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ABSTRACT 
 
 
This study represents seven adolescents’ perspective on online poker gambling. The purpose 
of this study is to analyze and describe adolescents’ thoughts and experiences of online poker 
gambling, thus gaining a deeper knowledge and understanding of how gambling affects 
youths in their living conditions and in their identity development. This was done by studying 
the symbolism and meaning that gambling has in these youths every day live and in their 
identity development. Interviews with one female and six male teenagers age fifteen to 
seventeen were made, using a qualitative approach. The empirical data were analysed 
through previous research and by using several theoretical perspectives that were found to be 
relevant for this study’s purpose and questions.  
 
Results of the study show that friends and media have a significant meaning for youths’ 
introduction to online poker gambling. The adolescents’ gambling has been variable and can 
be seen as part of their identity development as they experiment with different roles and 
lifestyles. The study shows that it’s not just one quality of online poker that attracts young 
people, but a combination of various qualities that are closely intertwined and together 
contribute to the game experience the young seek. This study also shows that young people 
find strategies to manage risks tied to online poker gambling. In addition, the study shows 
that online poker as a typical male arena strengthens and verifies the male adolescent boys in 
this study in their identities as young men. Notions of gender in online poker gambling 
consequently contribute to that young people reproduce gender specific gambling patterns 
that exist in society. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Spel om pengar är en gammal form av rekreation som har funnits i hundratals år. 

Arkeologiska och andra historiska fynd intygar att spel om pengar förekommit i många olika 

kulturer under lång tid i olika delar av världen (Rönnberg 1999: 19). Majoriteten av 

svenskarna har någon gång under sitt liv försökt att ”sätta en guldkant på vardagen” genom 

att spela om pengar. Spel om pengar är ett utspridd folkligt fenomen som har gått från att 

tidigare varit associerat till synd, kriminalitet och korruption till dess nuvarande position som 

en form av socialt accepterad underhållning (Derevensky, Gupta, Messerlian & Gillispie, 

2004: 231ff; Svensson, 2005: 175). Kartläggning av svenska spelvanor 1997/98 visar att 95 

procent av alla svenskar någon gång under sitt liv har spelat om pengar (Rönnberg, 1999: 41). 

Under 2007 spelade det svenska folket för 38,7 miljarder kronor och av sin totala inkomst 

lade varje svensk i genomsnitt tre procent på sitt spelande1. Internet och den moderna 

teknologin har bidragit till en snabbt växande och starkt förändrad spelmarknad som skapat 

möjligheter för tillträde av nya spelformer. Spel är numera inte längre bundet till vissa lokaler 

(t.ex. travet eller spelbutiken) utan har förflyttat sig till en global arena som är tillgänglig för 

samtliga som har en Internetuppkoppling.  

 

Förutom ett stort utbud av olika spelformer, erbjuder Internet nästintill obegränsad tillgång 

till spel om pengar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan (Griffiths & Wood, 2004: 101ff; 

Smeaton & Griffiths, 2004: 49). Dagens ungdomar är den första generationen som växer upp 

i ett samhälle med ett så stort utbud och tillgänglighet av olika spel om pengar (Messerlian, 

Byrne & Derevensky, 2004: 3). Nya spelformer som t.ex. Internetpoker och Internetbingo 

som riktar sig till specifika målgrupper introduceras ständigt på marknaden (Fröberg, 2006: 

10; Svensson, 2005: 175). Griffith & Wood (2004: 101) menar att spel på Internet attraherar 

barn och ungdomar som har mer datorvana och som via dessa media lättare kan ta sig förbi 

åldersgränserna än tidigare. Spel om pengar har blivit en integrerad del av dagens media 

genom tv, radio och tidningar och ungdomar exponeras därigenom kontinuerligt av den 

kraftiga marknadsföringen (Messerlian, Byrne & Derevensky, 2004: 3).  

                                                 
1http://www.lotteriinsp.se/PageFiles/6621/Utvecklingen%20p%C3%A5%20spelmarknaden%202008%20.pdf 
hämtad 2009-10-05 
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Marknadsföringen är ofta förknippad till vissa livsstilar som t.ex. sportintresserade, 

hästintresserade, bingotjejen och pokerproffsen (Svensson, 2005:175).  

Den mest uppmärksammade nya spelformen är nätpoker. Under de senaste åren har 

nätpokerspelande fått stort massmedialt genomslag vilket har bland annat resulterat i tv-sända 

pokerturneringar (SOU 2008:36: 35). Nätpoker har funnits sedan 1998, då de första 

webbplatserna erbjöd pokerspel om pengar på nätet. I dagsläget finns det flera hundra 

webbplatser som erbjuder nätpoker om pengar. Svenska Spel är det enda svenska 

spelföretaget som har tillstånd att förmedla nätpokerspel i Sverige och har gjort detta sedan 

2005 (a.a. 36). Det svenska spelmonopolet innebär ett förbud för utländska spelbolag att 

fysisk etablera sig på den svenska marknaden. Internets genomslag, utveckling och 

gränsöverskridande karaktär har gjort det möjligt för utländska spelbolag att öppna upp 

spelsidor som riktar sig till den svenska spelmarknaden. Ett sätt för utländska spelbolag att 

kringgå svensk lagstiftning samt kunna marknadsföra sina spelprodukter direkt till svenska 

folket är bland annat genom reklam som sänds ut via tv3 eller kanal5 från utlandet (Svensson, 

2005:13). Nätpokern har under det senaste decenniet expanderat kraftigt. Enligt en svensk 

studie från Spelinstitutet finns 200 000 aktiva nätpokerspelare i Sverige (SOU 2008:36: 111).  

1.2 Problemformulering 

Likt vuxna testar även barn och ungdomar gärna sin tur i spel om pengar. Forskning visar att 

spel om pengar är vanligt förekommande bland ungdomar, dock spelar de i mindre 

utsträckning än vuxna (Fröberg, 2006: 6). Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysnings (CAN) årliga drogvaneundersökningen2 visar att spel om pengar är 

vanligt förekommande hos killar i årskurs nio och andra året på gymnasiet. Undersökningen 

visade att 40 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna spelade om pengar varje månad 

(Fröberg, 2006: 16). Trots att ungdomar spelar i mindre utsträckning än vuxna, uppvisar de 

oftare problematiska spelbeteenden (Rönnberg, 1999: 71). Fem3 procent av ungdomarna i 

Sverige har ett problematiskt spelande, jämfört med två procent av den vuxna befolkningen 

(Svensson, 2003:81). Svensson menar att ungdomar i högre utsträckning än vuxna väljer 

snabba kontinuerliga spelformer där risken att utveckla spelproblem är högre (a.a. 117).  

 

                                                 
2 Sedan år 2000 inkluderar undersökningen även frågor om spel. 
3 Procentantalet har avrundats från 5,1 procent till fem procent. Liknade avrundningar har gjorts fortlöpande i 
texten. 
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Forskning visar att interaktiva Internetspel4 som nätpoker återfinns bland de spel som har 

starkast relation till spelproblem. Orsaken till att främst interaktiva Internetspel är nära 

förknippade med spelproblem, är att dessa spel innehåller många av de kända riskfaktorerna, 

som t.ex. snabba insatser och utfall, hög kontinuitet och en blandning av tur och skicklighet 

(Binde, 2009: 19). Unga spelare i åldrarna 16 – 27 år är starkt överrepresenterade i 

nätpokerspelande jämfört med andra åldersgrupper (SOU 2008:36: 27). Unga spelare i denna 

åldersgrupp är även överrepresenterade bland de med spelrelaterade problem (Tryggvesson, 

2007: 6).  

 

Forskningen visar att individer med spelproblem, även haft en tidigare debutålder jämfört 

med dem utan spelproblematik. Medeldebutåldern för individer med spelproblem låg före 

sexton års ålder medan individer utan spelproblematik i allmänhet hade en debutålder på 

tjugo år (Svensson, 2003: 110). Problematiskt spelbeteende förknippas i allmän forskning 

med psykisk ohälsa. Ungdomar med spelproblem uppvisar högre grad av; depressiva 

symtom, suicidtankar, ångest och suicidförsök (Messerlian et al, 2004: 3f). Messerlian et al. 

(2004: 3) menar att risken att utveckla spelrelaterade problem i framtiden bland ungdomarna 

är hög, särskilt bland generationen av unga människor som har vuxit upp med videospel, 

datorer och Internet. Spelen om pengar på Internet är visuellt lockande för barn och 

ungdomar då dessa i sitt utformande har liknande egenskaper som dataspel. Dessa egenskaper 

är t.ex. färgglatt utseende, högt tempo och ljudeffekter (a.a. 3). 

 

Minderårigt spelande är ett särskilt intressant område att undersöka då de åldersgränser som 

har tillsatts för att skydda barnen/ungdomarna inte fungerar. Minderåriga får genom Internet 

tillgång till en värld som de tidigare hindrats från att besöka. Svenska Spel, som statligt 

kontrollerat bolag, utför kontroller på åldersgränser på sina sidor, detta gör dock inte alla 

Internetbaserade spelbolag som ungdomarna har tillgång till (Svensson, 2003: 97; Svensson, 

2005: 25ff). Internet erbjuder en åtkomlig och förhållandevis anonym väg till en aktivitet som 

de minderåriga ungdomarna annars inte skulle ha tillgång till (Messerlian et al, 2004:4). 

Anledningen att begränsa de ungas spelande är att de ses som mer sårbara än vuxna 

(Svensson, 2003: 97; Svensson, 2005: 25ff).  

 

                                                 
4 Med interaktiva Internetspel menas spel där människor och dator växelvis interagerar på ett dialogliknande 
sätt. 
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Befintlig forskning riktar huvudsakligen in sig på spelproblem och riskbruk av traditionella 

(icke Internetbaserade) spel. Mer ingående kunskap och forskning om minderårigt 

nätpokerspelande om pengar och hur detta påverkar ungdomarnas utveckling saknas då detta 

är en relativ ny företeelse (Fröberg, 2006:6). Det är av vikt att poängtera att denna studie inte 

koncentrerar sig på spelproblematik och spelmissbruk utan vi är intresserade av att se hur 

ungdomarna förhåller sig till detta nya fenomen och vill på detta sätt belysa ungdomarnas 

upplevelse och reflektioner av nätpoker.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och beskriva en grupp minderårigas upplevelser och 

reflektioner av nätpoker för att skapa en ökad förståelse av vad spelandet innebär och 

symboliserar för ungdomarna i deras vardag samt i deras identitetsutveckling. 

1.4 Frågeställningar 

• Hur upplever ungdomarna i denna studie att deras spelande har utvecklats över 

tid?  

• Vad attraherar ungdomarna till nätpoker?  

• Hur upplever och hanterar ungdomarna riskerna kopplad till deras 

nätpokerspelande? 

• Vilka genusföreställningar är kopplade till nätpokerspelandet och hur reflekterar 

ungdomarna kring detta?  

1.5 Avgränsning 

Ämnet för denna uppsats fokuserar på minderårigas upplevelse och reflektioner kring 

nätpoker därför har vi valt att inte intervjua ungdomar över sjutton år. Av etiska skäl har vi 

dessutom valt att inte intervjua ungdomar under femton år5. Ungdomar som har deltagit i 

studien har alla erfarenheter av att ha spelat nätpoker om pengar. 

                                                 
5 De etiska skälen förklaras mer utförligt i metodavsnittet 
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1.6 Begrepp 

1.6.1 Minderårigt spelande 

Begreppet minderårigt spelande syftar på samtligt spelande av en minderårig på ett spel som 

har åldersgräns. För att spela på nätpoker på Svenska Spels plattform fordras det att spelaren 

har fyllt 18 år6.  

1.6.2 Nätpoker 

Det finns flertalet benämningar på nätpoker som t.ex. Onlinepoker och Internetpoker men 

nätpoker är det begrepp som kommer att användas i denna studie. Nätpoker är ett 

Internetbaserat pokerspel, där ett flertal spelare kan spela mot varandra på samma sätt som i 

det traditionella pokerspelet. Spelandet sker genom att olika webbplatser erbjuder en 

plattform för nätpoker samt förmedlar insatser och vinster. På de så kallade pokersidorna 

erbjuds ett flertal olika varianter av spelet men de vanligaste är den traditionella, där spelaren 

kan lägga en insats för varje hand och en turneringsvariant där spelarna betalar en fast 

anmälningsavgift och sedan spelar om en slutlig pott (SOU 2008:36: 35). Bilden nedan 

föreställer Texas Hold’em vilken är den vanligaste varianten av nätpoker. Spelarna kan välja 

att ”sätta” sig vid bordet för att på så sätt starta sitt spelande. Denne får kort som är osynliga 

för de andra spelarna. Spelaren växlar in pengar mot marker som denne sedan kan använda 

sig av som insats i spelet.  

   

                           
                                                 
6 http://svenskaspel.se/p4.aspx?pageid=220 Hämtad 2009-10-11 
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1.6.3 Problemspelande 

Problemspelande avses i denna studie vara när en individ på grund av sitt spelande har 

ådragit sig negativa konsekvenser. Det kan vara emotionella, ekonomiska eller sociala följder 

som har negativ inverkan på den som spelar (Svensson, 2005: 44). 

1.7 Fortsatt framställning 

I metodkapitlet sker en genomgång av studiens genomförande. Där tas även validiteten och 

de etiska övervägningarna upp. I det tredje kapitlet om tidigare forskning presenteras den 

forskning som gjorts inom ämnesområdet. I teoriavsnittet redovisas vilka teoretiska 

perspektiv som har använts för att analysera materialet. I resultat och analysavsnittet finns en 

kort presentation av de intervjuade ungdomarna. Detta åtföljs av en kombinerad resultat- och 

analysredovisning där empirin analyseras med hjälp av tidigare forskning och valda 

teoretiska utgångspunkter. Det sjätte avsnittet innehåller en slutdiskussion och förslag till 

fortsatt forskning. 

2 Metodavsnitt 

I detta avsnitt beskrivs vilken forskningsmetod som har använts i uppsatsen och en 

genomgång av arbetssättet, urvalet och databearbetningen presenteras. Här kommer även de 

etiska diskussionerna som varit aktuella under arbetets gång att redovisas. 

2.1 Metod   

Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två olika metodologiska angreppssätt; 

kvantitativa och kvalitativa metoder. En metod kan ses som ett redskap, ett sätt att lösa 

vetenskapliga problem och komma fram till ny kunskap (Holme & Solvang, 1997: 13). Valet 

att använda oss av kvalitativa och/eller kvantitativa metoder inom forskning, beror på vilken 

sorts kunskap vi eftersträvar och vilka forskningsfrågor som ställs. De kvantitativa och 

kvalitativa metoderna ska inte ses som absoluta motsatser till varandra. Enligt Holme & 

Solvang (1997:76) ska valet av metodologiska ansatser istället ses som ett strategiskt val som 

görs utifrån de frågeställningar och resurser som forskaren förfogar över. Det är således 

viktigt att vi väljer den metod som passar bäst för den frågeställning vi arbetar med (Holme 

& Solvang, 1997: 75f; Kvale, 1997: 69; Trost, 2007: 18). Den kvalitativa och kvantitativa 

metoden har gemensamt att båda är inriktade på att ge kunskaper om samhället vi lever i och 

hur människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Enkelt sagt ligger 

skillnader mellan dessa två metoder i hur de samlar in och omvandlar information (Holme & 
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Solvang, 1997: 76). Kvantitativa metoder omvandlar informationen från ett representativt 

urval av forskningsenheter till siffror och mängder för att sedan genomföra statistiska 

analyser, medan det är forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i 

förgrunden inom kvalitativa metoder (a.a. 76). De kvantitativa metoderna kännetecknas 

således av att söka generella samband medan de kvalitativa metoderna är mer intresserade av 

hur människor upplever världen.  

