserade operatörerna stärkt sin 
position på den europeiska marknaden. Den största operatören inom Prima Poker heter Royal 
Vegas Poker som ägs av Fortune Lounge Group och är baserad i Kahnawake i Kanada och är 
en av de äldsta kasinogrupperna. 
 
Paradisepoker (ca 6% av marknaden) är en av de stora på onlinepokermarknaden och 
nyligen uppköpt av Sportingbet (Storbritannien) som även driver ett av de ledande 
onlinekasinona. Omsättningen för kasino- och pokerdelen uppgick till 45 resp. 50 miljoner 
pund juli 2004 till juli 2005 varav pardisepoker stod för 43 miljoner pund av pokerdelen74. 
Den största kundkretsen är amerikaner men företaget har efter uppköpet gjort en intensiv 
marknadsföring på den Europeiska marknaden. 
 
Pacific Poker (ca 5% av marknaden) är ett företag som har marknadsfört sig starkt inom 
Europa under 2005 och som har fått en stark position i Sverige, Tyskland och Italien. De har 
sin spellicens i Gibraltar vilket gör det svårare att locka till sig de europeiska spelarna. Att de 
lyckas bra ändå beror förmodligen på alla de rekryteringskampanjer som sajten erbjuder. 
Pacific Poker ingår i koncernen 888 där Casino-on-Net som är ett av de ledande 
onlinekasinon ingår. De gjorde en nettovinst på 65 MUSD (41) år 200575. 
 
PokerRoom ägs av svenska Ongame med onlinepoker och onlinekasino som kärnverksamhet 
men har nyligen blivit uppköpta av det österrikiska företaget BetAndWin. PokerRoom har ca 
5% av marknaden och är ett nätverk av operatörer. De har sin spellicens i Kahnawake 
(Kanada) vilket medför att det blir svårare att ta marknadsandelar på den Europeiska 
                                                 
72 Partypoker årsredovisning 2005, 2005-11-24 
73 Pokerstars pressmedelande 2006, 2005-11-24 
74 Sportingbet Plc årsredovisning 2004/05, 2005-11-24 
75 888 Holdings årsredovisning 2005, 2005-11-24 
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marknaden. Vad det gäller den svenska marknaden har de valt att förbjuda svenska spelare p g 
a osäkerheten rörande det svenska spelmonopolet vid sajtens uppstart. Även i PokerRoom 
utgörs de flesta spelarna av amerikaner. 
 
Ongame hade en nettoomsättning på 411 (117) miljoner kronor under 2004, en ökning med 
253 % jämfört med föregående år. Resultatet uppgick till 137 (27) miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 397 % med föregående år76. 
 
CryptoLogic Poker ( 4% av marknaden) är ett relativt nytt nätverk sen några år tillbaka. De 
flesta operatörerna inom nätverket är placerade i Storbritannien och majoriteten av spelarna är 
därifrån. I operatörerna ingår de tunga engelska spelbolagen William Hill och UK Betting 
med ett stort antal etablerade spelare. Under 2004 ökade Cryptologic Poker sina 
marknadsandelar med ca 400%77 vilket gör att de har blivit en stor konkurrent på den 
europeiska marknaden. William Hill som är den största operatören i nätverket gjorde en vinst 
år 2005 på 246 miljoner pund (spel on- och offline)78. 
 
UltimateBet Poker (ca 4% av marknaden) är en renodlad pokersajt och har licens i det 
Kanadensiska indianreservatet Kahnawake. De ligger på så sätt nära sin största marknad USA 
men har även spelare från Europa. De har inte gjort någon storartad satsning för att 
marknadsföra sig i Europa till skillnad från många andra av de stora aktörerna och är på så 
sätt bara ett stort hot på den amerikanska marknaden. Designen och funktionerna i deras 
mjukvara är ganska unika, bl.a. så sitter spelaren alltid i förstapersons-vy. Ultimate Bet är för 
tillfället i uppköpsförhandlingar och värderas till 145 till 200 miljoner pund79. 
  
Ladbrokes Poker (ca 4% av marknaden) är en avgrening av det stora spelföretaget 
Ladbrokes. Av juridiska skäl får inte amerikaner spela på Ladbrokes vilket gör att de har 
marknadsfört sig intensivt i Europa. De har på så sätt fått en stark position inom Europa vad 
det gäller onlinekasino och onlinepoker. Ladbrokes som ägs av hotellkedjan Hilton group 
ligger i England vilket gör att EU: s lotterilagar gäller. Detta är också en bidragande faktor till 
att det har lyckats få många europeiska spelare. På så sätt är alltså Ladbrokes ett stort hot 
inom den europeiska marknaden. Omsättningen för hela deras spelverksamhet var 10,123 
miljoner pund och vinsten uppgick till 273 miljoner pund under år 200480. 
 
