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ABSTRACT 

This study explores the relatively new phenomenon of online poker. More specifically, it 

elaborates on who the online poker player is, why s/he plays online poker, what the fasci-

nation of the game is, why s/he continues to play, and what the experience is. The study is 

delimited to focus on individuals who mainly play Texas hold’em online. The empirical 

material is based on semi-structured interviews with active online poker players, as well 

as on secondary data such as articles and literature. Both professional and amateur players 

are included among the respondents. The material has been coded and qualitatively ana-

lyzed. Earlier studies in the same field have also been brought to light and discussed, 

among which we especially centered on Reith’s theories about gambling and the gambler. 

Finally, the study concludes that the four factors primarily motivating the online poker 

player are excitement, money, social interaction, and the aspect of skill. 

Keywords: Online poker, Internet poker, Texas hold’em, Gambling  
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

All-in Att satsa alla marker man har. 

Bankroll Den summa pengar spelaren har avsatt för att använda sig av vid po-
kerspel. 

Big blind En obligatorisk insats som måste satsas av den spelare två steg till 
vänster om dealern. Big blind är värt dubbelt så mycket som small 
blind. På ett $5/$10 bord är exempelvis en small blind värd $5 och 
en big blind $10. 

Bluffa Att satsa eller höja med en hand som förmodligen inte är den bästa 
handen med förhoppningen att motspelarna ska lägga sig. 

Cash game Spelform där spelmarkerna har ett verkligt pengavärde. 

Dealer I vanlig, klassisk poker är dealern en fysisk person med uppgift att 
bland annat dela ut korten till spelarna. På kasinon är dealern aldrig 
med och spelar. I homegames är det dock vanligt att spelarna turas 
om att agera dealer och då är alltså dealern med i spelet. I nätpoker 
sköts dealerns uppgifter automatiskt av den aktuella sajten. 

Dealerbutton Knapp som symboliserar vilken av spelarna som vid ett givet tillfälle 
representerar dealern. Knappen finns både i live- och i nätpoker. 

DigiCash Exempel på en virtuell valuta på Internet. 

Fixed limit Spelaren får enbart satsa så mycket som de förbestämda fasta grän-
serna anger. 

Flopp De tre första, öppna, gemensamma korten som dealern delar ut på 
bordet. 

Grinda Att spela mycket konservativt och disciplinerat genom att lägga de 
flesta händer i väntan på en topphand, exempelvis för att få tillgång 
till bonuspengar. 

Homegame När till exempel ett antal vänner spelar livepoker runt någon av 
vännernas vardagsrumsbord; inget officiellt kasino är involverat. 

Hålkort Till exempel de två kort man som spelare får av dealern under ett 
Texas hold’em parti. Enbart den som blivit tilldelade hålkorten kan 
se dem. 

Höja (raise) Att syna och höja föregående insats. 

Jack/Miss Vegas Ett värdeautomatspel som kan liknas vid ett minikasino med bild-
skärm. Kan innehålla flera olika spel per automat. 
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Livepoker Klassisk poker; när poker spelas vid ett bord och spelarna fysiskt be-
finner sig runt bordet.  

Lägga sig (fold) Att ge upp sin hand och chansen att vinna potten i fråga. 

Marker (chips) Runda föremål (39 mm i diameter) som symboliserar olika förutbe-
stämda pengavalörer och som används för att satsa. Används både i 
live- och nätpoker. 

Mörkpoker Form av poker där inga öppna kort används. 

No limit Spelaren kan satsa alla marker som denne för tillfället har. 

Omaha En pokervariant. 

Playmoney Markerna som används i ett playmoney spel har inget ekonomiskt 
värde utan är låtsaspengar. 

Pokerklient Den mjukvara som skapats av pokersajterna för att möjliggöra att 
spelaren ska kunna spela poker. 

Pokersajt Kommersiell webbplats på Internet där spelare kan spela nätpoker 
med hjälp av sajtens pokerklient. 

Poker Tracker Mjukvaruprogram som används för analytiska och statistiska ända-
mål. 

Pokervariant Specifik typ av pokerspel, till exempel Texas hold’em eller Seven 
card stud. 

Pot Summan av alla spelares insatser; markerna i mitten av bordet. 

Pot limit Spelaren får satsa så mycket som för tillfället finns i potten. 

River (fifth street) Det femte öppna gemensamma kortet som dealern delar ut på bor-
det. 

Satellitturnering Delturnering där man har chans att vinna en plats i huvudturnering-
en. Satellitturneringarna är billigare att vara med i än huvudtur-
neringarna. 

Small blind En obligatorisk insats som måste satsas av den spelare som sitter 
närmast till vänster om dealern. 

Spelinstitutet Privatägt företag som specialiserar sig på spel om pengar och dess 
negativa konsekvenser för individen. 

Syna Att satsa lika många marker som den föregående spelaren satsade. 

Tell Ledtråd som kan ge information kring huruvida motspelaren har en 
stark eller svag hand. 

Texas hold’em En pokervariant. 

Turn (fourth street) Det fjärde öppna gemensamma kortet som dealern delar ut på bor-
det. 
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Turnering Spelform där spelmarkerna inte har något pengavärde. Spelarna täv-
lar om en prissumma där till exempel placeringarna ett till sex får ta 
del av prissumman. Den som vinner får en viss del (exempelvis 50 
procent) av den totala prissumman. 

WPT World Poker Tour; amerikansk TV-sänd pokerturnering. 

WRGPT World Rec. Gambling Poker Tournament; årlig e-post baserad Texas 
hold’em turnering. 