2.2 Den kvalitativa metoden 

Eftersom syftet för denna undersökning är att förstå minderårigas upplevelser om spel på 

nätpoker, har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsansatsen. Den kvalitativa 

metoden har som syfte att ge en ökad förståelse av det problem och eller den företeelse som 

studeras (Holme & Solvang, 1997: 92). Den kvalitativa metoden kännetecknas av närhet till 

forskningssubjektet. Genom att sätta sig in i informantens situation försöker forskaren se det 

fenomen denne studerar inifrån, d v s utifrån forskningssubjektets perspektiv (Holme & 

Solvang, 1997: 14). Fokus i den kvalitativa metoden ligger på att få en helhetsbild av det som 

studeras, d v s inte bara på det generella hos subjekten utan även på det säregna, unika och 

avvikande. Metoden kännetecknas av närhet till den källa informationen hämtas från och 

handlar om att försöka komma intervjupersonen inpå livet (a.a. 92). Denna kvalitativa studie 

har även en explorativ ansats då den utforskar ett område som är relativt outforskat, d v s 

minderårigt nätpokerspelande. Genom att belysa variationer inom området, nås kunskap 

vilket kan ligga till grund för fortsatt forskning (Patel & Davidsson, 2003: 12).  

2.3 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Insamling av empiri i denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer. Den kvalitativa intervjun ansågs vara den mest relevanta tekniken för 

att samla in data för att besvara uppsatsens frågeställningar då syftet är att få insikt i 

ungdomarnas upplevelse och reflektioner om fenomenet nätpoker (Holme & Solvang, 1997: 

92). Holme & Solvang (a.a. 99) menar att styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Målet med 

intervjuerna är att erhålla en nyanserad beskrivning av ungdomarnas egna upplevelser. Den 

kvalitativa forskningsintervjun definieras som “en intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening” (Kvale, 1997: 13). Forskningsintervjun är enligt Kvale (1997: 171) en 

mellanmänsklig situation, en dialog mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. Det 

är av vikt att nämna att forskningsintervjun skiljer sig från ett vanligt samtal i det avseendet 



 

 

 

8 

 

att samtalet inte sker mellan likställda parter eftersom det är forskaren som definierar och 

kontrollerar situationen (Kvale, 1997: 13). Forskaren bör vara öppen, nyfiken och lyhörd för 

det som sägs och försöka läsa mellan raderna och ge feedback till intervjupersonen. På detta 

sätt ska forskaren få insikt om subjektets förståelse av sig själv och dess omvärld (Patel & 

Davidson, 2003: 78ff; Holme & Solvang 1997: 100).  

 

Det är av vikt att intervjun i sin utformning är temabaserad istället för att vara alltför 

strukturerad för att kunna behålla spontanitet och flexibilitet i samtalet. I denna uppsats hade 

intervjuerna därför en halvstrukturerad form, med olika teman som utgångspunkt i samtalet. 

Exempel på dessa teman är följande: introduktionen, kontexten, pengars betydelse m.m. 

(Bilaga 1). I en halvstrukturerad intervju skapar intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor 

på den informationen som erhålls. På detta vis har intervjuaren möjlighet att fördjupa sig i 

särskilda ämnen (Denscombe, 2009: 234f; Robson, 2002: 270f; Holme & Solvang, 1997: 

100f ). Flexibiliteten i den kvalitativa forskningsintervjun gjorde det möjligt att ändra 

frågornas ordningsföljd samt lägga till eller ta bort vissa frågor under intervjuernas gång. 

 

I intervjusituationen har båda uppsatsskrivarna deltagit som intervjuare. Frågorna delades upp 

så att en person var intervjuledare och höll i samtalet medan den andra gjorde anteckningar 

och bidrog med följdfrågor. Halvvägs in i intervjun byttes intervjuledare. Anledningen till att 

två intervjuare användes var för att ge en känsla av att samtliga deltog i samtalet och 

minskade risken för att intervjupersonen kände sig betraktad av den personen som gjorde 

anteckningar. Efter två intervjuer ändrades manualen då den i dess dåvarande utformning 

förhindrade samtalet att flyta på. Några av frågorna var för avgränsade och verkade 

hämmande för intervjupersonernas svar. Ordningsföljden ändrades på vissa frågor och några 

frågor byttes ut och ersattes av mer öppnare frågor, på så sätt fick samtalet mer flyt. 

Intervjuerna varade mellan 40 och 80 minuter. De genomfördes i bokade rum i högskolans 

lokaler så att dessa kunde ske utan störningar på inspelningen av intervjuerna. Intervjulokalen 

valdes för att minska risken för att ungdomarna skulle kunna bli kopplade till undersökningen 

som det kanske hade gjorts om intervjuerna hade skett på ungdomarnas gymnasieskolor.   
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2.4 Tillvägagångssätt 

2.4.1 Urval 

Genom att affischera i fem gymnasieskolor söktes kontakt med ungdomar som hade 

erfarenheter av nätpoker och som ville delta i studien. För att effektivisera sökandet efter 

intervjupersoner togs direktkontakt med ungdomarna och det hölls en presentation av studien 

i olika gymnasieklasser. Som tack för deltagande erbjöds ungdomarna varsin biobiljett. 

Tillstånd av skolans personal söktes innan kontakt med eleverna togs och affischering 

påbörjades. Med hjälp av kanslipersonal på skolorna gick det dessutom ut en mejlförfrågan 

till eleverna i årskurs ett och två på två av länets gymnasieskolor. På skolorna togs kontakt 

med eleverna där de frågades om de hade spelat poker på Internet för pengar och om de i så 

fall önskade att ställa upp på en intervju. Fem av intervjupersonerna kom i kontakt med oss 

på detta sätt. Kontakt togs även genom att med lärarnas tillstånd informera om projektet inför 

fyra gymnasieklasser. Detta tillvägagångssätt skapade kontakt med ytterligare en 

intervjuperson. Den sjunde intervjupersonen involverades i studien efter att personen via mejl 

önskat att delta i studien då denne läst en av de affischerna som satts upp på skolorna.  

 

Holme & Solvang (1997:101) menar att urvalet av studiesubjekt i kvalitativa undersökningar 

görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är strategiskt definierade 

utifrån studiens syfte. Kriterierna för ungdomarna som medverkade i denna undersökning var 

att de skulle vara mellan 15 och 17 år samt att de har spelat om pengar på nätpoker. Trots 

försök till en jämn könsfördelning bland de intervjuade ungdomarna var det enbart en tjej i 

urvalet. Detta, kan bero på att nätpokerspelande är ovanligt bland minderåriga tjejer. 

Forskning visar att tjejer spelar i mindre utsträckning än killar och väljer i större utsträckning 

att respektera åldersgränserna (Svensson, 2003: 100). 

2.4.2 Bearbetning 

En bandspelare användes som hjälpmedel för att spela in intervjun och underlätta 

transkriberingen av intervjun. Enligt Robson (2002: 289f) är bandspelare att föredra då 

inspelningen underlättar så att forskaren kan koncentrera sig på intervjun. Dessutom 

resulterar användningen av en bandspelare i en mer exakt återgivning av intervjupersonernas 

berättelse. Samtliga intervjupersoner som deltog i denna studie har godkänt inspelning av 

samtalet. Denscombe (2009: 259) menar att den intervjuade ibland kan känna sig hämmad av 

inspelningsprocessen men att detta brukar avta efter en liten stund. Detta är något som två av 
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intervjupersoner i denna studie inledningsvis upplevt då de varit fokuserade på bandspelaren 

istället för intervjun. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. Under 

intervjun förde en av intervjuarna anteckningar för att registrera kroppsspråk, känslouttryck 

etc. som inte registreras av bandspelaren. Upprepningar, stamningar och hummande togs bort 

från citaten då citaten annars skulle ha blivit svårförståeliga. Enligt Holme & Solvang (1997: 

145ff) är det ofta nödvändigt att redigera citaten som kommer att användas i analysen då de i 

sin naturliga form skulle försvåra läsningen. Som forskare ska man dock vara medveten om 

risken att redigering av citat kan innebära att uttalandet får en annan mening. För att 

säkerställa intervjupersonernas anonymitet har de blivit tilldelade ett alias. Platsnamn och 

namn som kan härledas till intervjupersonen har tagits bort (Holme & Solvang, 1997: 145ff).  

 

Den analysvariant som har använts i denna studie för att analysera intervjuerna kallas för Ad 

hoc. Enligt Kvale (1997:184) används det inte någon standardmetod under en Ad hocanalys 

utan det växlas fritt mellan olika tekniker. Denna metod är förmånlig för att finna strukturer 

och sammanhang i intervjumaterialet som annars hade varit svår att finna.  
 

 Forskaren kan således först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan går tillbaka 

till särskilda avsnitt, kanske göra vissa kvantifieringar som att räkna yttrande som anger olika attityder till 

ett fenomen, göra djupare tolkningar av speciella yttringar, omvandla delar av intervjun till berättelser 

(Kvale 1997: 184).  
 

Transkriptionerna av intervjuerna har granskats flera gånger för att få en övergripande bild av 

empirin i sin helhet. Genom att lägga märke till mönster, se teman, se rimligheter och 

sammanställa materialet kan vi se vad som hör ihop med vad. Utifrån det skapas sedan 

jämförelser och kontraster. Upptäckandet av dessa olikheter och likheter skapar ökad 

förståelse för det som undersöks (a.a. 184f). Sedan har vissa centrala delar valts för att 

belysas utifrån undersökningens syfte (Holme & Solvang, 1997: 146). 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som har en stark förankring i den kvantitativa 

forskningstraditionen. Vissa forskare menar att dessa inte är överförbara på kvalitativa studier 

(Denscombe, 2009: 379). Vi har trots detta valt att använde oss av dessa begrepp för att föra 

en diskussion kring denna studiens forskningsprocess. 

2.5.1 Validitet 

Validitet kan definieras som att studien verkligen undersöker det den är avsedd att undersöka, 

d v s hur träffsäker forskaren varit (Denscombe, 2009: 380). Forskaren måste då ta ställning 
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till om den metod denna använder verkligen återger det undersökta fenomenet. Enligt Kvale 

(1997: 215) får intervjumetoden kritik för att den intervjuades svar skulle kunna vara ogiltiga 

eller ha missförståtts av forskaren. Robson (2002: 171) nämner bl.a. beskrivningen och 

tolkningen som hot mot validiteten i den kvalitativa forskningen. Det är viktigt att det som 

har sagts under intervjun inte glöms bort eller blir felaktigt ihågkommet. Genom att använda 

bandspelare under intervjun kan risken för att beskrivningen blir fel minimeras och därmed 

kan validiteten höjas. I denna studie har bandspelare använts i samtliga intervjuer för att 

beakta validiteten.  

 

Då forskarens förförståelse är en del av forskningsprocessen i kvalitativa studier finns det risk 

att forskaren tvingar på materialet en mening utifrån sin egen förförståelse istället 

för intervjupersonens (Robson, 2002: 171f). Därför är det viktigt att denne är medveten om 

sin egen förförståelse (Holme & Solvang, 1997: 97ff). Eftersom vi i en tidigare studie har 

berört ämnesområdet har vi därför erhållit en tidigare referensram. Under arbetets gång har vi 

ständigt reflekterat över vår egen förförståelse för att minska risken för feltolkningar. För att 

verifiera att intervjuarna har uppfattat vad intervjupersonen verkligen har sagt, har 

sammanfattningar gjorts efter varje tema. Feltolkningar minskas genom att forskaren 

verifierar sin förståelse och tolkning med intervjupersonerna. Lantz (2007: 59) menar att 

sammanfattningar är att föredra efter varje större frågeområde, då det blir en enkel övergång 

till nästa område. 

 

En svaghet i att använda den kvalitativa forskningsintervjun som teknik är den så kallade 

intervjuareffekten. I intervjusammanhang kan intervjupersonen vilja vara intervjuaren till 

lags och svara som denne tror att intervjuaren vill höra (Denscombe, 2009:269). Vi har haft 

en kontinuerlig diskussion kring detta då intervjueffekten påverkar validiteten i studien. Vi 

har även reflekterat och problematiserat hur belöningen som respondenterna fick i form av en 

biobiljett, påverkade deras uttalande i intervjusituationen. En risk med att erbjuda någon 

belöning för att intervjupersonerna ska delta i intervjun är att denne ger svar på frågorna på 

ett sätt som denne tror att forskaren vill höra, för att på så sätt förtjäna t.ex. biobiljetten. 

Intervjupersonerna i denna studie informerades om att det inte fanns något rätt eller fel sätt att 

svara på frågorna och att fokus låg på deras egen upplevelse. Biobiljetten skulle bli 

intervjupersonens oavsett om och hur denne svarade på frågorna. 
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2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om undersökningens tillförlitlighet, d v s hur mätningarna har utförs 

och hur noggranna vi är med bearbetning av informationen (Holme & Solvang (1997: 163). 

Kvale (1997:145) menar att reliabiliteten i intervjusituationen handlar om att undvika ledande 

frågor. För att höja reliabiliteten i denna undersökning, lade vi vikt på att de frågorna som 

innefattades av intervjumanualen var öppna frågor som inte kunde besvaras med ja och nej 

och att frågorna inte skulle vara ledande (a.a. 145). 

2.6 Etiska övervägningar 

I denna studie har Vetenskapsrådets (2002: 6) forskningsetiska principer följts. Fyra 

huvudkrav behandlas i dessa forskningsetiska principer för att stärka individskyddet för 

respondenterna i studien. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonerna 

ska informeras om syftet med uppsatsen och vad som förväntas av dem i deras deltagande. 

Detta uppfylldes genom informationen på affischerna och upplysningen som ungdomarna 

fick vid den första kontakten. För säkerhets skull informerades intervjupersonen ytterligare 

en gång om dennes roll i studien i början av varje intervju.  

 

Det andra kravet är samtyckeskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2002: 9f) innebär det att 

samtycke måste finnas hos de intervjuade. I vissa fall bör vårdnadshavares tillstånd erhållas. 

Samtliga respondenter har visat samtycke för deltagande i studien. De ungdomarna som är 

under femton år har dock valts bort då det enligt samtyckeskravet krävs föräldrars tillstånd 

innan intervjuer görs med så unga respondenter. Involvering av vårdnadshavarna kan verka 

negativt för studien då dess vetskap eller medverkan skulle kunna hindra den unges 

deltagande och det skulle försvåra de fall där vårdnadshavaren inte varit medveten om 

ungdomens spelvanor. Enligt samtyckeskravet ska den intervjuade även ha rätt att bestämma 

över sitt eget deltagande och ha rätt att avbryta deltagandet utan otillbörliga påtryckningar 

(a.a. 10). Intervjupersonerna har informerats om detta inför deras intervjuer. Respondenterna 

har informerats om att materialet från intervjuerna enbart kommer att användas i studiens 

syfte och att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (a.a. 9ff). 
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2.7 Arbetsfördelning 

Uppsatsen har två författare och redovisning av arbetsfördelningen är inte helt okomplicerad. 

Vi har medvetet valt att skriva majoriteten av arbetet tillsammans då detta under tidigare 

uppsatsskrivande har visat sig vara det mest effektiva arbetssättet för oss. Denna uppsats är 

en produkt som tillkommit genom en gemensam insats där båda två har varit lika engagerade. 

De delar som vi skrivit självständigt i utkastformat har vi sedan sammanfogat och eventuellt 

omformulerat för att bättre representera ett gemensamt arbete/insats. De delar som vi haft 

huvudansvar för är följande: Dana har haft huvudansvar för teoridelen och abstract samt Emil 

har haft huvudansvaret för transkribering och innehållsförteckning. De övriga delarna i 

uppsatsen är som tidigare nämnt en gemensam insats. 