Apex Poker (ca 3% av marknaden) är ett relativt nytt nätverk och har sin licens i Karibien. 
Det har vuxit snabbt och har redan över 50 operatörer som är placerade i Europa och Gibraltar 
och erbjuder även kasinospel. De flesta spelare är europeiska med en dominans av spelare 
från Storbritannien. En av de största operatörerna i nätverket är Victor Chandler Poker som 
ägs av The Victor Chandler group och är ett av de världsledande företagen inom casino och 
vadslagning. De har en årlig omsättning på ca 500 miljoner pund81. 
 
Övriga 
De resterande marknadsandelarna utgörs av ett fåtal nätverk och enskilda pokerrum. Där finns 
bl.a. pokernätverket B2Bpoker som är värt att nämna. Det ägs av 24hpoker och utgörs av ett 

                                                 
76 Ongame årsredovisning 2004, 2005-11-23 
77 Ibid 
78 William Hill årsredovisning, 2005-11-23 
79 Online gambling insiders, 2005-11-23 
80  Ladbrokes årsredovisning, 2005-11-23 
81  The Victor Chandler group pressmeddelande, 2006-03-02 
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60-tal operatörer där Unibet står för 40-45% av hela omsättningen82. De hade ungefär 2 % av 
världsmarknaden för onlinepoker 2004 men enligt våra egna beräkningar ligger det idag på ca 
3-4%83. De erbjuder även Casinospel och har lyckats ta marknadsandelar inom Europa genom 
stark marknadsföring och blir därför ett stort hot på den europeiska marknaden. 

4.3.1 Slutsats 
I och med att det är ett fåtal stora aktörer som i princip har hela marknaden blir det lättare att 
hålla koll på blivande konkurrenter men å andra sidan har de skapat sig ett stort försprång och 
höjt inträdesbarriärerna för nya aktörer eftersom de har blivit väldigt kapitalstarka. Vårt 
största hot på den amerikanska och europeiska marknaden är PartyGaming som har nästan 
halva marknaden för onlinepoker och även är ledande inom onlinekasino. De har nästintill 
obegränsade resurser och erbjuder ett stort spelutbud. Därför är det lätt för en sån aktör att 
lägga till nya spelformer i sitt utbud. Pokerstars som är den näst största aktören på 
onlinepokermarknaden uppfattas inte som ett lika stort hot trotts att de har stora resurser 
eftersom de är nischade på just poker och de har hittills inte visat på några indikationer på att 
de vill bredda sitt spelutbud. Trenden är att Prima Poker som är en stor aktör börjar tappa 
operatörer på den europeiska marknaden då många har lämnat Prima för starta egna nätverk. 
Det gör att de bara kommer att utgöra ett stort hot på den amerikanska marknaden. 
ParadisePoker som tidigare bara har koncentrerat sig på den amerikanska marknaden har efter 
att de blivit uppköpta av Sportingbet breddat sitt spelutbud och gjort en offensiv 
marknadsföringskampanj på den europeiska marknaden och på så sätt har de blivit en stor 
aktör på båda marknaderna. Deras nya placering inom EU har bidragit till deras framgångar 
inom Europa. Av de övriga aktörerna som delar på ca 5% av marknaden är det gamla tunga 
spelbolaget Ladbrokes värt att nämna och även operatörerna inom Cryptologicnätverket har 
vuxit sig stora på den europeiska marknaden då de redan hade en stor kundkrets och ett stort 
spelubud innan de erbjöd sina spel online. UltimateBet som också tillhör de resterande är en 
tung operatör på den amerikanska marknaden och har ett stort spelutbud och kan snabbt 
kopiera våra spelformer. B2Bnätverkets framgångar under 2005 innebär att de börjar få stora 
resurser och kommer troligtvis också att vara med och slåss bland de främsta tio 
pokerrummen under de närmsta åren.  

4.5 Lagar och restriktioner 

4.5.1 Sverige och Europa 
Sverige har upprätthållit ett spelmonopol innebärande att endast bolag ägda av staten har 
tillåtits bedriva vadslagnings- och casinoverksamhet (med internationella regler) inom landet. 
Likartade regler, speciellt för vadslagning, har gällt i övriga Skandinavien och ytterligare 
några länder i Europa. Det finns inget förbud mot deltagande i spel anordnade utomlands men 
monopolet har hävdat att det varit otillåtet att marknadsföra sådana spel i Sverige. I en dom 
som avkunnades november 2003 i Europadomstolen (”Gambellimålet”) konstaterar 
domstolen att det visserligen är upp till varje land att ha sin egen policy angående spel men att 
man inte kan förhindra att andra marknadsför spelprodukter om monopolet självt gör det. 
Flertalet jurister tolkar denna dom som att det nu är tillåtet att marknadsföra spel i svenska 
medier. Det är inte heller otänkbart att det redan idag är tillåtet för utländska spelbolag att 
etablera sig fysiskt i Sverige. Även om Lotteriinspektionen har en annan syn så accepteras 
numera öppen reklam från utländska spelbolag i svenska medier. Sammanfattningsvis är 
tendensen att spelmarknaden alltmer kommer att avregleras. Det gynnar privatägda spelbolag 
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genom ökade möjligheter till marknadsföring och verksamhet i länder där många spelformer 
tidigare varit monopoliserade. Det kan också förmodas att hasardspel i framtiden kommer att 
ses med blidare ögon från myndigheternas sida än andra typer av spel online eftersom 
onlinespelsföretagen inte själva deltar i spelet utan endast erbjuder en marknadsplats och tar 
en avgift för den tjänsten. 