WSOP World Series of Poker; världens största pokerturnering, inofficiella 
VM. 
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1. INLEDNING 

För några år sedan betraktades nätpoker som en flyktig trend i Sverige. Spelet har dock 

kommit att växa till en svensk folkrörelse. Under år 2005 har 230 000 svenskar någon gång 

spelat nätpoker (230 000 Svenskar har spelat nätpoker, 2005). Pokertidningar börjar dyka 

upp i tidningsbutiker, dagstidningar introducerar speciella sidor där man enbart skriver 

om poker, svenskproducerade pokerprogram sänds på TV och det är praktiskt taget omöj-

ligt att se ett reklamavbrott i någon TV-kanal utan att en eller flera pokersajter marknads-

för sig. Vi befinner oss mitt i en pokerrevolution där nätpokern blivit pokerns viktigaste 

kanal för att nå ut med spelet till folket (Stockare och Georgesson, 2005). 

Hur kommer det sig egentligen att så många har börjat spela nätpoker? För bara några år 

sedan förknippades ordet flopp endast med något som det gått åt skogen för. Nu vet var 

och varannan person att flopp är de tre första korten som läggs ut av dealern under ett 

Texas hold’em parti. Även om unga män i tjugoårsåldern är i majoritet bland de aktiva 

spelarna, spelas nätpoker av både män och kvinnor i alla åldrar, om inte dagligen så i alla 

fall någon gång då och då. Eftersom poker i allmänhet, och nätpoker i synnerhet, vuxit 

explosionsartat under en kort tid, är det intressant att försöka ta reda på vad det är som 

fascinerar och lockar med spelet. 

Syftet med denna uppsats är sålunda att undersöka vad attraktionskraften med nätpoker 

är. Vi kommer i uppsatsen att ha fokus på den individuella upplevelsen. Tanken är att stu-

dera nätpokerspelarna genom att ta reda på deras spelvanor, varför de spelar samt hur de 

upplever själva spelandet. Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

• Hur ser spelarnas spelvanor ut? 

• Vad är det med nätpoker som fascinerar och lockar spelarna? Vad fick dem att bör-

ja spela och vad får dem att fortsätta? 

• Hur ser spelarna på pengarnas involvering i spelet; hur viktig är pengafaktorn? 

• Vad är upplevelsen av att spela nätpoker? 
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Studien är avgränsad till att undersöka fenomenet poker på Internet, även kallat nätpoker. 

Då nätpoker och livepoker (klassisk poker) står varandra nära, är det dock oundvikligt att 

inte beröra livepoker. Vi kommer att koncentrera oss på den pokervariant som är klart 

populärast för nätpokerspelare idag, nämligen Texas hold’em. 

Man skulle kunna peka på en rad externa faktorer som bidragit till nätpokerns popularitet, 

exempelvis att tillgången till Internet ökat i och med att bredband blivit tillgängligt i vart 

och vartannat hem. Vi avser dock inte att undersöka vilka dessa utomstående faktorer kan 

tänkas vara, utan fokus är lagt på individerna som spelar poker och deras upplevelser.  

Vi kommer att börja med att presentera pokerns historik och nätpokerns genombrott, för 

att sedan gå vidare med att redogöra för tidigare forskning om människors spelande om 

pengar. Därefter beskriver vi hur vi gått till väga för att genomföra denna studie samt dis-

kuterar våra val av metoder. I efterföljande kapitel presenterar vi de empiriska resultaten 

och diskuterar och analyserar dessa. Vi avslutar med en summering och diskussion kring 

studiens resultat samt reflektering över vår metod och framtida studier. 
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs pokerns historik och nätpokerns genombrott, tekniken som möj-

liggör nätpokerspelandet samt de grundläggande spelreglerna. 

POKERNS HISTORISKA SAMMANHANG 

Pokern har en lång historia; den tidigaste noteringen om att poker har spelats är från år 

1829 i New Orleans, USA. På den tiden var staden livligt trafikerad av internationell 

hamntrafik och känd för sitt stora utbud av olika spelformer (Glimme, 2005, sid. 11). Po-

kern utvecklades ur liknande äldre, europeiska, kortspel. Till en början använde man sig 

dock enbart av 20 kort i leken. Samtidigt användes grundprincipen som finns i all slags 

poker; det vill säga att spelarna satsar om vilken hand som är den bästa. Pokerspelandet 

utvecklades allteftersom och 52-kortleken kom att bli standard, bland annat för att fler än 

fyra personer skulle kunna delta i spelet. Att spela med 52 kort är standard än idag för ma-

joriteten av pokervarianterna (McDonald, 2005, sid. 60). 

Till en början spreds pokern främst norrut med hjulångare längs Mississippifloden. Den 

poker som spelades ombord var i regel no limit. Vid borden satsades inte bara pengar utan 

allt från guld och bomull till plantager och slavar bytte ägare (Glimme, 2005, sid. 12). Nå-

got som hade stor inverkan på pokerspelandets utbredning var det amerikanska inbördes-

kriget 1861-65. Kriget förde samman män från skilda platser, och de som inte kunde spela 

poker sedan tidigare, hade garanterat lärt sig vid krigets slut. Under den här tiden upp-

fanns också öppen poker, det vill säga poker där ett eller flera kort är gemensamma för alla 

spelare (Glimme, 2005, sid. 14). Texas hold’em, som idag blivit den populäraste pokervari-

anten, är ett exempel på öppen poker. 