3 Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer relevant forskning inom ämnesområdet att presenteras. I sökandet 

efter relevant litteratur till tidigare forskning har vi använt oss av artikel- och 

biblioteksdatabaser samt sökmotorer som t.ex. Google Scholar. Några av de sökord som har 

använts för att samla litteratur är: gambling, adolescents, gender, Internet poker och dess 

svenska motsvarigheter. I dagsläget finns begränsad forskning om minderårigt 

nätpokerspelande. Däremot finns ett betydligt större utbud när det gäller allmän spelforskning 

och forskning om spelmissbruk bland ungdomar. I det insamlade materialet har vi kunnat se 

ett antal teman som vi sedan har centrerat materialet utefter. Vi använder oss primärt av 

studier gjorda i Sverige men även en del internationell forskning. Det är dock av vikt att 

påpeka att en del av spelforskningen gjordes innan nätpokerns genomslag.  

3.1 Minderårigt spelande om pengar 

I en kartläggning av svenska spelvanor år 1997-98 angav 60 procent7 av svenska ungdomarna 

i åldern femton till sjutton år att de har spelat om pengar under det senaste året (Rönnberg, 

1999: 70). Internationella studier genomförda i Nordamerika, Europa och Australien visar ett 

jämförbart resultat där 60 till 90 procent av ungdomarna spelat om pengar (Fröberg, 2006: 

16). 

 

Åldersgränsen på majoriteten av de reglerade spelen på den svenska spelmarknaden är arton 

år (Svensson 2005: 26). Olika studier visar dock att åldersbestämmelserna som avser att 

                                                 
7  Detta procentantal inkluderar allt spelande om pengar, inklusive spelformer som t.ex. triss som saknar 
åldersgräns. 
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begränsa ungdomarnas spelande regelbundet överträds. Det verkar som om ungdomar alltid 

finner vägar att ta sig förbi gällande bestämmelser (Svensson, 2003: 97; Svensson, 2005: 

25ff). Svensson menar att närmare en tredjedel eller en fjärdedel av ungdomar mellan femton 

och sjutton år som deltog i den svenska studien år 1997-98, hade erfarenhet av att spela på 

åldersbegränsade spelformer (Svensson, 2003: 98). De vanligaste spelformer som ungdomar 

deltog i var spelmaskiner8, vadslagning och kortspel om pengar (a.a. 97).   

 

En ökande trend för minderårigt spelande har kunnat fastställas i flera internationella studier. 

Enligt Jacobs (2004: 2) har minderårigt spelande inte bara eskalerat de senaste åren utan det 

förväntas även att fortsätta öka i framtiden. Jacobs (2004) menar att den ökande 

exponeringen och tillgängligheten till spel, samt den framgångsrika utvecklingen av 

spelmarknaden på Internet, har medfört att fler ungdomar faller för frestelsen att delta i spel 

om pengar (a.a. 2ff). Ungdomarnas inställning till spel om pengar påverkas bland annat av 

den accepterande inställningen (normer) till spel om pengar i samhället. Statligt organiserade 

spel om pengar som t.ex. statsstödda lotterier främjar ett socialt accepterande samhälleligt 

klimat gentemot spel om pengar (a.a. 6f). Svensson (2005: 103) menar att spelandet idag är 

mer accepterat än tidigare och kopplas ihop med andra nöjes- och underhållningsaktiviteter. 

Spel förekommer allt oftare i olika media och blir till underhållning för hela familjen, 

exempel på detta är tv-program som Bingolotto (Svensson, 2005: 177). Dessa spelformer 

upplevs i första hand som tv-underhållning av tittaren och inte som spel. Ungdomarna 

exponeras idag i större utsträckning för olika former av spel om pengar än tidigare 

generationer (a.a. 177).  Fröberg menar att spel om pengar marknadsförs som underhållning, 

och något socialt man gör tillsammans med vänner, snarare än något man gör för att vinna 

pengar. Detta gör att många människor, särskilt ungdomar, sällan förstår riskerna med 

penningspel (Fröberg, 2006: 10). 

3.2 Spel och identitet 

Ungdomars alkoholvanor och spelvanor kan ses som en del av deras utveckling under 

tonåren. Svensson (2003: 113) menar att ungdomars mottaglighet inför företeelser som spel 

gör att de löper större risk än vuxna att utveckla problem. För ungdomen kan spel vara ett sätt 

att experimentera med olika roller och livsstilar för att på så sätt försöka hitta en identitet. 

Spelandet kan ses som ett sätt att uttrycka sin nyfikenhet på livet och ett sätt att reagera och 

engagera sig i omgivningen. Svensson (2003: 113) menar att ungdomars livshållning innebär 

                                                 
8 Med spelmaskin menas spel som t.ex. Jack Vegas och Miss Vegas. 
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att den unge vågar ta risker och leva i nuet. Ungdomar förlitar sig mer på sin tur och tänker 

inte lika mycket på sin framtid. Nedanstående citat beskriver ungdomstiden som en tid då de 

unga experimenterar fram sin identitet. 
 

Tonåren är en tid när individen går från barndom till vuxenliv. Liksom experimenterandet med sex och 

bruket med alkohol, tobak och droger, kan spel bli ett uttryck för tonåringens strävan att skapa sig 

sammanhängande och bestående identiteter (Eriksson i Rönnberg, 1999: 69). 
      

Spel om pengar kan användas av den unge som en symbol för att demonstrera sin vuxenhet. 

Spelandet blir som en vuxenritual där den unge kan påvisa sin övergång till vuxenvärlden. 

Med handlingen (spelandet) markerar den unge sin gemenskap och identitet med de vuxna 

(Lalander & Johansson, 2007: 63ff, 208f). Svensson menar att ungdomars överdrifter i 

spelande kan ses som ett sätt för de unga att bli socialt accepterade som unga vuxna 

(Svensson, 2005: 249) . 

 

Svensson menar att spel om pengar kan vara en strategi för unga att hantera de påfrestningar 

de möter, men att vid överdrivet spelande kan det få konsekvensen att det istället bygger på 

de ungas känsla av frustration och nedstämdhet (Svensson, 2005: 209, 252). Den unge kan 

använda spel som ett sätt att fly vardagen. Detta, kan liknas med vad Sue Fisher (1993) 

beskriver som speltypen Escape Artist. I följande stycke kommer vi att beskriva Sue Fishers 

speltyper ytterligare. 

3.2.1 Speltyper 

Sue Fisher (1993) gjorde en observationsstudie av ungdomars spelande på spelmaskiner och 

hur de använde sig av spelandet i deras identitetskonstruktion (Griffiths, 1995: 112f; 

Lalander, 2006: 82f). Fisher utvecklade en typologi som utgår från de ungas relationer till 

spelmaskinerna på arkaden men även deras relation till omgivningen. Fisher delar upp spelare 

i olika speltyper som förklarar syftet med spelandet för dessa ungdomar. Några av de 

speltyper hon beskriver är; Machine-beaters, huvudsyftet för dessa spelare är att segra över 

maskinen, maskinen står i fokus och spelaren är oftast inte intresserad av interaktion med 

omgivningen. Arkade kings, är mestadels unga män som genom sitt spelande upplever en viss 

status. För spelaren är pengarna inte målet, syftet är snarare att bli en skicklig spelare och få 

uppskattning och bekräftelse av omgivningen som denna status medför. Action-seekers, är 

spelare som primärt söker spänningen som spelet erbjuder. Escape Artist är spelare som 

spelar för att undvika omvärlden och dess problem. Rent-a-spacers, är unga kvinnor som 

egentligen inte har något intresse av spelet utan föredrar att se andra spela, för att på så sätt få 
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tillgång till den sociala sfären runt spelmaskinerna. I Fishers terminologi skönjs 

föreställningar om spelandet som en manlig företeelse där spelandet sköts främst av unga 

män och tjejerna snarare har en betraktarroll (Lalander, 2006: 82f, 87; Griffiths, 1995: 112ff).  

3.3 Genus 

Bland ungdomarna, spelar pojkarna tidigare och i större omfattning än flickorna när det gäller 

tid, pengar och kontinuitet. Pojkar föredrar även i större utsträckning att spela mer riskabla 

spel (Fröberg, 2006: 21, Moore & Ohtsuka, 1997: 221). Killar väljer i större utsträckning spel 

som bygger på skicklighet och kunskap som poker och vadslagning medan tjejer mer dras till 

turspel som bingo och lotterier (Jacobs, 2004: 6f). Pojkar är dessutom mer positivt inställda 

till spel i allmänhet och de tror sig ha större chans till vinst än tjejerna (Moore & Ohtsuka, 

1997: 232). Forskning visar även att unga tjejer i större utsträckning väljer att respektera 

åldersgränser än unga killar (Svensson, 2003: 100). Svensson kopplar de unga killarnas mer 

omfattande spelande till att de traditionella könsskillnaderna i stor grad reproduceras i 

ungdomarnas spelvanor (Svensson, 2005: 230).  

 

Majoriteten av nätpokerspelarna i Sverige är män. Enligt en undersökning av Tryggvesson 

(2007: 6) är det tio gånger vanligare att män spelar än kvinnor. En studie gjord av Woods, 

Griffiths & Parke (2007: 357) visar att det är vanligt förekommande att nätpokerspelarna 

uppger annat kön när de spelar. Tjugo procent av kvinnorna och tolv procent av männen i 

studien valde att spela under annat kön. Orsaken att kvinnorna uppgett att de var män var 

främst för att de manliga pokerspelarna skulle ta dem på större allvar och för att öka deras 

självförtroende på en annars mansdominerad arena. Männen uppgav istället att deras byte till 

kvinna var för att få ett psykologiskt övertag, då de trodde att män var mindre aggressiva i sitt 

spel när de spelade mot kvinnor (Woods et al, 2007: 357). På så sätt är valet att byta kön i 

spelet ett strategiskt sätt att dra fördel av genusföreställningar som finns bland 

nätpokerspelare.  

3.4 Nätpoker  

Enligt en svensk studie från Spelinstitutet finns det 200 000 aktiva nätpokerspelare i Sverige 

(SOU 2008:36: 111). Nätpokern har under det senaste decenniet expanderat kraftigt. Som 

exempel ökade marknaden under åren 1993-94 med 600 procent (a.a. 36). Numera ligger 

spelandet på en jämförelsevis stabil nivå (Tryggvesson, 2007: 6). Unga spelare i åldrarna 16 

– 27 år är starkt överrepresenterade i nätpokerspelande jämfört med de övriga 

åldersgrupperna (Tryggvesson, 2007: 27). Generellt lägger nätpokerspelare även ner mer 
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pengar på sitt spelande än andra spelare. Nätpokerspelarna lägger i genomsnitt 2 695 kronor 

per månad i jämförelse med dem som spelar spel utanför Internet som lägger i genomsnitt 

407 kronor per månad (Tryggvesson, 2007: 35).  

 

Gratisvarianter av nätpokerspelen fungerar ofta som övningssidor och kan locka spelaren till 

att börja spela om pengar. Eftersom det inte handlar om spel om pengar saknas åldersgränser 

på dessa sidor vilket underlättar för spelaren att bekanta sig med nätpoker och träna sitt 

pokerspelande. Spelande på gratis nätpokersidor är vanligt förekommande bland minderåriga 

ungdomar (Smeaton & Griffiths; 2004: 55; Derevensky & Gupta, 2007: 98f).  Woods & 

Griffiths (2008: 85ff) menar att de flesta spelarna motiveras att spela på nätpoker på grund av 

olika faktorer: Spelet i sig är lätt att lära sig och anonymiteten bidrar till att nya spelare lättare 

kan observera spelet och lära sig av andras spel. De låga insatserna fungerar motiverande för 

spelarna då de kan spela för relativt lite pengar under en längre tid. Nätpokern upplevs av 

spelarna som ett bekvämt sätt att spela om pengar och kan med enkelhet göras i hemmet. 

Majoriteten av nätpokerspelarna uppger även att pokern är ett bra sätt att bryta tristessen och 

finna spänning i vardagen (Woods & Griffiths, 2008: 85).  

 

Enligt den statliga nätpokerutredningen (SOU 2008:36: 149) har åtta procent av 

nätpokerspelarna i Sverige problematiska spelvanor och ytterligare femton procent har 

riskabla spelvanor. Spelproblem kopplat till nätpokerspelande har ökat markant de senaste 

åren. Den nationella stödlinjen för spelberoende har sett en ökning av samtal gällande 

nätpokerspelandet, från fem procent år 2004 till 24 procent år 2008 (Enmark, 2009:24).   

3.5 Riskfyllda spel  

Centrum för Forskning om Offentlig Sektor (CEFOS) gjorde en analys av internationella 

befolkningsstudier av spelvanor och kartlade de mest riskfyllda spelen. Analysen konstaterar 

att kasinospel, spelmaskiner och interaktiva Internetspel är nära förknippade med 

spelproblem då dessa spel innehåller många av de kända riskfaktorerna. Några av dessa 

riskfaktorer är: den korta tiden mellan insats och utfall, hög kontinuitet, skicklighetsaspekten, 

avsaknaden av social kontroll och den höga tillgängligheten (Binde, 2009: 23). Forskning 

visar att ungdomar i hög grad föredrar spelformer som kan leda till spelproblem som 

spelmaskiner och spel med kort.  Dessa spelformer har gemensamt att de är snabba och 

kontinuerliga i sin utformning (Svensson 2005: 179). En förklaring till varför dessa riskabla 

spelformer är populära bland ungdomar kan vara att ungdomarna har ett mer risktagande och 

experimenterande beteende som en del i deras identitetsutveckling (a.a. 179) . En annan 
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förklaring kan vara att snabba och kontinuerliga spelformer lättare erbjuder en upplevelse av 

”flow”.  Flow är känslan av att fångas av situationen, den yttre omgivningen kopplas bort, 

tiden upplevs som stillastående och man flyter med i spelet. Snabba spel ökar spelarens 

delaktighet genom en direkt återkoppling av vinst/förlust och kontinuerliga spel möjliggör för 

spelaren att kontinuerligt göra nya insatser som förlänger spelsituationen (Svensson, 2005: 

113f, 206f). Svensson beskriver risken med flow som följande: ”Man blir nära nog en del av 

situationen och mister därmed förmågan att kritisk betrakta sig själv utifrån” (Svensson, 

2005: 114). Spel som kombinerar snabbhet och möjlighet att förlänga spelsituationen anses 

vara de mest riskabla, dock är det dessa spelformer som ungdomar generellt föredrar (a.a. 

113). Griffiths menar att tillgången av möjligheter till spelande ökar med den teknologiska 

utvecklingen. Tillgängligheten till spel är hög, allt som krävs är en Internetuppkoppling och 

med dagens teknologi (trådlöst Internet) har vi tillgång till Internet var vi än befinner oss via, 

datorer, telefoner och bärbara datorer. Dessutom erbjuder många restauranger, hotell och 

Internetcaféer Internetuppkoppling till sina kunder. Med ökad tillgänglighet kommer ökade 

problem, vilket resulterar i att spelproblemen kommer att öka (Griffiths, 2003: 559).  

4 Teoretiska utgångspunkter  

De nedanstående teoretiska utgångspunkterna har valts för att analysera det insamlade 

materialet. Valet av teoretiska utgångspunkter grundar sig i ungdomars identitetsutveckling 

och hur de förhåller sig till nätpoker samt hur nätpoker kan symbolisera något mer än 

spelandet i sig.  

4.1 Ung i mediesamhället 

Thomas Ziehe beskriver i sina teorier hur ungdomskulturen påverkas av samhällets 

moderniseringsprocess och hur dessa förändringar medför en rad nya problem men även nya 

möjligheter (Fornäs, 1993: 9). Ziehes teorier bör betraktas som tolkningsförslag om hur 

ungdomsfenomen hänger samman med hur samhället i övrigt utvecklas (a.a. 13; Lalander & 

Johansson, 2007: 116). Ungdomar beskrivs oftast som seismografer som reflekterar hur 

samhället mår, genom att de i större utsträckning ger uttryck för samhälliga trender och 

(socio- kulturella) förändringar som sker (Lalander & Johansson, 2007: 8). Ziehe menar att vi 

alla påverkas av den kulturella moderniseringen, dock påverkas de unga i större utsträckning 

av dessa förändringar. Detta beror på att ungdomar befinner sig i en rörlig och känslig fas i 

livet där de bland annat är sysselsatta med ett identitetsarbete (Fornäs, 1993: 10).  
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4.1.1 Upplösning av tidigare normer och traditioner 

Ziehe beskriver vår tid som en epok som utsätts för en erosionkris. Gamla traditioner och 

normer bryts ner i allt snabbare takt och medför att gamla traditioner för arbete, 

familjebildning, identitet etc. ifrågasätts eller förlorar sin självklarhet (Fornäs, 1993: 9). 