4.5.2 USA 
För amerikaner är det olagligt att arrangera spel utanför USA:s gränser. Sedan Internetspel 
uppkom har endast en person blivit stämd: Jay Collins84 28 februari 2000. Vi som ägare av 
LeanDev Entertainment är utländska medborgare och lyder därför inte under USA:s lagar och 
därmed riskerar vi inte att hamna i någon rättslig process för att ha arrangerat spel för 
amerikanska medborgare. Vad USA:s regering kan göra för att motverka att amerikanska 
medborgare spelar på utländska sajter är två saker: 
 

3. Förbjuda kreditkortsöverföringar till spelsajter. 
Denna metod funkar i praktiken bara för kreditkorten American Express och Discovery. Visa 
och Mastercard har ett annat system som gör att det enda sättet en bank kan se om det är till 
ett spelföretag som pengar sätts in på, är genom en kod som skickas tillbaka av mottagaren. 
Denna kod talar om för banken att det rör sig om ett spelföretag och det är bankens skyldighet 
att inte genomföra transaktionen. Det är emellertid väldigt enkelt att göra så att en ”legitim” 
kod returneras, vilket gör att förbudet är enkelt att kringgå.  
 
De flesta spelsajterna accepterar även insättningar från Internetbaserade banker som tex 
Neteller och Firepay. Insättningar till de bankerna noteras inte som insättningar till spelbolag.  
 

4. Förbud mot reklam för Internetspel. 
Det råder lika stor oklarhet i USA som i Sverige om huruvida det är lagligt att göra reklam för 
spelsajter. Enligt rapporten Pocket Aces85 så strider reklamförbudet troligtvis mot den 
kommersiella yttrandefriheten. Under vår vistelse i USA hösten 2005 såg vi ofta reklamer för 
spelsajter i både TV och tidningar så det går uppenbarligen att göra reklam där. 
 

4.6 Marknadsstrategier 

4.6.1 Produkt/Tjänst 
Enligt svaren på webbenkäten kan man dra slutsatsen att design, funktion och support 
påverkar i stor grad en spelares val av sajt. Man kan se att casinospelare generellt värderar 
design, funktion och support lite högre än pokerspelarna. Man kan även se en högre 
påverkningsgrad hos pokerspelare som spelar mindre än 7 timmar i veckan än de som spelar 
mer än två timmar per dag. Vi kommer inte att göra nått försök att analysera skillnaden 
(design och funktionsskillnader) mellan pokersajter och kasinosajter då resultatet av hur vida 
man påverkades (av design, funktion och support) vid valet av en sajt inte skiljde sig 
tillräckligt mycket. Däremot kommer vi att ta fram en mjukvara med tilltalande design och 
funktioner genom att lägga till de funktioner som vi anser att onlinespelssajter idag saknar och 
att anpassa designen efter olika marknader. Genom att ha studerat designen närmare hos de 
ledande aktörerna på de olika marknaderna kan man urskilja att spelare från USA uppskattar 

                                                 
84 United States Department of Justice Press Release, 2006-01-13 
85 Pocket Aces, 2006-01-13 
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en annan typ av design än de europeiska spelarna. Amerikanska spelare tenderar att gilla 
plottriga sajter med mycket bilder, starka färger och saker som rör sig tillskillnad från 
europeiska spelare som uppskattar stilrenare design och mjukare färger. 

4.6.2 Pris  
Huvudintäkterna kommer att uppkomma genom en uttagen avgift (kallad ”rake”) från varje 
spelomgång (pott), som även de befintliga pokersajterna gör. Denna avgift varierar beroende 
på pottens storlek och antalet spelare vid bordet. Idag ligger ”raken” för poker mellan 2-3 % 
med ett tak på ca 3 euro, dessa siffror kan variera mellan olika spelsajter. 2-3% av potten kan 
tyckas vara lite, men räknar man på det så blir det väldigt stora intäkter med tiden. Det spelas 
ungefär 50 händer med rake i timmen på ett pokerbord med 8 spelare och snittpotten på en 
relativt låg insatsnivå är ca 20 euro. Det blir ca 3.4 euro i timmen per spelare och med en 
spelarpopulation som har 500 aktiva spelare över hela dygnet ger det 40800 euro i intäkt per 
dag! 
 