Pokern kom till det lutheranska Sverige under 1890-talet och inte helt oväntat stötte spe-

let på hårt motstånd (Glimme, 2005, sid. 16). Pokern skulle dock få fäste även i vårt av-

långa land, och beredskapstiden under 1940-talet skulle bli särskilt betydande. Precis som 
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fallet hade varit under det amerikanska inbördeskriget, fördes nu män samman från olika 

landsändar och när inte annat fanns att göra spelades det poker. Mot slutet av 1940-talet 

hade pokerspelandet, och då framförallt i storstäderna, antagit så alarmerande proportio-

ner att Landsorganisationen i Sverige (LO) ansåg det vara nödvändigt att gå ut med mot-

ståndskampanjer, bland annat skickades broschyrer ut till arbetsplatser för att informera 

om riskerna med poker (Glimme, 2005, sid. 17).  

I Stockholm var favorittillhållet Blecktornsparken på Södermalm, där man samlades för att 

spela på kartonger eller stubbar. Spelet kom oftast igång på fredagseftermiddagarna när 

löningen betalats ut. Polisen gjorde ett flertal razzior för att få bukt med det illegala spe-

landet, men inte förrän mot slutet av 1950-talet lyckades man (Glimme, 2005, sid. 17-18). 

Även om spelandet i parkerna fick ett slut tog det inte död på pokern. I början av 1980-

talet var spelandet främst belagt till källare, tillfälligt hyrda lägenheter och svartklubbar. 

Man spelade främst det välkända femkorts mörkpoker, men det var också under denna tid 

som Texas hold’em kom till Sverige. 

Gunnar Östlind, en av den tidens stora svenska pokerstjärnor, började fundera på hur de 

populära amerikanska pokervarianterna skulle kunna introduceras i Sverige. Tillsammans 

med två kompanjoner öppnade Östlind pokerklubben Kortoxen. Här skulle Texas hold’em 

vara det dominerande spelet, och hundratals pokerspelare kallades dit för att få en genom-

gång av spelet och dess regler. Kortoxen och Texas hold’em blev en omedelbar succé. Ef-

terhand tillkom även andra varianter av öppen poker, såsom bland annat Omaha (Diös, 

2005, sid. 46-54). 

Till skillnad från livepoker har poker på Internet, eller nätpoker, en kort historia. Nätpo-

kerspelandet fick sin upprinnelse år 1992, då World Rec. Gambling Poker Tournament 

(WRGPT) gick av stapeln för första gången. Trettio spelare deltog i denna turnering som 

varade i mer än en månad. Kort och satsningar meddelades i realtid via en mail-server och 

man använde en fiktiv valuta som man kallade etherbucks. Två år senare, år 1994, starta-

des en tjänst på Internet Relay Chat (IRC), som lät besökare spela poker mot varandra. 

Man experimenterade med ett antal olika gränssnitt för att göra tjänsten mer användar-
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vänlig, men inte heller här spelade man med riktiga pengar (Glimme, 2005, sid. 333-334). 

Den första ”riktiga” Internetsajten för nätpoker var amerikanskägda planetpoker.com. Saj-

ten lanserades år 1997, men inte förrän år 1998 kunde man spela med riktiga pengar. Kort 

därefter, i september 1999, lanserade Paradise Poker sin sajt och tog snabbt över som den 

största pokersajten. Mellan slutet av september 1999 och april 2002 spelades 177 000 000 

givar på sajten. Detta var ändå bara början på fenomenet nätpoker; utvecklingen har över-

träffat varje prognos som gjorts (Dobrosevic, 2002). 

NÄTPOKERNS GENOMBROTT 

Enligt en undersökning från SIFO (på uppdrag av Poker Magazine) har 230 000 svenskar 

någon gång spelat nätpoker. År 2004 var denna siffra 25 000, vilket innebär en nästan tio-

dubbel ökning. Av de 230 000 svenskar som spelat nätpoker, spelar 25 000 dagligen, 

70 000 varannan vecka och 110 000 minst en gång om året (230 000 Svenskar har spelat 

nätpoker, 2005). Spekulationerna kring vad som föranlett detta genombrott är många. Den 

mest återkommande anledningen är lättillgängligheten. Nätpokern har gjort det enkelt för 

den som vill spela att på snabbast möjliga sätt, virtuellt sätta sig vid ett pokerbord med 

andra spelare från hela världen. Det enda som behövs är en dator med Internetuppkopp-

ling. Man behöver alltså inte bege sig till ett kasino för att spela poker mot andra spelare; 

istället finns ett potentiellt kasino i varje dator med Internetuppkoppling (McDonald, 

2005, sid. 8). 

När Paradise Poker lanserades år 1999 var tajmningen bra. Några år tidigare hade folk inte 

haft samma tillit för och vana av den nya teknik som nätpoker är beroende av, nämligen 

datorer och Internet. Det fanns till exempel tveksamheter till att lämna ut kreditkortsupp-

gifter på nätet eftersom säkerhetsrisken ansågs alltför hög (Gren, 2005, sid. 29-31). 

Något som är unikt för nätpokern och som lockat många nybörjare till spelet är möjlighe-

ten att spela med playmoney. Även om man är nybörjare i all slags poker behöver man 

alltså inte börja spela om riktiga pengar direkt. De flesta pokersajter har playmoney bord 
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där man spelar med marker som inte har något pengavärde. Detta är ett utmärkt sätt att 

lära sig spela poker utan att för den skull behöva förlora pengar. Detta är som sagt unikt 

för nätpoker; vanliga kasinon erbjuder inte något liknande (McDonald, 2005, sid. 25).  