Frigörning av de tidigare generationernas normkrav och traditioner är vad Ziehe kallar för 

”kulturell friställning”. Ziehe menar att den kulturella friställningen kan ses som en 

dubbelbottnad process för individen då den å ena sidan öppnar för förändringar och frihet, 

samtidigt som den skapar osäkerhet och belastning för individen. Parallellt till den kulturella 

friställningen pågår en kulturell expropriationsprocess (a.a. 9). Individen i dagens samhälle 

tolkar sig själv med hjälp av olika medieformer istället för de gamla traditionerna och 

normerna. Dessa medier framför samhälleliga bilder, symboler och tolkningar och hotar vår 

möjlighet att skapa egna autentiska referenser. Samtidigt erbjuder dessa bilder oss möjlighet 

att bli upplyst av nya upplevelser som vi ännu inte själv erfarit (Ziehe, 1991: 160f; Fornäs, 

1993: 9). Vad man än gör, vill göra eller har bestämt sig för att göra, allt är redan laddat och 

tolkat utifrån medieförmedlade tolkningsmönster. ”Världen blir således, för att uttrycka det 

tillspetsat, ”redan bekant” innan den kan upplevas” (Ziehe 1986: 35). Särskild bland barn och 

ungdomar är detta slags förhandsvetande enormt stort. Ziehe menar att ungdomar bildar sin 

självuppfattning genom att ta till sig de på förhand visade erfarenheterna i medierna. 

Gränserna mellan vuxenvärlden och ungdomar har suddats ut då ungdomar har tillgång till 

samma värld som de vuxna. Ungdomar vet idag alltså mer om världen och tar del av 

vuxenlivet tidigare än förut (Ziehe, 1993: 154). Ett exempel på de ovan nämnda sekundära 

erfarenheter som ungdomarna får, kan vara bilderna av pokerspelande ur filmer som t.ex. 

”Maverick9” där tuffa manliga cowboys spelar poker i rökiga rum. När den unge spelar poker 

med kompisar så riskerar den enligt Ziehe att ”citera” sina sekundära förkunskaper i sitt 

handlande. Detta kan yttra sig genom att den unge kanske har en cigarr som rekvisit med sig 

till pokerkvällen med kompisarna. 

4.1.2 Förändrade villkor 

Tre fundamentala drag resulterar ur de förändringar som den kulturella friställningen medför 

(Fornäs, 1993: 9). Det finns en ökad reflexivitet då samhället ger oss allt fler möjligheter att 

uttrycka och fundera över oss själva och vår identitet. Ungdomar tvingas vara reflexiva då de 

ständig konfronteras med samhälleliga bilder av hur de borde vara som ung. Det finns 

                                                 
9 Maverick är en spelfilm från 1994 som handlar om en stor pokerturnering i vilda västern. 
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dessutom en görbarhet i att det mesta upplevs som möjligt att skapa. Tack vare den kulturella 

friställningen upplever vi inte längre identiteten som något som är förutbestämd, övertagen 

och fastställd för hela livet. Möjligheten finns att pröva, förändra, stilisera och byta ut olika 

identiteter (Ziehe, 1986: 25). Slutligen finns en ökad individualisering i det att den unge själv 

måste skapa ett eget och unikt liv. Ziehe (1986: 35) uttrycker detta som; Jag har inte bara en 

möjlighet att göra något med och av mig själv, utan också en social-konventionell plikt att 

”bli något”. Massmedierna och den kommersiella marknaden erbjuder och framtvingar 

färdiga handlingsalternativ/ livsstilserbjudande för den unge att välja från. Ungdomar kan och 

måste med andra ord, välja mellan olika valmöjligheter och livsstilar, vilket kan leda till en 

känsla av ångest och ambivalens hos den unge, då ett ständigt tvivel hänger kvar om valet är 

rätt och inte går miste om något (Ziehe, 1993: 36).   

 

För att hantera de tre dragen (ökad reflexivitet, ökad görbarhet och ökad individualisering) 

använder ungdomar sig av olika kulturella orienteringsförsök (Ziehe, 1993: 155ff). Det första 

kallar Ziehe för subjektivering och syftar på strävan hos ungdomar efter närhet och intima 

relationer till personer i sin omgivning som t.ex. kamrater, för att fly samhällets kyla (a.a. 

39ff, 155ff). Det andra sättet är ontologisering som innebär sökandet efter fasta 

trosföreställningar eller ideal. Det tredje orienteringsförsöket är potentiering eller 

estetiseringen. Genom att söka sig till kraftfulla och intensiva upplevelser försöker individen 

handskas med livets tristess, tomhet och leda.  Detta kan innebära att man söker sig till 

fysiska extatiska upplevelser som rockkonserter och bungy-jump, eller psykiska som 

skräckfilmernas chockeffekter. Det är stegrad intensitet som eftersträvas (a.a. 158f). Att spela 

nätpoker skulle kunna vara ett sätt för den unge att uppleva den stegrade intensiteten som 

ungdomar söker i och med potentieringen. 

 

Denna teori har valts som huvudteori då vi anser att Ziehes teori beskriver hur ungdomen 

påverkas av de bilderna som finns av nätpoker i samhället och att detta bland annat kan 

påverkar hur de reflekterar över sitt eget spelande och sin egen identitet mot dessa bilder. 

Denna teori kan hjälpa oss att förstå vad spelandet symboliserar för ungdomarna i deras 

vardag och i deras identitetsutveckling. 

4.2 Spelkarriären 

Svensson (2005: 128) använder sig av Beckers (1973) beskrivning av användning av droger 

som en karriär för att förklara utveckling av spelvanor och hur dessa förändras över tid. 

Anledningen till att någon börjar spela behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som varför 
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personen fortsätter att göra det. Spelkarriären är resultatet av ett invant spelmönster som har 

formats efter återupprepning av enstaka handlingar. Processen innebär att individen tillägnar 

sig de tekniker som krävs för att behärska en viss spelform. Vissa spel som t.ex. roulett och 

poker kräver någon form av förkunskap. Detta menar Svensson är en förutsättning för att 

individen ska kunna uppleva den spänning och upphetsning som spelandet innebär 

(Svensson, 2005: 128).  

 

De ungas utveckling av specifika spelmönster sker i deras umgänge i skilda 

socialisationsmiljöer inom familjen, på skolan, i arbetslivet och på fritiden (Svensson, 2005: 

22, 31). Utveckling av barn och ungdomars spelande kan ses som en process som kan liknas 

vid en karriär eller en korridor. ”Varje steg som tas på spelkarriären ställer de unga inför nya 

socialisationsmiljöer med specifika uppsättningar av spelmönster” (Svensson, 2005: 219). 

Bakom dörrarna i denna korridor finns olika socialisationsmiljöer som den unge kan välja att 

ta del av genom att kliva in i rummet eller så fortsätter den unge vidare i korridoren. För 

majoriteten av ungdomarna sker introduktionen till spel inom familjen. Det är i detta rum, i 

umgänget med familjen och syskon där spelandet introduceras till den unge för första gången 

(a.a. 219). Det är också i denna fas som den unge tar över familjens inställningar och 

värderingar till spel. Svensson menar att den unge fortsätter få tillträde till nya 

socialisationsmiljöer för spel medan han vandrar ner för korridoren. Dessa 

socialisationsmiljöer ligger ofta bortom föräldrarnas syn och omedelbar kontroll (a.a. 249). 

Det är i samspel med omgivningen som ungdomar utvecklar sitt spelande som en del av deras 

väg mot vuxenhet. Relationer med föräldrar och syskon kommer att utökas med 

vänskapsrelationer, skola och senare arbetslivet (a.a. 126). Den unge tar med sig de 

färdigheter och beteenden som den har observerat och lärt sig tidigare och prövar de på 

vuxenvärldens arenor (a.a. 249). ”Ungdomars överdrifter när det gäller spel om pengar kan 

ses som ett uttryck för deras ansträngning att bli socialt accepterade unga vuxna” (a.a. 249).  

4.3 Bourdieus teori om kapital 

Bourdieu kopplar i sin bok Distinktionen samman kultur och identitet genom att analysera 

förhållandet mellan samhällets struktur och olika klassers livsstil och smak (Andersen & 

Kaspersen, 1999: 367 ). Han beskriver hur individer med hjälp av olika symboliska system 

som t.ex. kläder, musik, religion, riter, konst, teknologier och vetenskap skapar likhet till det 

de vill tillhöra (gemenskapstecken) och olikhet (skillnad) till det de inte vill tillhöra 

(Andersson & Kaspersen, 1999: 373:ff; Lalander & Johansson, 2007: 36).  

Kapitalet har i Bourdieus teori ett symboliskt (och materiellt) värde som individen i likhet 
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med pengar kan samla, förvärva och använda i utbyte mot annat som upplevs värdefullt inom 

en grupp (t.ex. status, professionellt expertis, uppmärksamhet). Med hjälp av de olika 

kapitalen försöker individen positionera sig själv i samhället eller det Bourdieu kallar för det 

sociala rummet (Andersson & Kaspersen, 1999: 381f). Symboliskt kapital, för att ett kapital 

ska betraktas som värdigt måste den upplevas som värdefull av den omgivningen eller sociala 

grupp individen befinner sig i. (Bourdieu 1992: 10) Bourdieu menar att kapital är ett socialt 

förhållande, d v s en social energi som inte existerar utan det är något som självproduceras 

och reproduceras inom det givna fältet. Det är individerna eller agenter i fältet som därför 

sätter värde på vissa saker framför andra (Bourdieu, 1993: 270). Ekonomiskt kapital handlar 

om det materiella, d v s de ekonomiska tillgångar individen har som inkomst, arv eller en 

annan förmögenhet i ekonomiska termer. Socialt kapital handlar om det sociala nätverk 

människor befinner sig i. Kapitalet är starkt förankrat i sociala relationer och inflytelserika 

personer i individens liv t.ex. familjen, vänner, skolkamrater (Bourdieu, 1992: 10). Kulturellt 

kapital kan ses som en typ av symbolisk kapital som visar vilka kunskaper och resurser som 

värderas högst i ett samhälle. Kulturellt kapital är symboliska tillgångar som ofta förknippas 

med finkulturen som kunskap om konst, böcker (a.a. 10). Bourdieus teori om kapital 

beskriver hur individen med hjälp av kapital positionera sig i det sociala rummet. En fråga vi 

kan ställa är, om nätpoker kan vara ett sätt för ungdomarna att erhålla symbolisk kapital? Det 

vill säga, kan nätpoker hjälpa ungdomarna att positionera sig i samhället? 

 

Anledningen att vi har valt att använda oss av Bourdieus teori om kapital är att den skapar en 

förståelse av hur ungdomarna med hjälp av olika sorters kapital kan positionera sig i det 

sociala rummet. Den ger oss även förståelse av hur spel kan ha olika symboliska och 

materiella värden för den unge. 

4.4 Missbrukarmanus och motmanus 

Philip Lalander (2005: 24ff) använder sig av begreppen missbrukarmanus och motmanus för 

att beskriva hur personer som brukar och missbrukar droger använder sig av 

vardagslivsstrategier för att upprätthålla självrespekten och undvika faror/risker som 

droganvändandet medför. Trots att denna studie inte handlar om drogmissbruk kan dessa 

begrepp enligt vår mening, även användas för att förstå individers sätt att hantera spel om 

pengar.  

 

Det finns generaliserade bilder i samhället av vad som är avvikande och vad som är normalt 

(Lalander, 2005: 24f). Lalander menar att få människor vill identifiera sig som ”knarkaren”, 
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eller i detta fall ”spelmissbrukare” även om individen ibland agerar på liknande sätt. Att vara 

”spelmissbrukaren”, är den stereotypa bilden av en nedgången, kriminell missbrukare som 

inte kan ta ansvar över eller kontrollera sig själv, en misslyckad individ som står utanför den 

sociala gemenskapen (Lalander, 2005: 25). Denna stereotypbild av en knarkare eller 

missbrukare är vad Svensson & Svensson (2005) kallar för missbrukarmanus. Bilden av 

missbrukaren är så negativt laddad och stigmatiserad, att ingen eller ett fåtal människor, vill 

se sig själv som en missbrukare, därför utvecklar de ett försvar, ett motmanus att förhålla sig 

själva till (Lalander, 2005: 25).  

 

I motmanus och brukarmanus kan individen framhäva en motbild till missbrukarmanuset. 

Istället för missbrukare, träder bilden av ”brukare” fram, den som har kontroll. Det som står 

centralt i motmanus och brukarmanus är med andra ord, kontroll och riskhantering (Lalander, 

2005: 28f). Så länge individen är socialt integrerad i samhället och har kontroll och kan styra 

över sin användning av droger/spel är denne inte missbrukare. Individen minskar således 

risken för att bli beroende och att denne börja likna stereotypbilden av ”missbrukaren” i 

missbrukarmanuset. Denna riskreducering kallar Lalander (2005: 28) för 

situationsbegränsningar. Motmanuset har enligt Lalander en dubbel funktion då den både 

reglerar och möjliggör droganvändning/spelandet. Bilden som missbrukarmanuset ger, är ett 

skräckscenario, som fungerar som en varning för unga människor. På så sätt bidrar 

missbrukarmanuset till att reglera droganvändning/spelandet. Missbrukarmanuset socialiseras 

in genom skola, föräldrar och media (a.a. 29). Manuset skapar samtidigt möjligheter för 

individen att använda droger/spela eftersom denna stereotypbild är så extrem att individen 

inte alls känner igen sig i den. På detta sätt skapas handlingsutrymme inom vilket man kan 

använda droger/spela utan att det ses som särskild onormalt eller misslyckat. Man skapar 

motmanus där man blir brukare istället för missbrukare (a.a. 29).  

 

4.5 Genus som sociala konstruktioner 

Giddens menar att vi bör skilja mellan kön i betydelsen biologiska och anatomiska skillnader 

mellan män och kvinnor och genus och könsroll som står för psykologiska, sociala och 

kulturella skillnader (Giddens 2003: 112). Begreppet genus är kopplat till sociala 

konstruktioner i samhället av vad som uppfattas som kvinnligt och manligt och behöver inte 

nödvändigtvis handla om individens biologiska kön. Könsrollsidentiteten skapas genom 

samspel mellan individerna och de upplevda könsskillnaderna som finns i samhället. Genom 

dessa konstruktioner formas och vidmakthålls dessa skillnader (a.a. 117). Liksom Giddens 
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menar Hirdman (2001:14ff) att begreppet genus kan förknippas med den sociala 

uppfattningen av vad som i samhället/kulturen klassas som kvinnligt respektive manligt och 

att det skiljer sig från begreppet kön som endast är ett biologiskt koncept. Hirdmans teori om 

genussystemet utgår från två elementära principer som hon kallar för Isärhållningen och 

mannen som normbärare vilket påverkar vårt sätt att se på skillnader mellan könen. 

Isärhållningen. Hirdman menar att det finns en uppdelning mellan könen i två motsatta poler. 