Vi kommer i första hand att kommunicera med nyhetsvärdet på våra spelformer, men trenden 
är att prismedvetenheten hos spelarna ökar och ”raken” kan komma att bli något av ett 
konkurrensvapen mellan olika spelsajter i framtiden. Genom att lägga vår rake under 
konkurrenternas då vinstmarginalerna fortfarande är väldigt höga (PartyGaming över 50%) 
skapar vi ytterligare en konkurrensfördel.  

4.6.3 Plats  
Internet blir vår främsta kommunikations kanal ut till kunderna då tjänsten vi tillhandahåller 
är en marknadsplats på internet och därmed förutsätts att våra kunder har tillgång till internet 
och viss internetvana. Länders infrastruktur inom telekommunikation sätter därför 
möjligheterna/begränsningarna för vår tjänst. Våra två målmarknader USA och Europa 
(utgörs idag av EU-länder) har en väl utbredd internetanvändning jämfört med övriga världen. 
Men det är inte bara internetanvändningen som sätter begränsningarna för att nå ut nya kunder 
utan även säkerheten över internet. Enligt webbenkätundersökningen kände sig majoriteten av 
kasino- och pokerspelarna sig säkra med betalningar över internet med sitt kreditkort. Ju mer 
tiden går desto öppnare inställning kommer folk ha till betalningar över internet vilket kan 
leda till en tillväxt i marknaden. Fortfarande står internet bara för 13% av allt spelade om 
pengar i världen vilket beror delvis på dessa två faktorer. 

4.6.4 Promotion 
Tittar vi på resultatet från webenkäten svarade 77% av kasinospelarna respektive 15% av 
pokerspelarna att det var reklam på internet som gjorde att de valde den sajten de spelar på. 
Internetreklam och sökmotorsmarknadsföring är därför viktigt för att nå ut till så många 
kunder som möjligt på internet. Utformningen av webbsidorna påverkar i hög grad hur 
placeringen blir vid sökning på relevanta nyckelord. Reklamannonserna placeras lämpligast ut 
på sajter som förknippar sig med internetgambling t ex poker och kasinoforum.   
 
De som spelar online är av en yngre generation än de som spelar på vanliga kasinon. 
Majoriteten är under 35år och tonåringar är den snabbast växande målgruppen. Internet blir på 
så sätt vår största informations- och kommunikationskanal ut till våra olika segment på 
marknaden, framförallt vad det gäller Kasinospelare. Det finns även en stor medvetenhet om 
rakeback86 och bonusar hos kasinospelare vilket gör att ett bra sätt att nå ut till 

                                                 
86 Man får tillbaka en viss del av det man rakar (den avgift som sajten tar) efter månadens slut 
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kasinokunderna är att marknadsföra sig via ”affiliates”87 som är effektivt och relativt 
kostnadssnålt. 
 
Majoriteten av pokerspelarna svarade att de valde sajt efter rekommendation av en vän (buzz 
marketing). Buzz marketing kan förekomma på Internet genom olika spelforum men även via 
”mun-mot-mun” och andra okonventionella kanaler. Det kan vi utnyttja genom att göra våra 
kunder nöjda vilket i sin tur leder att de rekommenderar sajten till andra spelare. Att få höra 
från en bekant eller annan trovärdig person att en produkt eller tjänst är bra har mycket hög 
tillförlitlighet och är mer effektiv än de flesta andra marknadsföringssätt i förmåga att 
påverka. Genom att utnyttja det i vårt egna nätverk av spelare där den största kretsen är 
professionella och respekterade spelare inom onlinepokervärlden kan vi på så sätt nå ut till 
våra kunder på ett trovärdigt och effektivt sätt. 
 
De stora aktörerna erbjuder ett väldigt brett sortiment av spel och behöver nå ut till många 
olika segment. De har stora resurser vilket gör att de kan tillämpa kostsam 
massmarknadsföring och använder alla tänkbara kommersiella reklamformer som TV, radio, 
internet, affiliates, reklamaffischer, adresserad direktreklam etc. Vi kan inte jämföra våra 
resurser med de stora etablerade företagen men istället nischar vi utbudet av spel och riktar 
oss till två olika segment: pokerspelare och kasinospelare. Det gör att vi begränsar oss till just 
de två segmenten, men å andra sidan är det segment med väldigt stor potential. Genom att 
koncentrera oss på att nå ut till just de segmenten kan vi få en bra genomslagskraft, 
kostnadssnål och effektiv marknadsföring och stor lönsamhet. 
 
Eftersom vår idé är att införa nya innovationer inom onlinespel och nischa spelutbudet hoppas 
vi kunna komma runt den inträdesbarriären (stora marknadsföringskostnader). Det gör vi 
genom att framhäva nyhetsvärdet, internetreklam och använda oss av en marknadsföringsmix 
av: Public Relations, Target marketing, Buzz marketing, Sökmotorsmarknadsföring och 
Networking. 
 