Det går heller inte att blunda för TV:s roll vad gäller det växande pokerintresset. Poker-

program som World Poker Tour (WPT) och World Series of Poker (WSOP) gör det möj-

ligt för många tittare världen över att varje vecka ta del av uppgörelserna mellan de största 

spelarna. Med hjälp av så kallade hålkortskameror, vilka visar varje spelares kort för tit-

tarna, kan man studera spelarnas strategier och ageranden. Utan hålkortskamerorna skulle 

det bli ointressant att följa spelandet, men med dessa kameror blir spelet mer spännande 

att följa för åskådaren (McDonald, 2005, sid. 7). 

En viktig enskild händelse som kom att bidra till nätpokerns genombrott var 2003 års 

upplaga av WSOP. När tävlingen – pokerns inofficiella världsmästerskap – gick av stapeln 

hade pokeramatören Chris Moneymaker lyckats kvalificera sig till huvudtävlingen genom 

att vinna en satellitturnering på nätet. Därmed fick han en inträdesbiljett till tävlingen 

trots att han inte hade de $10 000 som det kostar att delta. Moneymaker hade inga som 

helst ambitioner att vinna turneringen utan var med för att ”se och lära”. Huvudtävlingen 

varade i sju dagar och när dimman klarnade stod otroligt nog Moneymaker som slutgiltig 

segrare. Han hade förvandlat $39, som det kostat honom att delta i satellittävlingen, till 

$2 500 000. Huvudtävlingen sändes på TV och amatörspelare runt om i världen hade möj-

lighet att se och inspireras av Moneymakers insats. Över en natt hade Moneymaker blivit 

en ikon för andra pokeramatörer som drömmer om att utveckla sitt spel och utmana proff-

sen (About Chris, 2004). 

TEKNIKEN 

Trots att det idag finns ett överflöd av nätpokersajter ser nästan alla likadana ut. Man har 

byggt upp en virtuell miljö med syfte att simulera verkligheten. Som spelare får man se en 

modell av ett pokerbord med färgglada marker, kort och spelarstolar. Man får även höra 
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realistiska ljud av kort som delas ut, marker som skjuts runt, och klingandet av satsningar 

och höjningar under givens gång. Numera kräver nästan varje pokersajt att man installerar 

någon form av programvara för att man ska kunna spela. Genom att lägga programvaran 

lokalt, på användarens dator, minskar belastningen på servern och spelandet går snabbare 

(McDonald, 2005, sid. 119). Det centrala spelsystemet, det vill säga hjärnan för operatio-

nen, är placerad på de datorer som programmeras och underhålls av de ansvariga på den 

pokersajt man är ansluten till. Det är här som exempelvis slumpgeneratorn avgör vilka 

händer som delas ut. Rådata sänds från centralsystemet via nätverk till de lokala datorer-

na. Datan visas därefter genom gränssnittet, som gör det förståligt för spelaren. Det är des-

sa tre element – det centrala spelsystemet, nätverket och gränssnittet – som möjliggör po-

kerspelande över nätet (McDonald, 2005, sid. 22). 

 
Figur 1: Exempel på ett nätpokerbord hämtat från Party Poker [partypoker.com].
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GRUNDLÄGGANDE SPELREGLER I TEXAS HOLD’EM 

Livepoker och nätpoker fungerar i princip på samma sätt. Enda skillnaden är att man som 

spelare inte fysiskt sitter vid ett pokerbord när man spelar nätpoker; allt sker virtuellt på 

Internet. Reglerna i vanlig poker och i nätpoker skiljer sig inte från varandra och den 

grundläggande spelmekanik som används live används också på nätet. Texas hold’em är 

den populäraste pokervarianten idag, både på nätet och på kasinon. I Texas hold’em får 

varje spelare vid bordet två hålkort var av dealern. Dealern delar ut korten en och en runt 

bordet, från vänster till höger. Dessa hålkort kan ingen annan förutom den enskilda spela-

ren se. När alla spelare fått sina två hålkort är det dags för den första satsningsrundan. 

En av spelarna har en knapp (även kallad dealerbutton) framför sig. Knappen markerar att 

spelaren representerar dealern. Detta innebär att spelaren kommer att få fördelen att agera 

sist vid alla satsningsrundor utom den allra första. De två spelare som sitter närmast och 

näst närmast till vänster om dealern har dock redan innan hålkorten delats ut varit tvung-

na att lägga in obligatoriska spelmarker i potten, så kallade blinds, där den närmast till 

vänster om dealern måste lägga in small blind och den näst närmast till vänster om dea-

lern måste lägga in big blind. Big blind är dubbelt så mycket värd som small blind. 

Vid den första satsningsrundan börjar spelaren till vänster om den som har big blind att 

agera. Denna spelare är först med att fatta ett beslut. Han/hon har tre alternativ: lägga sig, 

syna big blind, eller höja. När alla runt bordet antingen lagt sig eller synat en eventuell 

höjning, lägger dealern ut floppen. Floppen består av tre kort som läggs ut på bordets mitt 

med ansiktet uppåt. Dessa kort kan alla som fortfarande är med i spelet kombinera med 

sina två hålkort som de har på handen. En till satsningsrunda följer, och när den är klar 

lägger dealern ut det fjärde kortet, även kallad the turn, eller fourth street. Ännu en sats-

ningsrunda följer och dealern lägger ut det sista kortet på bordet, the river. Efter detta föl-

jer den sista satsningsrundan och den med bäst kort vinner potten. 
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Syftet med Texas hold’em är att bilda en så bra hand som möjligt genom att kombinera de 

två hålkorten med de fem gemensamma korten som ligger på bordet. Den som har de bäs-

ta fem korten tar hem potten. Det är dock inte alltid som alla de fem gemensamma korten 

läggs ut på bordet. Om en spelare höjer potten när till exempel enbart floppen ligger på 

bordet, och de övriga spelarna lägger sig, vinner spelaren som höjt potten innan alla fem 

kort hunnit läggas ut. Man kan således ta hem potten i den första satsningsrundan, utan 

att ett enda gemensamt kort ligger på bordet (Glimme, 2005, sid. 244-245). Nedan följer 

två exempelsituationer från en omgång Texas hold’em (PokersStars.com pokerklient). 