Isärhållningens logik syftar till att hålla isär det som betraktas som manligt respektive 

kvinnligt genom att synliggöra olikheter. På så sätt gör isärhållningen mannen och kvinnan 

till motsatspar. Män förknippas med fysisk styrka medan kvinna som icke-man förknippas 

med svaghet eller ses som en svagare version av mannen. Ett exempel på hur könen hålls isär 

är genom att dela in olika yrken som typisk kvinnligt eller manligt och hur lönerna påverkas 

av detta. Typisk kvinnliga yrken har i genomsnitt lägre löner än yrken som klassas som 

typisk manliga (a.a. 48f, 65f). Mannen som normbärare. Denna princip utmärks av att 

mannen betraktas som normbäraren. Att vara man är att inte vara kvinna. Mannen fungerar 

som ett utgångsvärde i relation till kvinnan. Mannen är med andra ord en idealtyp som 

kvinnan ständigt jämförs med. (a.a. 59ff).  

 

Vi har i detta stycke beskrivit hur begreppet genus är kopplat till sociala konstruktioner i 

samhället av vad som uppfattas som kvinnligt och manligt. Genus som social konstruktion är 

relevant i detta arbete då den förklarar hur könsrollsidentiteten skapas genom samspel mellan 

individerna och de upplevda könsskillnaderna som finns i omgivningen (t.ex. i 

spelsituationen). En fråga vi kan ställa oss är hur dessa strukturer påverkar ungdomarnas 

upplevelse av nätpoker? Detta kommer vi att studera närmare i resultat och analysdelen. 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel följer en redovisning av studiens empiri och analysen som har gjorts utifrån 

ungdomarnas beskrivning och reflektioner av deras nätpokerspelande och de tidigare nämnda 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning.  Kapitlet inleds med en presentation av de 

intervjupersoner som deltagit i studien. Redovisning av resultat och analys presenteras här 

som integrerade delar i ett och samma avsnitt. Resultat och analysredovisningen delas i fyra 

kapitel. Dessa är spelkarriären, spelets lockelser, risker och riskhantering samt 

genusföreställningar i spelet. Dessa avsnitt har formats utifrån studiens frågeställningar och 

ungdomarnas berättelser d v s studiens resultat. 
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5.1 Presentation av intervjupersonerna 

”Amanda ” har spelat nätpoker om pengar vid några enstaka tillfällen. Vid de tillfällena har 

hennes bror försett henne med pengar att spela för och konto att spela på. De gångerna hon 

har spelat har hon inte vunnit något utan bara spelat slut på pengarna.  
 

”Bijan” brukar spela pokerturneringar över Internet. Han spelar en till två gånger i veckan på 

olika turneringar på Svenska Spels pokersida. Han började spela nätpoker genom att en 

kompis till honom lät honom spela på dennes nätpokerkonto. Bijan uppger att han spelar för 

60-70 kronor i veckan. 
 

”Jonas” brukar spela poker med kompisar när de får chansen. Då han bor utanför staden så 

försvårar det möjligheterna att spela tillsammans. Då brukar de istället samlas vid 

nätpokerturneringarna och spela. Jonas spelar för mindre summor och uppger att det är det 

sociala i spelet han är ute efter och lägger lite vikt på pengarna. 

 

”Jesper” spenderar det mesta av sin tid framför datorn. Förutom att spela nätpoker sköter han 

mycket av sitt sociala umgänge via internet. Jesper är den ungdomen i denna studie som 

spelade för mest pengar på nätpoker. Som mest har han vunnit 30 000 kr på en omgång men 

spelar oftast för runt 2 000 kronor per omgång.  

 

”Markus” spelar på olika nätpokerturneringar på Internet med sina vänner. De brukade vara 

sju stycken som spelade men gruppen decimerades och vid intervjutillfället var det bara 

Markus och en kompis som spelade. Markus uppger att han spenderar 40 kronor i veckan på 

sitt spelande. 

 

”Stefan” spelade nätpoker om pengar efter att han hade spelat nätpoker på olika gratissidor. 

Då det gick bra för honom valde han att börja och spela om pengar. Då Stefan spelade som 

mest på nätpoker lade han ner två timmar per dag på spelandet. Vid intervjutillfället spelade 

han inte alls nätpoker längre, då hans intresse för bilar tagit hans lediga tid. 

 

”Hameed” uppgav att han mest spelade nätpoker på kvällarna och nätterna för att fördriva 

tiden. Han uppger i intervjuerna att han sammanlagt har förlorat omkring 30 000 kronor på 

Nätpoker. Numera spelar han inte längre och tar helt avstånd från nätpokern sedan en vän till 

honom började begå brott som följd av ett intensivt spelberoende.  
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5.2 Spelkarriären 

Samtliga ungdomar som deltagit i denna studie har spelat på nätpoker om pengar. 

Ungdomarna varierade en del när det gäller speltid, pengar och engagemang de lade ner i 

spelandet. Amanda och Jonas spelade några enstaka gånger om året medan Hameed, Jesper 

spelade dagligen. De intervjuade ungdomarna uppgav olika anledningar till vad som drog 

dem till nätpoker. Enligt Svensson utvecklar de unga sina spelvanor i samspel med 

omgivningen. Barn och ungdomar utvecklar sin ”spelkarriär” som en del av deras 

vuxenblivande i samspel med både föräldrar och kompisar (Svensson, 2005: 219). Här nedan 

kommer vi att beskriva ungdomarnas upplevelse och reflektioner av hur de började spela 

nätpoker och hur deras spelande senare utvecklades. 

5.2.1 Introduktion till spel 

Svensson menar att de ungas tillägnelse av olika spelformer i allmänhet sker inom familjen 

och under föräldrarnas uppsikt (Svensson, 2005: 224). Detta kom även fram i samtalen med 

intervjupersonerna. Stefan berättar t.ex. hur han som liten pojke fick följa med pappa till 

travbana och Bijan berättade hur han och hans pappa brukar spela stryktipset tillsammans.   

Enligt Svensson fortsätter den unge senare att utveckla sina spelvanor tillsammans med 

jämnåriga och på andra socialisationsarenor som oftast ligger bortom föräldrarnas syn och 

omedelbar kontroll (a.a. 224, 249). Under samtal med de intervjuade ungdomarna kom 

vännernas betydelse för introduktionen till poker och nätpoker fram. Samtliga ungdomar 

berättar att de tidigare har spelat poker om pengar med vänner i sociala sammanhang. Alla 

ungdomar i studien utom Jesper lärde sig spela poker av sina kompisar och gjorde även sin 

speldebut om pengar med vänner. Pokertillfällena var ett sätt för ungdomarna att umgås, 

prata och ha det trevligt. Det vanligast förekommande spelet var pokerspelande hemma hos 

varandra, d v s livepoker.  
 

Så frågade de då om vi ville vara med på poker. Vi har aldrig spelat poker innan liksom. – Nej men vi 

förklarar sa dom. Så var det ju pisslätt var det ju…//…Så satt jag där liksom och tyckte det var skitskoj. 

Liksom alla satt och berättade saker, massa tjall och sånt, så riktigt kul var det. (Markus) 
 

Pokerspelande blev enligt Markus ett sätt att umgås med kompisarna, som att gå på bio eller 

att gå på gymnasiedisco, en aktivitet han gör tillsammans med kompisar. 

 

Det är inte bara från kompisar som ungdomar lär sig spela poker, även mediernas förmedlade 

bild av pokerspel tas in av ungdomarna och socialiseras in på så sätt. När Stefan spelade 

poker med sin kompis och kusin kände han igen ”spelsettingen” och reglerna trots att han 
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aldrig hade spelat poker förut. Stefan beskrev bordet de spelade på som ett ”riktigt 

pokerbord” som kusinen hade köpt med ”riktiga marker” och kortlek. Ziehe (1986: 35) menar 

att ungdomarna idag redan har sekundära förkunskaper som de har fått paketerat av 

medierna. Världen blir på så sätt redan bekant innan den har hunnits upplevas. Stefan 

berättar: ”Jag visste lite hur man spelar liksom… Det går ju massor program på TV och så”. 

Ungdomarna bildar sin självuppfattning genom att reflektera över sin egen identitet mot 

andra och mot bakgrunden av bilder och kunskaper som samhället och medierna för ut. Detta 

är vad Ziehe kallar för reflexivitet eller självreferens (Ziehe, 1986: 25, 35; Lalander & 

Johansson, 2007: 116). I Stefans fall yttrade denna reflexivitet sig genom att han tog med sig 

solglasögonen nästa gång de hade pokerkväll. Solglasögonen är vanligt förekommande i tv 

program och filmer som handlar om poker och symbolisk laddad för just poker som spel. 

Marker, solglasögonen, whiskey och cigarrer vid pokerspelande är s.k. rekvisiter av den 

medieförmedlade bilden av poker. 

 

Svensson (2005: 128) beskriver spelkarriären som ett spelmönster som har uppstått genom 

återupprepning av enstaka handlingar. Vissa spelformer som t.ex. poker och roulett kräver att 

ungdomar har tidigare erfarenhet och kunskaper om spelformen. Utan dessa är det svårt för 

spelaren att uppleva den spänning och upphetsning som spelandet innebär (a.a. 128). Ett 

exempel på detta är de återkommande pokerkvällarna med vänner som lägger grunden för att 

den unge lär sig att spela poker. Bland kompisarna får den unge de kunskaper som behövs för 

pokerspelet. I det sociala sammanhanget lär de unga sig att uppfatta spelsituationen d v s 

förstå de symboler som är exklusiva för detta spel, vilka moment som ger spänning och vilka 

egenskaper som värderas högt (t.ex. pokerface).  

5.2.2 Nätpoker om pengar  

Markus, Bijan, Hameed och Stefan uppgav att vara bland de två bästa spelarna i sitt 

kompisgäng. Steget att testa att spela på Internet var lättare då de kände sig säkra som 

pokerspelare. ”Rätt duktig var man ju eller så. I alla fall live men sen så var det ju svårare på 

Internet var det. Så man var lite sugen på att testa hur det var” (Bijan).  

 

Samtliga ungdomarna i denna studie hade tidigare erfarenheter av att ha spelat poker om 

pengar innan de började med nätpoker. Nyfikenhet var en stor drivkraft för ungdomarna att 

testa nätpoker om pengar. Amanda blev nyfiken när hennes bror spelade nätpoker och hon 

tackade ja när han erbjöd henne att spela. Jespers hade liksom Amanda en bekant som 
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introducerade honom till nätpoker. Hameed introducerades till nätpoker genom vänner som 

skickade länkar till spelsidor där de själva spelade om pengar. För Jonas och Markus började 

nätpoker som någon förlängning av de sociala pokerkvällarna de hade med kompisarna. 

Markus kompisgäng förflyttade sitt spelande till Internet när de en kväll inte fick vara hemma 

hos någon av kompisarna. De skapade ett utrymme för social interaktion och för spelandet 

bortom vuxenvärlden. ”… sen när man inte kunde vara hos någon o föräldrarna inte ville att 

vi skulle vara där… //…Så då var det liksom… Då gick man in på Internet istället” (Markus). 

För Jonas var det dock avståndet som gjorde att Internet blev mötesplatsen för pokerspelande 

med kompisarna. För informanterna var vännerna viktiga även för deras sätt att komma förbi 

åldersgränserna. Det var vanligt hos dessa ungdomar att vänner som redan fyllt 18 hjälpte 

dem genom att låna ut åldersbegränsade spelkonton. På så sätt kunde ungdomarna ta sig förbi 

de hinder som fanns för minderårigt spelande och få tillträde till den nya mötesplatsen på 

spelsidan. 

5.2.3 Gratis spelsidor 

Majoriteten av informanterna introducerades till nätpoker av vänner. Stefan och Bijans skiljer 

sig dock i detta avseende från de andra ungdomarna i studien. Stefan fick en länk av en 

kompis till en gratis spelsida där han kunde testa att spela nätpoker. ”Första gången jag 

testade på Internet så var det gratis sen så… tänker man att det går ändå ganska bra, så kan 

jag lika gärna testa att spela lite för pengar och se om jag tjäna nånting” (Stefan). Bijan hade 

en liknande erfarenhet i sin nätpokerdebut som Stefan, även han introducerades till nätpoker 

via gratis spelsidor. Steget från gratis nätpoker till nätpoker om pengar var lätt gjort då 

spelsidan han spelade på även erbjöd spel om pengar. Bijan beskriver hur det gick till för 

honom:  
 

Ja gratispoker har jag spelat. Rätt mycket faktiskt…//… Det var ju inte meningen att börja spela om 

pengar. Först var det mer… Sen så kom det fram sån här. När man går in på gratispoker så kommer det 

fram en sån sida att man kan spela om pengar. Så gick man in där så såg man det så. Efter ett tag när man 

hade gått in några gånger så testade man (Bijan). 
 

Forskning visar att poker på gratissidor kan locka ungdomar till att börja spela om pengar. 

Flera av dessa gratis spelsidor är nästan oskiljaktiga från deras betalvariant i utseende och 

upplägg. Dessa sidor är särskilt attraktiva för minderåriga ungdomar då de saknar åldersgräns 

(Smeaton & Griffiths; 2004: 55; Derevensky & Gupta 2007: 98f). Bland ungdomarna i 

studien hade en övervägande del spelat på dessa gratissidor dock var det endast Stefan och 

Bijan som introducerades till nätpoker om pengar via dessa sidor. Majoriteten av ungdomarna 
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i denna studie använde gratissidorna som ett sätt att bekanta sig med spelet och träna sina 

färdigheter. Jesper berättar:  
 

Ja man började med att värma upp lite så liksom. Så man inte förlorade nånting om man kände att det här 

går inte idag. Det finns ju såna dagar…//…För man vill ju inte sätta sig på ett 20 000 kronors bord och så 

går det åt helvete (Jesper).  
 

Jesper använder spelandet på dessa gratis spelsidor som en sorts uppvärmning innan han 

börjar spela om pengar på betalsidorna. Detta ger honom en chans att känna av hur hans 

dagsform är och han upplever att risken att han förlorar för mycket pengar, på så sätt 

minimeras.  

5.2.4 Ungdomarnas fortsatta spelvanor 

Av de ungdomarna som deltog i denna studie, hade vid intervjutillfället tre ungdomar slutat 

spela, två ungdomar hade dragit ner på sitt spelande och två ungdomar spelade oförändrat. 

Amanda spelade några enstaka gånger med pengarna hon fick av sin bror och var efter det 

inte intresserad av att fortsätta. ”Ja så då spelade jag upp pengarna. Men jag vann ingenting. 

Så då fortsatte jag inte” (Amanda). Johannes uppgav att han slutat spela då intresset för 

nätpoker ersatts av hans stora bilintresse. Hameed valde däremot att sluta spela på grund av 

att han blev oroligt för att hamna i ett spelmissbruk. Han hade spelat bort mycket pengar och 

började känna igen sig i en kompis som hade ett tungt spelmissbruk: ”För jag vet att tänk om 

jag var beroende. Jag var rädd för att jag skulle bli likadan. Jag kanske inte är sån person men 

jag tänker ifall nån gång jag tänker så eller var i ett sånt gäng. Det skulle inte alls vara bra för 

mig”. 

 

Svensson menar att ungdomarnas spelvanor präglas av en ungdomlig föränderlighet innan de 

etableras. Ungdomstiden kännetecknas av identitetsexperiment och av att de unga prövar sina 

gränser för att lära känna sina förmågor (Svensson 2005: 219, 228). Ungdomarna prövar och 

omprövar sina identiteter genom att spegla sig i varandra och i samhällets bilder. Detta är 

något som vi alla sysselsätter oss med men det är mest synligt hos ungdomar då de ständigt 

experimenterar med olika rolltagande i utvecklingen av den egna identiteten (Ziehe, 1986: 

25ff). Ungdomarnas nätpokerspelande kan ses som en del av deras identitetsarbete och är på 

så sätt föränderligt då ungdomar experimenterar med olika roller. Ett exempel på detta är hur 

Stefan spelade nätpoker två timmar om dagen för att sedan ersätta det intresset med ett 

bilintresse. Han identifierar sig idag mer som ”bilkille” än pokerspelare och har ändrat sitt 

beteende/livsstil efter det, d v s han spelar inte längre nätpoker utan mekar med bilar istället.   
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Majoriteten av ungdomarna i denna studie gjorde sin speldebut tillsammans med vänner. 