5 Organisation 

5.1 Bolagsstruktur 
Moderbolaget Ekonomiska Föreningen LeanDev Entertainment kommer att ha sitt 
huvudkontor i Lund. Spelverksamheten ombesörjs av ett dotterbolag på Malta. Support- och 
drifttjänster upphandlas i tex Estland. 

5.2 Styrelse 
Styrelsen består av Göran Ahlstrand, Peter Pileryd, Björn Pileryd, David Bartoletti och Albert 
Andersson och senare även representanter från finansiärerna. Efter börsintroduktion kommer 
styrelsens utseende att förändras. 

5.3 Samverkanspartners 
• Mjukvaruutvecklare. 
• Dotterbolaget på Malta står för drift och underhåll av servrarna.  
• Banker som sköter bolagets transaktioner och placering av kapital. 

                                                 
87 Se bilaga 2 
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5.4 Lokaler 
LeanDev Entertainment kommer att ha ett huvudkontor i Lund och lokaler på Malta för 
servrarna. 
 

6 Ägare 

6.1 Ägarförteckning 
I nuläget äger vi en femtedel var.  

6.2 Historik 
Peter och Göran började studera civilingenjörsutbildningen i maskinteknik på lunds tekniska 
högskola år 2000. Alla fem i styrelsen har umgåtts regelbundet sedan dess. 2002 började 
Göran spela poker på Internet och året efter började Peter. Båda två har spelat på över tio 
olika sajter var. Båda lever idag på sina spelinkomster och spelar ca 50 timmar i månaden. 
David började spela poker 2002 och är idag en av de framgångsrikaste spelarna i Sverige. Han 
har ett stort kontaktnät bland den svenska spelareliten. Spelet har bidragit till mycket goda 
insikter om kundbehoven, framgångsfaktorer och brister på dagens sajter. Detta ledde till idén 
att starta en egen spelsajt.  
 

7 Ekonomisk översikt 

7.1 Kostnadsstruktur 
Valutan som används som betalningsmedel på sajten är dollar eftersom den huvudsakliga 
kundbasen förväntas vara amerikansk. Detta innebär en viss känslighet för valutaförändringar 
både för oss och för kunderna men majoriteten av kunderna märker inte av förändringar på 
några få procentenheter. 
 
De rörliga kostnaderna uppgår till nästan 90% av totalkostnaden. I dessa ingår 
utvecklingsarbete, underhåll och marknadsföring. De fasta kostnaderna består av lokalhyra, 
personalkostnader och diverse avtal (licenser och rättigheter för spelverksamhet samt 
domännamn). Det finns inte några större möjligheter att minska de fasta kostnaderna, men då 
de står för en så liten del, finns det heller inte något direkt behov av att göra det. Kollar man 
på vinstmarginalen hos konkurrenterna är den genomgående hög. Unibet har en vinstmarginal 
på över 30% och Partygaming över 50%. 

7.2 Exit 
Eventuella finansiärens karaktär avgör tidpunkt för exit. Grundarnas position i dagsläget är att 
fortsätta inom organisationen och utveckla företaget även i ett senare skede, dvs. så länge som 
möjligt. 

7.3 Ekonomisk utveckling – prognos 
Intäkterna är i direkt proportion till hur många aktiva spelare vi kan få. Däremot är det svårt 
att förutse hur stora kostnaderna blir under de närmaste fem åren, främst för marknadsföring 
och utveckling av mjukvaran. Därför är det svårt att veta exakt hur stort kapital som kommer 
att behövas. Vi kommer i ett senare skede att få exaktare prisuppgifter när vi inleder 
samarbete med mjukvaruutvecklare och har tagit fram en komplett marknadsföringsbudget. 
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Vi har gjort en känslighetsanalys som bygger på grovt uppskattade siffror vad det gäller 
kostnader. Marknadstillväxten har vi satt till 20 % vilket är en lägre marknadstillväxt än vad 
analytikerna tror. Vinstmarginalen har vi satt till 30 % vilket är att jämföra med Unibet. 
(Partygaming har 50 %). Normalfallet grundas på ett kapitalbehov på 4 miljoner kronor per år 
fram tills det är dags att lansera sajten efter ett och ett halvt år. Då kommer den största 
finansieringsinsatsen på grund av marknadsföring och ökade driftskostnader. Kommande 
halvåret räknar vi med en ökning av spelarpopulationen till ett snitt på 500 aktiva spelare 
varje timme över dygnets alla timmar88. Brytpunkten kommer när spelarintäkterna överstiger 
samtliga kostnader vilket vi uppskattar ske en till två månader efter lanseringen. Därefter 
bibehålls spelarpopulationen. I bästa fallet håller vi ner de initiala 
marknadsföringskostnaderna och vi räknar med att spelarpopulationen hamnar på 1000 
spelare. I sämsta fallet når vi endast 100 aktiva spelare. 
 