 

 

 

Figur 2: shimon231 har dealerbutton framför sig. TorstenFlink har small blind och termos har big blind. 
Spelaren till vänster om termos (Manui) är först att agera under den första satsningsrundan. Det sista 
som hänt när skärmdumpen togs är att Manui synat big blind. Det är nu FirstTouch:s tur att agera. 
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Figur 3: Vid detta tillfälle är det två spelare kvar som spelar om potten och alla de fem gemensamma 
korten är utlagda på bordet. termos har satsat allt han har (all-in) och det är FirstTouch:s tur att besluta 
huruvida han/hon ska syna termos satsning eller lägga sig. 

SKILLNADER MELLAN NÄTPOKER OCH LIVEPOKER 

De flesta nätpokersajter är uppbyggda för att efterlikna verkligheten och göra nätpoker-

spelandet så likt livepoker som möjligt. Det finns dock en stor skillnad: möjligheten att 

uppfatta så kallade tells hos sina motståndare. Tells är ledtrådar som spelarna omedvetet 

lämnar ut till sina motståndare, bland annat genom sitt kroppsspråk, och som kan ge in-

formation om huruvida de har en svag eller stark hand; exempelvis när motspelarens hän-

der skakar eller när denne darrar på rösten. Allt som kan indikera något om spelarens 

hand är med andra ord en tell och all information som man ger bort på detta sätt ger för-

delar till motspelaren. 

I livepoker finns det större möjlighet att hitta tells hos sina motspelare än det finns i nät-

poker. Naturligt nog krävs det erfarenhet av livepoker för att kunna upptäcka tells hos 
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andra spelare, samtidigt som det krävs erfarenhet att inte visa tells till sina medspelare. 

Man kan dock medvetet ”skicka ut” falska tells till motspelarna; om man till exempel har 

en stark hand kan man agera som om man hade en svag hand genom att med kroppssprå-

ket uttrycka svaghet, vilket kan förvilla motspelarna. 

Många anser att ögonen är det som ger bort mest information och det är därför många po-

kerspelare har på sig mörka solglasögonen. I en pokerturnering kan information om mot-

ståndarens kort vara en avgörande faktor. Den professionella pokerspelaren Mike ”Mad 

Genius of Poker” Caro har i sin bok Caro's book of poker tells helt fokuserat på tells och 

skriver följande i sitt introduktionskapitel: 

“Any mannerism that helps you determine the secrets of an opponent’s hand is 

called a tell. Look closely and you’ll see opponents giving away the strength of 

their hands just by their mannerism.” (Caro, 2003, sid. 11) 

I nätpoker är det inte lika lätt att hitta tells på sina motspelare eftersom man inte ser dem 

fysiskt utan bara som en ikon på skärmen. Detta är också den största skillnaden mellan 

nätpoker och livepoker.  

Det finns en mängd olika pokervarianter: Omaha (och dess egna varianter), 7 card stud 

och 5 card draw, för att nämna några. Den populäraste pokervarianten – både på kasinon 

och på Internet – är dock Texas hold’em, även kallad ”the Cadillac of poker”. Det finns 

flera anledningar till att Texas hold’em blivit så populärt. För det första går spelet snabbt, 

vilket leder till fler spelade givar per timme och alltså mer fart och spänning. Dessutom är 

det lätt att lära sig. Detta betyder dock inte att det är lätt att bli en bra Texas hold’em spe-

lare. Alla som någon gång sett en pokerturnering på TV har säkerligen också hört kom-

mentatorerna säga: ”It only takes a minute to learn, but a lifetime to master.” Dessutom är 

Texas hold’em dramatiskt; att bluffa och spela aggressivt är två viktiga strategier (McDo-

nald, 2005, sid. 85). 
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3. TEORIER KRING SPEL OM PENGAR 

I detta kapitel presenterar och diskuterar vi tidigare studier som gjorts kring människors 

spelande om pengar. 

TRADITIONELL PSYKOANALYTISK SYN 

Även om forskare från många olika discipliner intresserat sig för spel om pengar, är antalet 

studier som gjorts i ämnet nätpoker hitintills relativt begränsat. Eftersom vi har valt att 

fokusera på individen som spelar nätpoker, fastnade vi för Reiths teorier som behandlar 

spelaren och spelupplevelsen. Vi tar även upp den psykoanalytiska synen på spel om 

pengar och forskning kring spel om pengar ur sociala och biologiska synvinklar. 

Spel om pengar har sedan länge intresserat forskare inom psykologi. Många av de tidiga 

studier som gjorts har nästan uteslutande behandlat de negativa aspekterna, bland annat 

den risk som finns för att spelare ska utveckla ett beroende. Det tidiga 1900-talets diskus-

sioner i ämnet har sin grund i Sigmund Freuds essä Dostoevsky and Parricide från år 1928. 