Nätpokerspelandet startade delvis utifrån nyfikenhet och delvis som ett sätt att fortsätta 

umgås med sina kompisar trots geografiska avstånd. Utifrån informanternas berättelse träder 

vikten av medias och vännernas betydelse i spelkarriären och i socialisationen in i 

nätpokerspelandet fram. Detta kan kopplas till vad Ziehe kallar för den kulturella 

friställningen där den unge frigör sig från de traditionella normerna samtidigt som föräldrarna 

inte längre är självklara identifikationsobjekt (Fornäs, 1993: 9f).  

5.3 Spelets lockelser 

Kartläggning av svenska spelvanor visar att motiven att spela verkar varierar mellan olika 

individer. En persons motiv kan förändras över tid, eller variera beroende på valet av 

spelform (Svensson, 2005: 210). I samtal med de intervjuade ungdomarna nämndes flera 

anledningar till varför de valde att spela nätpoker. Det framträdde en kombination av olika 

egenskaper som gör nätpokerspelandet attraktiv för dem. Dessa egenskaper redogörs i 

nedanstående kapitel. Det är av vikt att poängtera att de olika egenskaperna inte ska ses som 

absoluta kategorier utan de är nära förknippade med varandra och flyter i vissa fall även 

samman. 

5.3.1 Att fördriva tid 

För flera av de intervjuade ungdomarna var spel ett sätt att ha någonting att göra när de hade 

tråkigt och för att få tiden att gå. Fröberg menar att anledningen till att barn och ungdomar, 

oavsett ålder, spelar är att det anses vara ett nöje, det är underhållande och tidsfördriv 

(Fröberg, 2006: 18). Detta överrensstämmer med informanternas berättelse. Stefan berättar 

varför han spelar poker på nätet: ”Det är väl inget speciellt syfte…det är nog mest en roligt 

grej liksom, nåt att underhållas med när man har tråkigt liksom….inte orkar sätta sig bakom 

tv, man vill…det är väl inget speciell liksom med det. Vane…det blev en vane-grej liksom”. 

För Hameed var nätpoker däremot en strategi för att hantera sömnlösheten som han dagligen 

kämpar med. Nätpoker gör att tiden går lite fortare och att han bli trött.  
 

Intervjuaren:  Kan du berätta för mig hur det gick till när du spelade? 

Hameed:  Ja det var alltid när jag inte kunde sova…  

Intervjuaren:  vad är det som gör att du inte kunde sova… 

Hameed:  Jag vet inte, jag har bara svårt att sova.  Det har jag alltid haft. Det har inte gått att lösa på 

nåt sätt. 
 

Hameed använder sig av nätpoker som ett sätt att upphäva tiden han är vaken och på så sätt 

även hantera den rastlöshet han känner när han inte lyckas sova. Spelsituationen erbjuder 
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honom möjligheten att befinna sig i nuet. I spelsituationen fördrivs inte bara tiden utan den 

upphör helt att existerar då den unge upplever sig bli en del av situationen.  Detta kallas även 

för ”flow” (Svensson, 2005: 104, 113f). 

5.3.2 Social aktivitet 

Barn och ungdomar spelar oftast tillsammans med andra, föräldrar eller vänner, som en social 

aktivitet vilket ger en känsla av sam- och tillhörighet (Fröberg, 2006:18). Nätpoker i sig 

skulle av vissa kunna betraktas som ett icke socialt spel eftersom spelaren inte direkt 

interagerar med andra spelare d v s kontakten ansikte mot ansikte saknas. Spelaren 

interagerar istället med andra spelare via spelrummet på Internet. Några av de intervjuade 

ungdomarna använde just Internet som ett kommunikationsmedel. Det är inte social kontakt i 

den traditionella formen (ansikte mot ansikte) utan den sker genom chatfunktioner och 

Internetbaserade kommunikationsmedel. Pokerrummet på nätet blev mötesplatsen för det 

sociala umgänget trots det fysiska avståndet. Jonas berättar: 
 

Jag bor ju ute på landet så jag bor lite långt ifrån mina kompisar. Då kan man ju inte direkt ringa dit 

liksom. Så då kanske du spelar på samma ställe på Internet som din kompis spelar på. Så är ni i samma 

rum liksom (Jonas).  
 

Lalander & Johansson (2007: 107) menar att Internet skapar nya förutsättningar för mänsklig 

interaktion och geografiska avstånd spelar en allt mindre roll. Internet har tillfört nya 

dimensioner till det reflexiva identitetsprojektet. Internet bidrar inte enbart till 

identitetsexperiment som gäller den enskilda individens projekt, utan även till uppkomsten av 

nya former av kollektiva gemenskaper (a.a.105f). Jesper spenderar dagligen mycket tid på 

Internet och har kompisar som likt honom är mycket intresserad av dataspel och nätpoker. 
 

Vi kombinerar vårt favoritintresse samtidigt som vi har kontakt med polarna. Sen är det inte alla som 

förstår det där men jag kan inte förstå varför min morsa vill åka och träffa sin föräldragrupp…//… men 

det är hennes grej (Jesper).  
 

Jesper använder sig av Internet som ett sätt att umgås med sina kompisar, spela spel, träffa 

nya människor och uppleva nya erfarenheter. Lalander & Johansson menar att ungdomars 

användning av Internet endast utgör en del av deras övriga vardagsaktiviteter och att denna 

form av kommunikationsmedel utgör en förutsättning för en mycket avancerad form av 

identitetsarbete med global räckvidd (Lalander & Johansson, 2007: 105f). Enligt Ziehe tappar 

föräldrarna kraft som identifikationsobjekt och istället får kompisgänget och olika medier 

större betydelse i den unges liv (Fornäs, 1993: 9). Medier som Internet erbjuder den unge 

mängder av bilder och förslag till olika identiteter som den unge kan välja emellan. 
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Identiteter behöver inte längre vara lokala t.ex. raggare utan kan vara globala som t.ex. 

gangster. Den unge kan känna gemenskap och engagemang med vissa grupper och 

grupptillhörigheter och är ofta tillfälliga i sin karaktär vilket gör det möjligt för den unge att 

experimenterar med olika identiteter och grupptillhörighet (Lalander & Johansson, 2007: 

100f). 

5.3.3 Pengar  

Pengarna har i intervjupersonernas berättelse om nätpoker inte enbart ett materiellt värde utan 

tillför ett flerdimensionellt värde i spelsituationen och i spelets attraktionskraft. I detta avsnitt 

tittar vi närmare på dessa olika dimensioner.  

5.3.3.1 Pengar som krydda 

Spela om pengar är som att spela en match… det är roligare att spela match än att träna. När jag spelar 

fotboll nu tycker jag det är ok och roligt att spela fotboll men det är inte alltid roligt att träna för att det är 

jobbigt med löpning och sånt där…//… Det är samma sak med pokern också. Man spelar om pengar, det 

är som en match. När det är utan pengar det är som ingenting (Hameed) 
 

Hameed beskriver här känslan som pengar ger till nätpoker som något extra som tillförs 

spelandet. Spelet blir som på ”riktigt”, det är inte längre träning utan på allvar. Pengar tillför 

en viktig ingrediens i spelet nämligen spänning. De flesta ungdomarna i denna studie har 

spelat på gratis spelsidor men tycker att detta snabbt blir tråkigt och att spelet saknar det lilla 

extra. När deltagarna spelar utan pengar riskerar dem inte heller att förlora något av värde, 

spelsituationen saknar därmed spänningen som är kopplat till risken att förlora. Svensson 

(2005: 217) menar att pengarnas betydelse främst ligger i att den laddar spelsituationen med 

den spänning den behöver för att locka till spel. Bijan tycker att seriositeten i spelet ökar när 

det handlar om pengar. 
 

… anledningen till att jag spelar för pengar är ju att när man går in på en gratispokersajt spelar folk ju inte 

riktig poker, utan alla går all in direkt så det blir inte riktig poker. För ingen bryr sig om man förlorar så 

får man nya pengar igen. Så det var mest för att det skulle bli mer seriösare (Bijan).  
 

Samtliga informanter instämmer med Bijans uttalande att pengar ökar seriositeten i spelet. 

Jonas beskriver spelstämningen med pengar som: ”När det handlar om pengar brukar ju vissa 

bli mer allvarliga ”. Utan pengar i spelet försvinner även det allvaret som pengarna laddar 

spelsituationen med, vilket leder till att intensiteten i spelupplevelsen minskar. 
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5.3.3.2 Pengar som makt 

Pengar är enligt Bourdieus (1992: 10) definition, ekonomisk kapital som har ett materiellt 

värde, t.ex. hur stora insatser den unge kan göra, vilka tillgångar den har och hur mycket 

pengar den har vunnit. Pengar har dock också en symbolisk betydelse i spelet. Flera 

informanter kopplade pengarna till makten som pengarna medför. 
 

Men alltså med tanke på att samhället är så med pengar så kan du komma så jävla långt. Så det är 

pengarna som lockar innerst inne…//…Fan dom pengarna. Så det är ju liksom alltid så. Med pengar kan 

man köpa liksom, man kan finansiera. Man kan göra alltingen! (Markus).   
 

Markus anser att pengar ger frihet och makt att göra det man vill. Frihet och makt är här det 

symboliska innehållet av pengarna och med dem kan ungdomarna positionera sig i det sociala 

rummet (a.a. 10). Lalander & Johansson menar att ungdomstiden kännetecknas av 

underordning och marginalisering. Barn och ungdomar ses oftast inte kapabelt att fatta vissa 

beslut på grund av deras ringa ålder. ”Maktrelationen kan därför beskrivas som asymmetrisk 

till den vuxnes fördel” (Lalander & Johansson, 2007: 37). Spelandet kan då ses som ett sätt 

för ungdomarna att jämna ut maktskillnaden mellan de unga och de vuxna. 

5.3.4 Spel om pengar som symbol för vuxenblivande  

Ungdomar låter sig inte oproblematiskt socialiseras in i givna köns-, klass- och 

maktstrukturer (Lalander & Johansson, 2007: 37f). Majoriteten av de unga utövar någon form 

av motstånd. Genom motståndet upplever den unge makt som i sin tur handlar om 

möjligheten att påverka sitt liv och/eller den värld man lever i (a.a. 37f). Spel med 

åldersgränser (i detta fall nätpoker) laddas liksom alkohol med ”vuxenenergi” och används 

som symbol för att demonstrerar vuxenhet. Åldersgränsen i spelet gör att den förknippas med 

vuxenvärlden och ungdomen kan revoltera mot bilden av att vara barn och därmed maktlös 

(Lalander & Westfelt, 2004: 68). Genom att spela visar den unge vilken grupp den vill 

tillhöra (de oberoende och fria vuxna) och vilken grupp den inte vill tillhöra (de maktlösa 

barnen). Själva handlingen (att spela trots åldersgränsen) är ett sätt att demonstrerar vuxenhet 

och ger de unga upphov till känslor av makt och identitet. Lalander & Johansson (2007: 63ff, 

208f) talar om övergångsritualer eller vuxenritualer. Det minderåriga spelandet kan ses som 

en övergångritual in i vuxenvärlden.  

 

En övergångsritual är en symbolisk handling som kan göras för att påvisa en övergång från 

ett stadium till ett annat (Lalander & Johansson, 2007: 63ff). Nätpoker ger för stunden en 

känsla av erfarenhet och vuxenhet. Spelandet blir en vuxenritual eftersom den symbol som 
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används, pengar, enligt samhälleliga överenskommelser är ett viktigt attribut för vuxenhet. 

Svensson (2005: 249) menar att ungdomarnas överdrifter i spel om pengar kan ses som ett 

uttryck för deras försök att bli socialt accepterade unga vuxna. Markus beskriver hur det 

känns att spela nätpoker med vuxna: ”Det blir liksom. Det är en konstig känsla att man är bra 

eller nåt sånt. Här sitter folk på 40 år och här sitter jag liksom en snorunge på 15 och sitter 

där och kör ut dem liksom” (Markus). De intervjuade ungdomar hade tillgång till nätpoker 

som på grund av åldersgränsen egentligen är reserverad för vuxna. Ziehe anser att gränserna 

mellan vuxenvärlden och ungdomarna har suddats ut då ungdomar idag har tillgång till 

samma värld som de vuxna (Ziehe, 1993: 154).  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att pengarna är en betydelsefull komponent i 

nätpokerspelandet för informanterna. Utöver det materiella värdet har även pengar ett 

symboliskt värde där den kopplas till makt och frihet av flera av de intervjuade ungdomarna. 

Pengar är även laddat med vuxenenergi och kan användas som en symbol för ungdomarnas 

vuxenblivande. Risken att förlora pengar tillför spänning i spelet vilket laddar spelsituationen 

med intensitet. 

5.3.5 Spänningen  

I en undersökning gjort av Woods & Griffiths uppgav majoriteten av svenska nätpokerspelare 

att de använde poker som ett sätt att bryta mot tristessen och finna spänning i vardagen 

(Woods & Griffiths, 2008: 86). Detta stämmer även in med de intervjuade ungdomarnas 

uppfattning av vad som gör nätpoker så attraktiv. Jesper anser att spänningen är en 

nyckelingrediens i spelet. ”Det är spänning… Det är ju det som alla spel bygger på. 

Spänning… Man får liksom en känsla… Lite adrenalin” (Jesper). Samtliga ungdomar i denna 

studie delar Jespers åsikt om spänningens betydelse för attraktionen till pokerspelet. Även om 

det finns fler anledningar till varför den unge spelar (gemenskap, pengar, nyfikenhet) så är 

det spänning som gör att den unge behåller intresset för spelet. Ziehe beskriver sökandet efter 

intensiva upplevelser för potentiering. Potentiering är en form av berusningsupplevelse som 

individen eller i detta fall den unge kan få genom starka upplevelser som droger, 

extremsporter som bergsklättring, sex och andra intensiva upplevelser. Genom dessa 

upplevelser kan individens känslor av tomhet och tristess motverkas (Ziehe, 1993: 39ff, 

155ff; Lalander & Johansson, 2007: 210f). Cohen & Taylor beskriver liksom Ziehe, 

människans behov att fly vardagsverkligheten. De använder sig av begreppet Escape 

Attempts för att förklara denna paus från verkligheten som ett flyktförsök ur vardagens 
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tristess med sina krav, normer och förväntningar. Den temporära utflykten från verkligheten, 

består av socialt accepterade fri- enklaver som t.ex. olika hobby, spel, sex, semester, terapi 

och droger (Cohen & Taylor, 1992: 66ff,112ff).  

 

Vinsten bidrar till spänningen i spelsituationen. Det är dock inte pengar som ger 

spelsituationen dess speciella karaktär utan känslan av ovisshet i det skälvande ögonblicket 

innan utfallet är känt (Svensson, 2005: 103). ”Man fastnar ju för det och tänker nu10 vinner 

jag. Då blir det inte som man hade tänkt sig. Så man kan ju aldrig vara säker på vad som ska 

hända när det är Texas. Det kanske är det som är roligt också” (Bijan). Sue Fisher (1993) 

använder sig av typologin Action Seekers för att beskriva speltypen som har 

spänningssökande som huvudsyfte med spelandet. Action Seekers spelar i första hand för den 

spänning och upphetsning som spelandet ger dem. (Svensson, 2005: 119; Lalander, 2006: 83 

Griffith, 1995: 115). Spänning har den funktionen att spelaren behåller intresset för spelet, 

när utfallet är känt återstår bara tomhet. Sättet att upprätthålla spelandets spänning är att 

fortsätta spela (Svensson, 2005: 111).  