Känslighetsanalys 

 

                                                 
88 Inte att förväxla med andra sajters definitioner av aktiva spelare i deras årsredovisningar. För dem är det när en 
spelare spelat någon gång under en viss tidsperiod. 
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För en eventuell börsnotering ser läget bra ut, diagrammet ovan följer utvecklingen för de 
svenska konkurrenternas aktier, kontra utvecklingen på stockholmsbörsen för samma period. 
 

8 Genomförande 

8.1 Aktiviteter 
• Registrera företag 
• Identifiera lokala lagar och avgifter 
• Identifiera samarbetspartners och medarbetare – innefattar serverhosts, kundsupport, 

banker för transaktionerna mm 
• Övergång till aktiebolag – ger bättre möjligheter att få finansiärer 
• Ta in riskkapitalister för att finansiera mjukvara och marknadsföring 
• Utveckling av programvara – mjukvaran köps in komplett eller utvecklas i sambarbete 

med mjukvaruföretag. 
• Skaffa nödvändiga spellicenser och påbörja närmare samarbete med Maltabolaget 
• Testkörning av mjukvaran – Omfattande tester måste göras för att försäkra sig om att 

mjukvaran fungerar felfritt för alla typer av plattformar och Internetuppkopplingar. 
För att få spelare att spela på testversionen kommer vi att införa vinstmöjligheter trotts 
att endast låtsaspengar används.  

• Lansering – Nu erbjuds möjligheten att spela om riktiga pengar. Det är nu den största 
marknadsföringsinsatsen sker och målet är att attrahera en så stor mängd spelare som 
möjligt. Pokertidningar och forum meddelas om världspremiären på de nya 
spelformerna. 
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• Löpande produktutveckling – Buggar måste rättas till så snabbt som möjligt för att 
minimera driftstoppen och inte gå miste om spelare. Nya spelformer och funktioner 
läggs till löpande för att möta kundönskemålen.  

• Placering av företagets pengar – Så fort en spelare deponerar pengar på sajten kan vi 
placera dem i syfte att öka intäkterna. Rutiner och eventuella samarbetspartners för det 
etableras. 

 

8.2 Riskanalys 
Politiska beslut 
Spel är på de flesta nationella marknader strängt reglerade i lag och all spelverksamhet är i 
princip tillståndspliktig. Lokala regler och politiska beslut har tidigare påverkat spelsajter på 
Internet och det finns därmed risk för att det även sker i framtiden. I USA råder fortfarande 
viss osäkerhet i vilken riktning lagstiftningen för spel på internet kommer att utvecklas. Det 
har drivits förslag i kongressen om att förbjuda amerikanska medborgare från att spela på 
utländska aktörer men inget förslag har godkänts hittills. Om USA’s regering skulle förbjuda 
onlinespel om pengar och vidta omfattande åtgärder för att stoppa det så är det troligt att 
konkurrensen på den europeiska marknaden skulle hårdna vilket skulle driva upp 
marknadsföringskostnaderna ytterligare. Även på den europeiska marknaden finns många 
osäkerheter då flera länder fortfarande har kvar sina spelmonopol. Sverige utgör en stor del av 
den europeiska marknaden och en fortsatt socialdemokratisk regering och en hårdare reglering 
för utländska spelbolag (förbud för banker att genomföra vissa transaktioner, spärrade 
betalkort och internetadresser etc) skulle påverka LeanDev negativt. Om trenden i Sverige och 
övriga länder inom Europa med spelmonopol är att de blir mer reglerade skulle även den 
europeiska marknaden drabbas hårt. Även om dessa risker är väldigt osannolika då trenden 
har varit att vi går mot en mer liberaliserad spelmarknad världen över så är vi medvetna om 
att oförberedda politiska beslut kan få dramatiska utgångar. Det kan äventyra lanseringen av 
NoSkillPoker och LeanDevs framtida ekonomiska utveckling.   
 
För att gardera sig mot en ökad reglerad amerikansk och europeisk marknad är det viktigt att 
vara beredd på att ge sig in på nya marknader, exempelvis österut (Ryssland, Lettland, 
Litauen etc).  
 
Valutarisk 
Vi väljer att intäkterna från pokerverksamheten genereras i dollar eftersom den största 
marknaden är den amerikanska. Ett eventuellt valutafall påverkar LeanDev Entertainment 
negativt. Ett sätt att gardera sig mot valutarisker är att placera de genererade intäkterna i olika 
valutor beroende på valutafluktuationer. Då kan det till och med leda till ökade intäkter om 
pengarna placeras rätt. 
 
Försäljnings- och marknadsrelaterade risker 
Att etablera en ny produkt eller idé på marknaden tar tid och är svårt. Bolaget är därför 
beroende av möjligheten till kontinuerlig marknadsföring även om vi försöker hålla nere 
dessa kostnader till den mån de är möjligt. Därför måste företaget snabbt kunna ta in 
ytterligare finansiärer om marknadsföringen kräver det. 
 