Freud fokuserar på spelandets negativa sidor och liknar spelandet med en slags självplåga 

(Reith, 1999, sid. 6). Freuds tankar om spel och spelare var början till den traditionella 

psykoanalytiska synen på spelaren som en masochistisk individ som, på grund av olösta 

konflikter i det förflutna, känner sig tvungen att upprepa ett ändlöst självplågeri. 

Något som är återkommande i den psykoanalytiska litteraturen kring spelande är att man 

har sexualiserat spelandet och likställt tvångsmässigt spelande med bland annat masturbe-

ring och perversa incestbegär. Enligt dessa teoretiker skulle spelförluster tillfredställa ett 

undermedvetet behov av självplågan (Barker, 2000, sid. 119). Även om man traditionellt 

inom psykoanalysen fokuserat på spelandets erotiska attraktion, har andra teoretiker 

kommit med andra asexuella förklaringar till varför människor spelar. Det har bland annat 

utvecklats teorier som utgår från att spelande kan bero på narcissistiska och antisociala 

personlighetsstörningar (Barker, 2000, sid. 122). 
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SOCIALA OCH BIOLOGISKA FAKTORER 

Även om majoriteten av spelrelaterade studier har utförts utifrån ett psykologiskt perspek-

tiv, finns en hel del studier som utgår från sociala och biologiska faktorer. Sociala studier 

har fokuserat på det kapitalistiska samhället och på vilket sätt det påverkar människors 

spelande. Kapitalismens krav på framgång och pengar leder till att människor söker en 

snabb väg för att uppnå sina mål. Här blir spel en självklar del då de flesta former av spel 

om pengar presenteras som omedelbar ekonomisk framgång, vilket gör att människor at-

traheras av möjligheterna som finns (Barker, 2000, sid. 125-126). 

Det har även förekommit studier om spelande ur en biologisk synvinkel. Man har bland 

annat undersökt huruvida låga halter av ämnen som monoaminer leder till att personer 

blir impulsiva, vilket i sin tur skulle kunna leda till överdrivet spelande. Man har dock 

inte lyckats hitta något betydande samband mellan halten av monoaminer och överdrivet 

spelande (Barker, 2000, sid. 127). 

SPELARENS UPPLEVELSER I FOKUS 

“We are all gamblers…”, så börjar Gerda Reith sin bok The age of chance. Reith menar att 

chansspel har blivit en icke-reducerbar aspekt av det dagliga livet i den moderna världen 

och att vi stigit in i ”the age of chance” (Reith, 1999, sid. 1). Reith har bland annat försökt 

analysera hur det är att spela ett chansartat spel om pengar, hon har försökt fånga själva 

upplevelsen i att spela och vad det är som lockar i spelandet. Hon tar upp tre faktorer som 

hon menar är betydande: 

Spänning: En av de mest slående aspekterna med känslan av att spela är spänningen. 

Spänningen skapas av de risker som spelaren tar och de chanser han/hon har att vinna 

(Reith, 1999, sid. 131). Under spelandet träder spelaren tillfälligt ur den ”riktiga” världen, 

och lämnar alla sina vardagliga problem och rutiner bakom sig. Spelandet blir ett äventyr 

som inte bara är spännande utan som också kan upplevas som ett drömstadium där spela-

rens omvärld stängs ute och där all koncentration läggs på det som pågår framför dem 
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(Reith, 1999, sid. 130). I drömstadiet kan spelaren föreställa sig själv i andra identiteter 

och utforska alternativa sätt att vara. Vardagsjaget lämnas bakom till förmån för den 

flytande spelaridentiteten (Reith, 1999, sid. 133). 

Uttråkning: Spänningen som skapas under spelets gång är kortlivad. När spelet är över 

känns verkligheten långtråkig och färglös. För att slippa den monotona och långtråkiga 

vardagen kastar sig spelaren in i den spänning som spelet ger för att återigen möta varda-

gens tristess när spelet är slut (Reith, 1999, sid. 134-136). 

Upprepning: Hoppandet mellan spänning och uttråkning gör att upprepning blir ett inne-

boende drag hos chansspel. Spelaren spelar för att känna spänningen och förväntningen 

som finns på spelet, men eftersom det är över snabbt, måste spelandet upprepas om och 

om igen (Reith, 1999, sid. 136). 

Reith menar vidare att de flesta spelare inte spelar för pengarnas skull, även om poker till 

stor del går ut på att vinna just pengar. Hon tror inte heller, i motsats till den psykoanaly-

tiska traditionen, att spelandet beror på ett masochistiskt begär att förlora, utan menar att 

det huvudsakliga målet för spelaren är att få känna spänningen i spelet. Som exempel på 

detta tar hon upp människor som spelar på lotteri. Lotterispelare utgör den grupp som hon 

anser är mest intresserad av finansiell vinning. Trots detta finns det åtskilliga spelare som 

vunnit enorma summor på lotteri, men som ändå fortsätter att spela, vilket tyder på att det 

finns något annat förutom pengar som lockar: spänningen (Reith, 1999, sid. 145). 