5.3.6 Tävling – Vinnarkänsla  

Förutom spänning, medför spelsituationen också en känsla av att vilja slå/vinna över de andra 

spelarna. Denna känsla beskrivs av killarna i denna studie men var särskilt stark hos Jesper. 

Nätpoker jämfördes regelbundet med sporter som fotboll eller ishockey. Jesper beskriver 

tävlingsinstinkten han känner som att han försöker slå alla han möter oavsett om det är datorn 

han möter på spelsidan eller andra spelare. ”Det blir lite såhär tävlingsinstinkt. Poker är som 

för tävlingsmänniskor. Det är nog rätt fastgivande för det är verkligen tävling hela tiden” 

Fisher (1993) beskriver speltypen The machine beaters som främst spelade för att vinna över 

maskinen (enarmade banditen). Huvudfokusen för the machine beaters är att överlista de 

spelmaskiner de valde att utmana (Lalander, 2006: 83; Griffith, 1995: 115). I nätpoker spelar 

spelaren inte enbart mot ”maskinen” utan maskinen utgörs av de andra spelare som genom 

sina handlingar styr vad som sker på skärmen. För Jesper är vinna det viktigaste i spelet: 
 

Sen så började jag känna tävlingsinstinkt och sånt där, då spelade man helt enkelt för att vinna. Det var 

inte mer med det. Pengarna var en bonus men framför allt så man kände nästan samma känsla om man tar 

hem en pott på fem spänn och en pott på 10 000. Så att det är nästan samma känsla för det handlar 

faktiskt om att vinna (Jesper).  
 

                                                 
10 Fetmarkering används för att markera betoningen. 
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Sue Fishers typologi av Machine Beaters är dock inte helt överförbar på nätpokerspelande 

ungdomar som Jesper. Till skillnad från Sue Fishers Machine Beaters där spelarens relation 

med maskinen står i fokus, spelar det sociala samspelet med andra nätpokerspelare en större 

roll hos ”tävlingsspelare” som Jesper. Vinsten består inte enbart av det materiella värdet utan 

har även ett symboliskt värde när vinsten sker i ett socialt samspel med andra nätpokerspelare 

t.ex. status. 

5.3.7 Status 

Fishers speltyp Arkade Kings, beskriver unga män som genom sitt spelande upplever en viss 

status. De spelvanor som de har utvecklat ger dem ett visst anseende hos omgivningen, d v s 

en nästan ”yrkesmässig” status som kompetenta och erfarna spelare (Svensson, 2005: 119; 

Lalander, 2006: 83) Här är det inte den enskilda vinsten som är intressant utan känslan av 

kontroll och kompetens i att vinna över andra (Griffiths, 1995: 115). Att vinna ger en 

upplevelse av stegrat intensitet, en kick så att säga och en stolthet över att ha vunnit:  

”…det är som ett rus som går genom hela kroppen. Man känner sig jävligt duktig framförallt” 

(Jesper).  Genom att vinna över kompisar, datorn eller andra spelare, visar den unge sin 

skicklighet i spelet och höjer sin status. Status är vad Bourdieu kallar för ett symboliskt 

kapital som gör det möjligt för den unge att skapa/höja sin position i gruppen t.ex. bland 

vänner och nätpokerspelare (Bourdieu, 1992: 10).  
 

… jag har varit med om att folk har hälsat på mig på stan ändå. Det hände aldrig när man var mindre bra. 

Men folk som spelat mot en och vet att man är rätt så duktig… de hälsar på en…//… Det händer och sen 

finns det ju väldiga proffs, de här riktigt stora proffsen, de blir ju igenkända hela tiden och får skriva 

autografer mitt på stan så.. Det är större än vad man tror (Jesper).  
 

I citaten ovan beskriver Jesper hur han får bekräftelse av att vara en duktig pokerspelare 

genom att andra nätpokerspelare hälsar på honom när han går på stan. Bekräftelsen av de 

lokala nätpokerspelarna fungerar identitetsbyggande. Även det sättet som Jespers kopplar den 

bekräftelse han själv får (hejande på stan) med bekräftelse som ”pokerproffsen” får 

(autografen) fungerar identitetsbyggande. Jesper fortsätter ” Mats Sundin spelar ju på 

Pokerstars…//…. Han är ju Sveriges största stjärna när det gäller hockey och han är känd 

över hela världen i stort sett.” Ziehe menar att ungdomar reflekterar över sin egen identitet 

mot andra och mot mediapaketerade bilder som finns i samhället (Ziehe, 1998: 25, 35).  
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5.3.8 Flow  - upphävandet av kontroll  

Flow beskrivs som en känsla av att helt gå upp i situationen. Enligt Svensson (2003) har 

ungdomarna lättare för att hamna i en form av trans, de får en känsla av flyt eller “flow” där 

koncentrationen förstärks och alla störande inslag utestängs. Känslan av kontroll ökar 

samtidigt som den unge nära nog blir en del av situationen. Därmed riskerar den unge i själva 

verket att mista förmågan att kritiskt betrakta sig själv utifrån (Svensson, 2003: 106; 

Svensson, 2005: 104, 113f). Hos tre av respondenterna, Markus, Jesper och Hameed, träder 

det fram en tydlig bild av hur de upplever ”flow” i sitt spelande. Dessa tre ungdomar lägger 

för övrigt/även mer tid och pengar på sitt spelande jämfört med de andra respondenterna. 

Hameed beskriver hur han tappar uppfattningen av tid och rum när han spelar nätpoker.  
 

… när man är själv då man koncentrerar sig därinne bara. Det finns ingen bredvid dig, det finns ingen 

nära dig, det är bara poker istället…//… Helt koncentrerad därinne. Om jag sitter vid klockan tolv så 

slutar jag vid fem. Jag känner inget av tiden (Hameed). 
 

Svensson menar att ”flow” är ofta förekommande vid aktiviteter som bergsklättring, 

paragliding eller spel om höga insatser. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de vanligen är 

förenade med risker och att de kräver en särskild anspänning. Då upplevelse av ”flow” 

stänger ut omvärlden och är koncentrerad till känslan av att befinna sig i nuet skapas en 

situation där det inte längre finns någon historia eller framtid. I denna (spel)situation kan den 

unge glömma sig själv och sina begränsningar. När den unge befinner sig i ett ”flow” förlorar 

denne sin förmåga att kritiskt betrakta sig själv och riskerar därmed att tappa kontrollen över 

situationen. Flow är mer förekommande bland dem som spelar snabba och kontinuerliga spel 

som tex nätpoker där spelsekvenserna är snabba och insatserna görs utan avbrott (Svensson, 

2005:206f). Enligt Griffith (2003: 560) leder denna situation till att spelandet på Internet 

förlängs. 

 

Reith (1999) talar om spelsituationens förmåga att tömma pengar på betydelse. Pengarnas 

värde reduceras till ett medel som möjliggör fortsatt spelande, d v s till tid som gör att 

spelaren kan dröja sig kvar i spelsituationen (Svensson, 2005: 111, 217).  Svensson talar även 

om ”ekonomisk fartblindhet” som gör att spelaren inte stannar upp och tänker efter vad de 

kunde ha gjort med pengarna utanför spelsituationen (a.a. 111, 127). Särskilt vid spel om 

pengar på nätet (som nätpoker) är denna risk stor då spelaren inte ser eller rör pengarna. 

Pengarna presenteras som ett antal siffror på bildskärmen och liknar snarare spelpoäng än 

valuta/pengar. Hameed berättar om hur han under en sommar spelade bort 25 000 kronor av 

sina sparpengar på nätpoker. 
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Hameed:     Jag vet att jag hade pengar och jag kunde spela när jag ville. Sen plötsligt nån gång jag gick 

och kollade på mitt konto jag hade 12- 13 000 kvar. Från 37 000….///… allt det har jag 

förlorat på poker. Så mycket.. kanske 25 000 minst på poker.  

Intervjuaren: var det en överraskning för dig? 

Hameed:  Ja självklart jag hade ingen koll på Internet, jag hade ingen koll på det. Man ser inte att man 

förlorar så mycket, man kunde aldrig tro det. …//... Men hade det vart på riktigt med runt 

bord så hade jag kunnat förlora tusen och sagt så det räcker nu. På Internet man kan aldrig 

koncentrera sig på pengarna. Det är bara siffror man bryr sig inte alls om det. 
 

Ovanstående citat visar på hur Hameed trodde att han hade kontroll över sitt spelande, han 

hade ju pengar och kunde spela när han ville. Det faktum att han hade förlorat så mycket 

pengar var oväntat för honom och visar hur liten kontroll han egentligen hade över 

spelsituationen. Griffith menar att det totala uppgåendet i spelsituationen kan upplevas som 

ökad kontroll men att det ofta innebär det motsatta. Den reflexiva förmågan går förlorad när 

man är omsluten av spelsituationen, liksom överblicken av tillvaron utanför denna (Griffiths, 

2003: 560; Svensson, 2005: 32). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att flow bidrar till att den unge kan stanna kvar i 

spelsituationen. Tiden försvinner och ungdomen upplever befinna sig i nuet samtidigt som 

den upplever sig att vara i kontroll trots att det ofta innebär det motsatta.  

5.4 Risker och riskhantering    

Ungdomarna som intervjuades i denna studie uppgav sig vara medvetna om de riskerna som 

nätpoker medför. Majoriteten av riskerna kopplades till förlust av pengar, egendom och tid. 

Amanda berättar: ”… Vissa lever ju bara för spelet… Vissa sitter inne och spelar hela tiden 

och struntar i skolan och så”. När intervjupersoner beskriver vad de anser vara riskerna med 

nätpoker, träder bilden fram av den missbrukare som har spelat bort familjens 

sparpengar/hus, sålt värdesaker för att finansiera sitt spelande och uppgår så djupt i sitt 

spelande att denne glömmer omvärlden. Denna bild av spelmissbrukaren är ett exempel på 

det som Lalander (2005: 24f) kallar för missbrukarmanus.  

5.4.1 Missbrukarmanus  

Missbrukarmanus är något som socialiseras in i det samhälle/den kultur man befinner sig i. 

Lalander (2005: 24f) menar att det finns generaliserade bilder i samhället som speglar 

samhällets normer, värderingar, regler och förväntningar, utifrån detta träder det fram bilder 

av det som anses vara normalt/icke normalt, önskvärt/icke önskvärt beteende. Dessa 

stereotypa bilder bygger ett missbrukarmanus, d v s bilden av hur en spelmissbrukare ser ut. 
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Bijans pappa som jobbar inom restaurangbranschen, brukar berätta historier för Bijan om hur 

50 åriga tanter spelar bort sin pension på spelautomater samma dag de har fått pengarna. Ett 

annat exempel på missbrukarmanus är bilder av spelmissbrukaren vi får via medierna.  
 

Och så började jag spela väldigt mycket och det började gå ut över skolan och det gick ut över mina läxor 

och det då kände jag att det var dags att lägga ner liksom…//… att hoppa av skolan helt och sen förlorar 

man och då sitter man med miljonskulder som man läst i tidningarna (Jesper). 
 

Enligt Lalander (2005: 28f) är bilden som missbrukarmanuset framhäver så negativ laddad 

och stigmatiserad att ingen eller ett fåtal människor vill se sig själv som detta. Som försvar 

skapar individen därför ett motmanus eller brukarmanus att förhålla sig till.  
 

Jag är skiträdd för att bli beroende. Det är det som jag är pissrädd för. Då vet jag om det att då kommer 

alla mina pengar att försvinna. Om jag skulle spela på Internet då…//... Nej nu spelade jag igår så då kan 

jag inte spela idag. Då får jag göra nånting annat istället. En nära till mig… hans pappa var beroende och 

det slutade med att han lånade pengar av min polare då, av hans egna barn. …//... Så liksom där drar jag 

min gräns det där ska aldrig hända mig. (Markus) 
 

I citatet blir tydlig hur Markus förhåller sig till missbrukarmanuset, d v s bilden av pappan 

som spelar bort barnens pengar. Genom att dra en gräns markerar han ett avståndstagande till 

den spelmissbrukande pappans beteende och visar på så sätt att han inte kan känna igen sig 

själv i den förkastliga bilden. För att inte bli som bilden i missbrukarmanuset och behålla 

kontroll av sitt spelande skapar Markus ett brukarmanus.  

5.4.2 Riskhantering 

Motmanus eller brukarmanus gör att bilden av ”brukare”, d v s spelaren som har kontroll, 

träder fram istället för bilden av missbrukare, spelmissbrukare utan kontroll (Lalander, 2005: 

25f). Markus satt upp regler som han förhöll sig till när han spelade. Genom att skapa regler 

för när han spelar (endast helgerna) och hur mycket han få spela för (max 100 kronor), 

försöker Markus att reducera risken att bli spelberoende. Denna riskreducering kallas också 

för situationsbegränsningar (a.a. 28f). Stefan talar om sin släkting som vann nästan en miljon 

kronor men som spelade bort allting inom några veckor. Detta är något han håller i 

bakhuvudet när han själv spelar.  
 

Om jag förlorar mycket pengar så ska jag inte fortsätta då, då har det gått den dan liksom då skiter jag i 

att spela resten av dan…då får jag lägga ner poker resten av kvällen liksom. (Stefan) 
 

Motmanus har en dubbelfunktion eftersom denne både reglerar och möjliggör spelandet. 

Markus och Stefans berättelser om hur de skapar regler för sitt spelande är ett exempel på 
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motmanusets reglerande funktion. Missbrukarmanus, d v s den internaliserade bilden av den 

stereotype missbrukaren, fungerar som en varning för ungdomarna och ser till att de 

begränsar sitt spelande (Lalander, 2005: 29). Hameed berättar hur han började känna igen sig 

själv i sin kompis vilket fungerade som en väckarklocka för honom och bidrog till att han 

slutade spela. 
  

…han gick och rånade och sånt. Bara för att kunna gå och spela maskin. Eller med sina kompisar om 

pengar. Han tänkte att han ska ta tillbaka sina pengar som han har förlorat. Men det gick inte så bra. Han 

blev tagen. Ibland så tänkte jag så och så… Han var beroende… Så trodde jag att jag skulle bli samma 

som honom…//… Det var det som fick mig att sluta. För tänk om jag var beroende. Jag var rädd för att 

jag skulle bli likadan (Hameed). 
 

Svensson menar att vissa ungdomar som upplever sitt spelbegär som särskilt plågsamt väljer 

att begränsa eller helt avbryta sitt spelande. Detta stämmer överens med Hameed som valde 

att bryta med spelandet helt och hållet. Vid intervjutillfället tog han helt avstånd från 

nätpoker och visade känslor av skam och ångest över sitt spelande.  

5.4.3 Brukarmanus 

Missbrukarmanus kan vara så extremt att individen har svårt att känna igen sig själv i den 

bilden. På så sätt skapas ett motmanus där individen blir en brukare istället för en 

missbrukare, vilket möjliggör det för individen att fortsätta spela (Lalander, 2005: 29). 
 

Alltså det känns inte som om jag skulle kunna fastna för en sån sak. Det är mer en kul grej. Jag menar 

den där killen som jag snackade om förut, ah han som spelade bort sin pappas hus, han spelar ju massa på 

automater också om du vet vad jag menar. Så det var där mycket pengar gick också...//…jag skulle nog 

inte spela mycket automater men visst poker…//… man kan spela en hundring i månaden….//…det gör 

ju inget. Bara det inte blir mer. (Bijan) 
 

Så länge Bijans bild av sig själv inte stämmer med missbrukarmanuset (den 

spelmissbrukande killen som spelade bort faderns hem) kan han fortsätta spela, han brukar 

spelet istället för att missbruka det. Missbrukarmanus handlar om att reflektera över sitt eget 

handlande och ställa det mot stereotyper bilder i samhället. Detta stämmer överens med vad 

Ziehe kallar för självreflektion (Ziehe, 1993: 10)  

5.5 Genusföreställningar i spelet 

När de intervjuade ungdomarna svarade på frågor om hur killar respektive tjejer spelar och 

vad detta beror på, svarade de flesta att skillnaden i spelandet ligger i graden av risktagande 

mellan killar och tjejer. Killarna tar större risker och vågar mer medan tjejerna tänker lite mer 

efter och är försiktigare med sina pengar. Amanda berättar om hur hon ser på tjejernas och 
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killarnas spelande: ”Ja men det är ju det här att killarna tar mer risker. Att de tror att de är 

bättre…//… De flesta jag känner… Killar… Det är ju mest killar som  spelar.” Amanda 

förklarar ytterligare: 
 

…tjejer är nog lite mer försiktiga med sina pengar. Ja det tror jag.. Men de är lite mer såhär, de vågar 

inte… De tänker lite mer… Ska jag verkligen lägga så här mycket på ett spel? Medan killarna är sådär… 

JA jag lägger allt på spelet (Amanda).  
 