Konkurrenter 
Det finns idag ett stort antal konkurrenter inom onlinespelbranschen. LeanDev Entertainment 
kommer dock att utveckla en unik typ av spelsajt. Den kunskap som finns om spel och 
spelmarknaden inom LeanDev Entertainment är mycket värdefull för att kunna fortsätta 
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utveckla tjänsterna optimalt. De stora spelbolagen har stora resurser och de bedöms vara de 
konkurrenter som enklast kan ta efter våra nya spelidéer. Troligtvis hade de inte gjort det 
förrän de märkt att våra nya spel är populära. 
 
Finansiering 
Etablering av konceptet på nya marknader kan bli mer kostsamt än befarat och kan kräva 
ytterligare kapital. Otillräcklig finansiering är alltid ett hot för nystartade företag. 
 
Marknaden mättas 
Kan hända om utvecklingen inte går som väntat eller om projektet drar ut på tiden. 
Konkurrensen blir för stor och raken sänks över hela marknaden. Det blir ”priskrig”. Kan 
även ske om spelarna blir mer prismedvetna. Då skulle det bli en fråga om vilken sajt som 
erbjuder lägst rake och marknadsför sig bäst, vilket är väldigt kapitalkrävande. Det bästa 
sättet att klara ett priskrig är att ha en kostnadseffektiv och optimerad verksamhet. 
 
Idén är inte tillräckligt attraktiv för spelarna 
Utbudet av olika spelformer ökar dag för dag och om våra innovationer inte är tillräckligt 
attraktiva och unika för att locka spelare så har vi ingen fördel jämte de andra sajterna. Det 
skulle kräva mer kapital och mycket av arbetet på de nya idéerna skulle ha varit i onödan. 
Lösningen på det är att vi provar idéerna utförligt på en sluten testgrupp.  
 
Problem med infrastrukturen 
Eftersom företaget är ytterst beroende av infrastrukturen så är detta en väldigt viktig risk att 
vara medveten om. Internetuppkopplingen mellan spelarna och servern är oerhört viktig. Om 
Servrarna tappar kontakten med omvärlden blir de uteblivna intäkterna dels den förlorade 
raken för tiden som servern är nere, och även kostnaden för kundernas försämrade förtroende 
för sajten. Andra risker med infrastrukturen är om servrarna eller uppkopplingen blir 
överbelastad om det blir en oväntat snabb anstormning av spelare. Rykten sprids då snabbt att 
sajten är instabil. Problem med kundsupporten kan också skada företagets rykte. Lösningar på 
dessa problem är en väl tilltagen kapacitet och vi har klara handlingsplaner för att öka 
kapaciteten snabbt vid behov. 
 
Andra sajter hinner före oss eller imiterar våra nya idéer. 
Om vi inte är först med de nya idéerna så tappar vi den publicitet som förväntas ge många 
spelare. Idén är någorlunda lätt att ta efter. Om vi är först och idéerna är populära så är det 
bara en tidsfråga innan andra tar efter. Vi får nog räkna med att vi i bästa fall får ett halvår 
efter introduktionen innan någon tar efter vår idé. Lösningar på de problemen är att vi skyddar 
idén och gör den svårimiterbar. Det går inte att ta patent på de nya idéerna men däremot kan 
vi skapa oss ett stort försprång genom att göra de nya sakerna så bra som möjligt och 
marknadsföra aggressivt då idén offentliggjorts. Marknaden för de nya idéerna måste 
exploateras snabbt och effektivt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Statistik över internetanvändning89 
 

Internet Usage in the European Union 
 

EUROPEAN 
UNION 

Population 
( 2006 Est. ) 

Internet Users, 
Latest Data 

Penetration 
(% Population) 

Usage 
% in EU 

User Growth 
(2000-2005) 

Austria 8,188,806 4,650,000 56.8 % 2.0 % 121.4 %
Belgium 10,481,831 5,100,000 48.7 % 2.2 % 155.0 %
Cyprus 961,154 298,000 31.0 % 0.1 % 148.3 %
Czech 
Republic 10,211,609 4,800,000 47.0 % 2.1 % 380.0 %