Även om spelarens huvudsakliga mål inte är att vinna pengar, är pengarnas närvaro i spe-

let långt ifrån betydelselös. Pengarna är nödvändiga för att spänningen som spelaren söker 

ska kunna skapas. Givetvis skulle man kunna spela poker med tändstickor, men utan före-

komsten av ett mått på ett autentisk värde genereras ingen spänning och då kan inte hel-

ler spelarna delta helhjärtat. Pengarnas roll i spelet är därför tvetydig. Å ena sidan är 

pengarna vitala eftersom de ger upphov till spänningen, men å andra sidan är pengarna 

inte orsaken till varför man spelar. Man kan säga att man spelar med snarare än för peng-

ar. När en spelare fortsätter att vinna pengar i ett spel som inte ger honom/henne någon 
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verklig utmaning, blir han/hon tillslut uttråkad. Utan elementet av chans, och risken att 

förlora allting, förlorar spelet sin spänning och blir till monotont arbete (Reith, 1999, sid. 

146-147). 

Pengar måste alltså vara närvarande för att skapa spänning, men enligt Reith får pengar i 

sig inte bli viktigt. I spelarens sinne är pengarnas värde devalverat. För att kunna spela 

utan reservation måste spelaren vara obekymrad över pengarna och dess verkliga värde. 

Under spelets gång förändras spelarens synsätt på pengarna och ett glapp öppnas i spela-

rens sinne mellan pengars värde i spelet och värdet i den ”riktiga” världen (Reith, 1999, 

sid. 147). 

“Money means nothing. If you really cared about it you wouldn’t be able to sit 

down at a poker table and bluff off $50 000. If I thought about what that could 

buy me, I wouldn’t be a good player. Money is just the yardstick by which you 

measure your success. You treat chips like playmoney and don’t think about it ‘til 

it’s over.” (Alvarez, 1991, sid. 42) 

Devalveringen av pengars värde skapar en känsla av overklighet, och exemplifieras i an-

vändandet av ”valutor” såsom DigiCash på Internet och marker på kasinon. Pengar växlas 

mot marker när spelandet ska börja och markerna växlas sedan tillbaka mot pengar när 

man spelat klart. Däremellan är det markerna som står för det riktiga värdet det vill säga 

bitar av keramik helt utan värde utanför kasinot. Inne på kasinot är dock markerna den 

riktiga valutan. Eller som Reith skriver ”the currency of chance” (1999, sid. 148). När 

pengar förvandlas till keramikbitar på det här sättet uppfattas de inte längre som en del av 

den verkliga världen, utan istället som en del av en låtsasvärld; det blir då enklare för spe-

laren att satsa sina pengar (Reith, 1999, sid. 148). 

Reith beskriver spelandet online som en anonym och ensam företeelse. Hon menar att 

spel på Internet ger en något annorlunda känsla än vad samma spel på ett kasino erbjuder. 

I och med att spel på Internet saknar många av de sociala aspekter som spel på kasino har, 

intensifieras själva spelkänslan när spelarens koncentration till största del läggs på själva 

spelet. Därför tror hon inte att de som är vana att spela på kasinon kommer att överge den 
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formen av spel för spel på Internet. Hon tror istället att det kommer att bildas en speciell 

grupp av spelare som lockas av anonymiteten och ensamheten som spel på Internet erbju-

der (Reith, 1999, sid. 126). Nuförtiden kan man dock ”umgås” med sina motspelare även i 

nätpoker. Det finns möjlighet att kommunicera med dem genom att skriva meddelanden i 

nätpokerklientens chatfönster. Denna funktion är så gott som standard för alla nätpoker-

klienter, oberoende av vilka som utvecklat den. Detta medför att nätpokerspelaren inte är 

helt isolerad och anonym. Men i likhet med livepoker kan man själv välja att inte kom-

municera med någon.  

SKICKLIGHET ELLER SLUMP 

Huruvida pokern är ett skicklighetsspel eller ett spel vars utgång enbart beror på slumpen, 

och därmed kan räknas som hasardspel, har varit föremål för många meningsskiljaktighe-

ter. Den sista tiden har poker dock fått uppmärksamhet som ett skicklighetens spel genom 

dagstidningar som publicerar pokertips och de pokerstrategiböcker som börjat säljas.  

Dessutom har ett kanadensiskt forskningsteam i ledning av Darse Billing utvecklat ett da-

torprogram som spelar Texas hold’em i toppklass. Programmet har spelat mot ett hundra-

tal motståndare och gått vinnande ur de flesta matcher. Det har slagit nästan alla nybörja-

re men även ett flertal rutinerade pokerspelare fick se sig besegrade. Varje gång det är da-

torns tur att agera slår den upp i sin databas för att se vad den bästa strategin är utifrån de 

aktuella korten och utifrån vad spelarna dittills bjudit. I sin nuvarande form har dock da-

torn ett antal begränsningar, bland annat kan inte datorn anpassa sitt spel efter motstånda-

ren. Den saknar alltså förmågan, som alla goda pokerspelare har, att lura sin motståndares 

psyke och strategi. Billing och hans kollegor kommer dock att fortsätta utveckla pro-

grammet. De tror att deras program inom en snar framtid kommer att kunna erövra 

världsmästartiteln på samma sätt som IBM-datorn Deep Blue gjorde när den vann världs-

mästartiteln i schack år 1997 då den besegrade dåvarande världsmästaren Garry Kasparov 

(Palmgren, 2004, sid. 76-77).  
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Man kan inte frångå att det finns en skicklighetsfaktor i spelet, och det är på denna punkt 

pokern skiljer sig från så gott som alla andra kasinospel. Poker spelas mot andra spelare 

och inte mot kasinot. Blackjack, roulett och andra kasinospel favoriserar ”banken” med 

matematisk säkerhet; det gör inte poker. En bättre pokerspelare vinner alltid i längden 

mot en sämre motståndare. Därför finns det också professionella pokerspelare medan an-

talet professionella roulettspelare är lätträknade (McDonald, 2005, sid. 24). Samtidigt finns 

det en oundviklig slumpfaktor. Den går inte att undvika, men enligt många professionella 

pokerspelare är det skicklighetsfaktorn som avgör i längden. 