Amanda anser även att det är mer typiskt för tjejer att ta ansvar än killar och att det är därför 

mer vanligt att killar spelar, då de tar större risker. Stefan berättar: ”Jag vet inte hur jag ska 

förklara men det är som i trafiken vet du. ”De kör... om man räknar tjejer och killar så kör 

killar mycket våldsammare och så här. Likadant i spel skulle det kunna va“. De egenskaper 

som Amanda och Stefan tar upp i ovanstående citat kan kopplas till allmänna bilder i 

samhället om vad som är manliga och kvinnliga egenskaper. Enligt Angelöw & Jonsson 

(2006: 96) kopplas egenskaper som risktagande, tävlingsinriktade, aggressivitet, logik, 

äventyrslystnad till typiskt manlig beteende medan kvinnligt beteende kopplas till: ej 

tävlingsinriktade, osäkra, passiva samt icke aggressivt. På frågan om vilka egenskaper en 

duktig pokerspelare bör ha svarar de flesta informanterna att pokerspelaren ska vara 

aggressiv, våga ta risker, vara iskall och logisk. Dessa egenskaper förknippas i samhället med 

att vara typiskt manligt. Enligt Hirdman delas kvinnor och män upp i motsatta poler och att 

det manliga ses som normgivande och därmed önskvärt (Hirdman, 2001: 48, 65). Mannen 

som normbäraren är en idealtyp vars egenskaper ska eftersträvas i spelsituationen för att 

spelaren ska kunna räknas som en ”skicklig” pokerspelare.  

 

Forskning visar att kvinnor/tjejer har mer återhållsamma spelvanor och väljer att respektera 

åldersgränser i större utsträckning än unga killar (Svensson, 2003: 100). Lalander & Westfelt 

(2004: 71) anser att anledningen till att spelande bland kvinnor är mindre förekommande än 

hos män, har att göra med att kvinnor inte ges samma rättigheter att spela om pengar som 

män. Enligt Hirdman (2001: 14ff) tillåts kvinnor och män inte att bete sig på samma sätt. 

Män förväntas söka utmaning och spänning och kvinnor står för trygghet. Markus citat här 

nedan ger ett exempel på hur kvinnor kopplas till den omsorgsfulla, den trygga:  
 

Det har ju bara varit pappor.  Även om mammorna har spelat poker ibland har det ju bara varit papporna 

hos mina kompisar som har tagit bort… spelat bort sina pengar då. Men det kan väl vara… men det beror 

väl på vilka… Mammorna kanske tänker… ja det här är mitt barn liksom. Det är den jag ska försörja 

liksom. Det är någon känsla mellan barn och mamma liksom. Det tror jag (Markus).  
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Genus eller könsidentiteten skapas utifrån sociala konstruktioner i samhället. De unga 

jämförs mot bilden av manligt/kvinnligt i samhället och uppmuntras att utveckla sina 

könsrollsidentiteter utefter dessa (Giddens, 2003: 117; Hirdman, 2001: 14ff). Svensson menar 

att dessa könsstrukturer även speglas tillbaka i ungdomarnas spelmönster (Svensson, 2005: 

179). Föreställningar om manliga spelvanor uppmuntrar de unga spelarna att skapa liknande 

beteendemönster som de (manliga) risktagande spelarna. Diskursen av den spelande mannen 

har sedan länge varit legitimerad genom Westernfilmer, Las Vegasfilmer, pokerfilmer och 

actionfilmer (Lalander & Westfelt, 2004: 71). Markus anser att anledningen till att killar 

spelar mer än tjejer beror på ”det arvet” de har fått. 
 

Texas hold’em började i Texas liksom. Och då var det liksom bara cowboys som spelade och kvinnorna 

var ju hemma och gjorde mat precis som i Sverige förr. Det är likadant om du kollar på maffiafilmer från 

förr och sånt. Det är ju såna stora grabbar som sitter och spelar poker. Så det har nog ärvts tror jag 

(Jonas). 
 

Bilden som förmedlas i maffiafilmer av män och kvinnor och hur de ska bete sig är vad Ziehe 

kallar för mediepaketerade könsmönster i samhället. Ungdomar bildar sin självuppfattning 

genom att ta till sig de på förhand visade erfarenheterna i media (Ziehe, 1991: 160f). Detta 

styrks av Svenssons forskningsresultat som visar att rådande spelmönster i samhället 

reproduceras i ungdomars spelande. Svensson menar att traditionella skillnader mellan mäns 

och kvinnors spelande snarare förstärks än utjämnas under ungdomsåren (Svensson, 2005: 

183). En förklaring till detta kan vara att ungdomsåren är en tid då ungdomarna testar sina 

roller och sin könsrollsidentitet.  

 

Vi har i detta stycke kunnat se hur spelandet kan användas som ett sätt att stärka 

ungdomarnas könsidentitet som man/kille respektive kvinna/tjej. Egenskaper som 

ungdomarna i denna studie kopplade till att vara en skicklig pokerspelare är samtliga 

egenskaper som klassas som typiskt manliga (våga ta risker, spela aggressivt, tänka logisk). 

Poker och nätpoker kan klassas som en manlig arena där främst manliga egenskaper 

uppmuntras och vilket stärker unga män i deras identitetsutveckling. Lalander (2007: 145f) 

menar att unga män oftast söker sig till manliga gemenskaper där de kan införliva de manliga 

egenskaperna som förknippas med att vara vuxen. 
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6 Slutdiskussion 

Detta kapitel börjar med en kort sammanfattning som följs av en diskussion om de 

reflektioner och tankar som har väckts under studiens gång. Kapitlet innehåller avslutningsvis 

även förslag till vidare forskning.  

 

Nätpoker är ett relativt nytt fenomen som har vuxit explosionsartat i popularitet det senaste 

decenniet. Vårt intresse i detta ämne har väckts då minderårigt nätpokerspelande som nytt 

fenomen enligt oss inte har debatterats tillräckligt i samhället. Nätpokern och dess påverkan 

på samhället och framförallt på de unga är ännu relativt outforskad. Studiens syfte har varit 

att belysa de intervjuades erfarenhet och reflektioner kring nätpoker för att skapa en ökad 

förståelse för fenomenet. Istället för att koncentrera oss på den befintliga spelforskningen som 

mestadels är inriktad på spelmissbruket, har denna explorativa studie haft som mål att utifrån 

de ungas upplevelser förstå vad spelandet innebär och symboliserar i deras vardag och i deras 

identitetsutveckling.  

 

Resultatet av studien visar att vännerna och medierna har haft en stor betydelse för 

ungdomarnas introduktion till nätpokerspelande om pengar. Ungdomarnas nätpokersspelande 

har varit av föränderlig art och kan ses som ett led i deras identitetsutveckling då de 

experimenterar med olika roller och livsstilar. Under en tid kunde nätpoker stå väldigt centralt 

i den unges liv för att senare bli ersatt av ett annat intresse och därmed tillhörande roll (t.ex. 

fotbollspelare eller bilmekaniker). Vi har även kunnat se hur ungdomarna skapar sina 

identiteter och roller utifrån såväl mediernas inverkan som vännernas påverkan.  

 

Denna studie visar att det inte bara är en egenskap som attraherar ungdomarna till nätpokern, 

utan en kombination av olika egenskaper som är nära sammanflätade och som tillsammans 

bidrar till den spelupplevelsen som den unge eftersträvar. Spänningen skapas bland annat av 

att det finns pengar i potten och att nätpoker innehåller ett tävlingsmoment där spelarna kan 

utmana varandra. Denna tävling skapar status hos de spelarna som det går bra för, samtidigt 

som pengarna kan användas för att höja den unges position i samhället t.ex. som symbol för 

de ungas vuxenblivande. Genom spelandet kan ungdomarna även fördriva tiden eller låta sig 

tillfälligt uppslukas av spelsituationen. 

 

Studien visar även att ungdomarna hittar strategier för att hantera riskerna som är bundna till 

nätpokerspelande. Ungdomarna har en bild av riskerna som nätpokerspelande kan leda till. 
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För att hantera dessa skapas regler för vad, när, hur ofta eller för hur mycket de fick spela för, 

vilket skapade en känsla av kontroll över spelandet. Slutligen visar studien att nätpoker som 

typisk manlig arena stärker de unga killarna i denna studie i sina identiteter som unga män 

och att föreställningar av genus i nätpokerspelandet bidrar till att ungdomarna reproducerar 

könsbundna spelmönster som finns i samhället.   

 

En fråga vi kan ställa oss är om det är befogat att oroa sig över ungdomarnas 

nätpokerspelande eller om detta är en form av moralpanik från vuxenvärlden? Å ena sida har 

vi kunnat se att ungdomarna själva reglerar sitt spelande genom att sätta upp regler för sitt 

spelande eller genom att helt och hållet sluta spela. Ungdomarna experimenterar med olika 

roller och livsstilar, dessa testar sina gränser och uppvisar temporärt ett intensivt spelande. 

Å andra sida har vi kunnat se att vissa ungdomar lätt kan fastna i spelet och att en del 

ungdomar kan ta stora finansiella risker när de spelar. Kombinationen av egenskaper som gör 

nätpokerspelandet så attraktivt för ungdomar är även de egenskaper som gör att den unge 

längre kan bibehålla spelupplevelsen och därmed förlänga spelsituationen. Detta kan i sin tur 

medföra ökade risker för den unge att utveckla problematisk spelande. Dessutom är Internet, 

där nätpokerspelandet sker, ett slutet område där avsaknaden av den sociala kontrollen är 

påtagligt. De flesta barn och ungdomar har tillgång till Internet i deras hem eller skola 

samtidigt som många vuxna saknar insyn i vad ungdomar gör på Internet. Bristen på social 

kontroll kan innebära att föräldrarna/de vuxna förblir omedvetna om den unges Internetvanor 

eller handlingar på webben. Detta innefattar även de aspekter som kan vara skadliga för den 

unge. 

 

Vi har även kunnat se att ungdomarna är kreativa i sina sätt att kringgå åldersgränsen. I 

majoriteten av fallen använde ungdomarna andras spelkonto och eller personnummer för att 

få tillgång till åldersbegränsade nätpokersidor. För spelsidorna är det svårt att verifiera att den 

personen som sitter vid datorn verkligen är myndig och berättigad att spela. Det finns oss 

veterligen ännu ingen teknik som möjliggör en säker identifiering av användaren. Utifrån den 

sociala skyddshänsynen anser vi det problematiskt att ungdomarna har tillgång till dessa sidor 

utan några större hinder. 

 

Ungdomarnas spelande på nätpoker har varit ett intressant och aktuellt ämne att undersöka.  

Trots att vi i dagsläge inte vet hur omfattande nätpokerspelande är bland minderåriga, tyder 

den starka överrepresentationen av unga spelare i ålderskategorin 16-27 år att 
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nätpokerspelande bland minderåriga kan vara omfattande. Vi anser att en större kartläggning 

av de minderåriga nätpokerspelarna är befogad. Forskningen på hur spelandet påverkar barn 

och ungdomar i deras utveckling är i dagsläget begränsad. Longitudinell forskning på hur 

nätpoker påverkar de minderåriga spelarnas utveckling över tid anser vi således vara 

angelägen. Med ökad forskning och belysning av fenomenet och dess följder kan eventuella 

framtida handlingsplaner eller preventiva åtgärder utvecklas för att minimera riskerna för 

ungdomarna. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Intervjumanualen 

Etiska regler: 

- Informera intervjupersonerna övergripande om tanken bakom intervjun. 
- Informera hur vi kommer att lägga upp intervjun. 
- Informera om att vi kommer att spela in intervjun. 
- Informera intervjupersonerna om att deltagande är frivilligt och att de inte behöver 

svara på frågor som de inte vill och att intervjun går att avbryta när som helst. 
- Informera intervjupersonerna att informationen behandlas med anonymitet.  

 

Tematisering 

Spel(sort) 

- Vilka spel spelar du? 
- Vad är det som gör just dessa spel attraktiva för dig? 
- Hur ofta spelar du? 
- Hur mycket pengar spelar du för?   
- Hur mycket tid lägger du spelandet? 

Introduktion 

- När spelade du för första gången? (irl och online) 
- Hur kommer det sig att du testade att spela den första gången? 
- Spelar dina föräldrar eller syskon? I så fall vilka spel?  
- Hur gick det till? Hur tog du dig förbi åldersgränsen? 
- Har du någonsin spelat på gratisspel på nätkasino?  

Kontext 

- När spelar du? 
- Var spelar du? I vilken miljö?  
- Vilka spelsidor brukar du besöka? 
- Spelar du tillsammans med någon eller spelar du ensam? 
- Brukar du spela med samma personer? 
- Vet dina föräldrar om att du spelar? Vad tycker de om ditt spelande? 
- Ritualer  

Internet 

- Hur mycket tid spenderar du på Internet? 
- Vilka sidor brukar du besöka och varför? 
- Spelar du andra spel? (dataspel men även tvspel) 

Spelbeteende 

- Hur går spelet till? 
- Har du någon strategi när du spelar?  
- Har du någon gång låtsats vara någon annan för att få en fördel? (genderswaping) 
- Är det något särskild som du brukar göra innan, under, efter spelet?  
- Vad är syftet med spelandet?  
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Spelkänsla 

- Vad ger spelandet dig? Vad får du ut spelandet?  
- Vilka känslor ger spelandet? 

Vad är en bra spelare? 

- Vilka egenskaper ska en bra spelare har? 
- Hur är du som spelaren? 
- Har du någon förebild inom spelet?  
- Hur mycket i spelet beror på skicklighet och slump? 
- Vad är skicklighet i spelet? 

Åldersgräns 

- Hur ser du på åldersgränsen?  
- Varför finns åldersgränsen? 
- Vad anser du är ”normalt” spelbeteende för någon som inte fyllt 18 än? 

Riskspelande 

- Vilka risker anser du finnas med spelandet? 
- Vad anser du vara riskbeteende/riskspelande 
- Medför visa spel högre risk? I så fall vilka?   
- Är onlinespel mer riskfylld och i så fall på vilket sätt? Vad gör det riskfyllt? 
- Hur hanterar du riskerna knutna till spelandet?  
- Hur spelar man säkert? 

Pengar 

- Hur mycket brukar du satsar på spelandet? 
- Vad är det mesta du har satsat? 
- Vad är det mesta du har förlorat? 
- Upplever du behov av att vinna tillbaka de pengarna du har förlorat? 
- Vad har pengar för betydelse i spelandet?  
- Var kommer pengarna ifrån?  
- Hur ligger du till? Plus eller minus? 

Genus 

- Spelar killar på ett annat sätt än tjejer? Utveckla gärna. 
- Finns det typisk kvinnliga eller mannliga spel? Vad gör dessa till kvinnligt eller 

manligt? 
- Finns det någon skillnad i tjejers och killarnas risktagande? Varför tror du? 
- Är det någon skillnad med hur killar/tjejer spelar online och irl? 
- Forskning visar att killar spelar mer än tjejer. Vad tror du detta bero på? 
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7.2 Bilaga 2 

 