Denmark 5,425,373 3,762,500 69.4 % 1.6 % 92.9 %
Estonia 1,339,157 670,000 50.0 % 0.3 % 82.8 %
Finland 5,260,970 3,286,000 62.5 % 1.4 % 70.5 %
France 61,004,840 26,214,174 43.0 % 11.4 % 208.4 %
Germany 82,515,988 48,722,055 59.0 % 21.2 % 103.0 %
Greece 11,275,420 3,800,000 33.7 % 1.7 % 280.0 %
Hungary 10,060,684 3,050,000 30.3 % 1.3 % 326.6 %
Ireland 4,065,631 2,060,000 50.7 % 0.9 % 162.8 %
Italy 59,115,261 28,870,000 48.8 % 12.5 % 118.7 %
Latvia 2,293,246 810,000 35.3 % 0.4 % 440.0 %
Lithuania 3,416,941 968,000 28.3 % 0.4 % 330.2 %
Luxembourg 459,393 270,800 58.9 % 0.1 % 170.8 %
Malta 385,308 301,000 78.1 % 0.1 % 652.5 %
Netherlands 16,386,216 10,806,328 65.9 % 4.7 % 177.1 %
Poland 38,115,814 10,600,000 27.8 % 4.6 % 278.6 %
Portugal 10,501,051 6,090,000 58.0 % 2.6 % 143.6 %
Slovakia 5,379,455 2,276,000 42.3 % 1.0 % 250.2 %
Slovenia 1,959,872 950,000 48.5 % 0.4 % 216.7 %
Spain 44,351,186 17,142,198 38.7 % 7.1 % 218.2 %
Sweden 9,076,757 6,800,000 74.9 % 3.0 % 68.0 %
United 
Kingdom 60,139,274 37,800,000 62.9 % 16.4 % 145.5 %

European 
Union 462,371,237 230,097,055 49.8 % 100.0 % 147.0 %
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Albania 3,087,159 75,000 2.4 % 0.0 % 2900.0 %
Andorra 69,031 24,500 35.5 % 0.0 % 390.0 %
Belarus 9,714,257 1,600,000 16.5 % 0.6 % 788.9 %
Bosnia-Herzegovina 4,568,399 225,000 4.9 % 0.1 % 3,114.3 %
European Union 462,371,237 230,097,055 49.8 % 79.3 % 147.0 %
EU Candidates 108,157,395 18,663,000 17.3 % 6.4 % 444.1 %
Faroe Islands 49,598 31,000 62.5 % 0.0 % 933.3 %
Gibraltar 26,404 6,200 23.5 % 0.0 % 287.5 %
Guernsey & 
Alderney 63,683 36,000 56.5 % 0.0 % 80.0 %

Iceland 297,072 225,600 75.9 % 0.1 % 34.3 %
Jersey 89,111 27,000 30.3 % 0.0 % 237.5 %
Liechtenstein 35,276 20,000 56.7 % 0.0 % 122.2 %
Macedonia 2,048,624 392,671 19.2 % 0.1 % 1,208.9 %
Man, Isle of 75,530 - - - 0.0 %
Moldova 3,815,677 406,000 10.6 % 0.1 % 1,524.0 %
Monaco 33,245 16,000 48.1 % 0.0 % 128.6 %
Norway 4,632,911 3,140,000 67.8 % 1.1 % 42.7 %
Russia 143,682,757 23,700,000 16.5 % 8.2 % 664.5 %
San Marino 31,004 14,300 46.1 % 0.0 % 472.0 %
Serbia & 
Montenegro 10,717,314 1,200,000 11.2 % 0.4 % 200.0 %

Svalbard & Jan 
Mayen 2,277 - - - 0.0 %

Switzerland 7,488,533 4,944,438 66.0 % 1.7 % 131.7 %
Ukraine 46,231,759 5,278,100 11.4 % 1.8 % 2,539.1 %
Vatican City State 767 93 12.1 % 0.0 % 0.0 %

      
TOTAL Europe 807,289,020 290,121,957 35.9 % 100.0 % 176.1 %

Internet Usage in the EU Candidate Countries 
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Bulgaria 7,717,187 2,200,000 28.5 % 11.8 % 411.6 %
Croatia 4,464,117 1,303,000 29.2 % 7.0 % 551.5 %
Romania 21,266,679 4,940,000 23.2 % 26.5 % 517.5 %
Turkey 74,709,412 10,220,000 13.7 % 54.8 % 411.0 %
Total EU 
Candidate 
Countries 

108,157,395 18,663,000 17.3 % 100.0 % 444.1 %
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Bilaga 2. Affiliates  
En ny form av marknadsföring som har växt fram genom Internet är Affiliate marknadsföring 
som är en form av nätverksmarknadsföring. Det bygger på att ett företag knyter till sig så 
kallade ”affiliates” som är sajter på internet som gör reklam för din verksamhet. Inom 
onlinespel fungerar det så att spelare som är medlemmar på de här affiliatehemsidorna får en 
viss procent tillbaka på det de betalar i avgift (rake) hos företagets spelsajt. De kan även få 
bonusar om de skapar konto via affiliaten. Affiliaten tar i sin tur en liten del av det sina 
medlemmar får tillbaka i rake och får även en viss bonus för att ha värvat en ny spelare. Det 
är ett väldigt effektivt sätt att marknadsföra och kräver inget initialt kapital, eftersom företaget 
betalar ut bonusen eller den delen av raken de har kommit överens om i efterhand och 
behöver på så sätt aldrig ligga ute med några pengar. Affiliaten behöver bara värva nya 
medlemmar för att öka sin lönsamhet. Den viktigaste framgångsfaktorn är att knyta till sig 
seriösa affiliates med ett stort kundnätverk (spelare).  
 
 
 