”Poker är ett skicklighetsspel där du själv dikterar oddsen. Du har alla möjlighe-

ter att utveckla ditt spel och bli en vinnande spelare.” (Lennaárd, 2005, sid. 12) 

Nu är även forskare inne på samma spår. Per Binde, som forskar om spelberoende vid Gö-

teborgs universitet, säger att poker ”intresserar den som vill ha något intellektuellt” (Lok-

rantz och Skogward, 2005). Han anser att många lockas till nätpoker på grund av skicklig-

hetsmomentet som finns i pokern, och som gör att man kan utveckla sitt spel och därmed 

öka chanserna att bli en vinnande spelare. Även Jakob Jonsson som skrivit en rapport om 

nätpoker på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut menar att skicklighetsmomentet är en 

bidragande orsak till att folk spelar nätpoker. 

”Betoningen av skicklighet när det gäller matematik och sannolikhet attraherar 

nya grupper som inte spelat spel om pengar tidigare.” (Jonsson, 2005, sid. 5) 

Trots att mycket tyder på att ett pokerpartis utgång beror på hur skickliga spelarna är sna-

rare än på slumpen, fastslog kammarrätten den 17 november 2005 att pokervinster ska 

jämställas med lotterivinster. Man klassar poker som ett lotteri vars utgång beror på 

tur/otur. Detta gör att vinster i poker inte kommer att beskattas eftersom lotterivinster 

inte räknas som skattepliktig inkomst (Metro, 2005-11-18, sid. 8). Detta om något tyder på 

att pokern inte har fått erkännandet som ett skicklighetsspel; åtminstone inte ännu. 
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NYA TEKNISKA MÖJLIGHETER 

Jonsson pekar också på att nätpoker är ett exempel på en spelform där ny teknologi kom-

mer till användning. Han menar att attraktionskraften i denna nya teknologi är stor och 

den har gjort pokerspelandet lättillgängligt, anonymt och ökat graden av interaktivitet, 

vilket lockar nya spelare (Jonsson, 2005, sid. 5). Jonsson är också inne på att nätpoker är 

ett spel med högt attraktionsvärde på grund av att den grafiska utformningen bygger på 

innehållsrika synintryck. Han menar att det, tillsammans med frihet från störande mo-

ment från omgivningen, gör att man lätt går in i en extremt hög koncentration, där man 

glömmer allt annat; ett sorts hypnotiskt eller meditativt tillstånd (Jonsson, 2005, sid. 5). 

Per Carlbring, doktor i psykologi vid Linköpings universitet, lyfter också fram den ome-

delbara feedbacken, alltså den korta tiden mellan insats och resultat, som en faktor som 

lockar spelare. Att man inte behöver vänta särskilt länge mellan det att man satsat pengar 

tills det att man vet om man vunnit, tror han dessutom är en stor anledning till att vissa 

spelare utvecklar ett spelberoende (Lokrantz och Skogward, 2005). 
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4. METOD 

I detta kapitel kommer vi att lyfta fram våra valda metoder. Vi beskriver bland annat hur 

vi gått tillväga för att hitta lämpliga informanter att intervjua och vilken intervjuteknik vi 

valt att använda, samt hur vi transkriberat och kodat vårt insamlade material. 

HERMENEUTIK OCH KVALITATIV FORSKNING 

Uppsatsen har utgått från en kvalitativ metod i form av intervjuer. Målet med kvalitativ 

forskning är att tolka, analysera och förstå det valda fenomenet inifrån och på djupet. Ef-

tersom ett kvalitativt material innefattar ett mindre antal informanter än ett kvantitativt 

sådant, har forskaren större möjlighet till att tolka och se nyanser i de enskilda fallen 

(Svenning, 2003, sid. 72-74). 

Habermas delar in all vetenskaplig forskning i tre kategorier. Dessa kategorier baseras på 

forskningens olika syften och benämns som tekniskt, hermeneutiskt och emancipatoriskt 

kunskapsintresse (Cohen, Manion och Morrison, 2000, sid. 29). Vår uppsats har sin ut-

gångspunkt i det hermeneutiska perspektivet. Hermeneutiken är en kvalitativ forsknings-

ansats där tolkningen av det empiriska material man får fram är central. Hermeneutiken 

syftar inte till att generalisera resultatet. Detta gör att kvalitativa metoder blir mer an-

vändbara i hermeneutiska studier än kvantitativa metoder (Nyström, 2005). 

INTERVJUER 

Vår empiriinsamling har uteslutande skett genom kvalitativa intervjuer. Intervjuer erbju-

der möjligheten att gå på djupet. Som forskare är man inte låst till ett antal rigida frågor 

som vid en enkätundersökning, utan har möjlighet att gräva djupare med relevanta följd-

frågor, uppmuntran till att berätta mer och att förklara tydligare (Fägerborg, 1999, sid. 58). 
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Just möjligheten att gå på djupet och då få fylliga beskrivningar om spelarnas upplevelser 

gjorde att vi valde intervju som empiriinsamlingsteknik. 

Vi hade planer på att även använda oss av en enkät (så kallad metodtriangulering) i insam-

landet av empiri. Vi uteslöt dock detta då en enkätundersökning endast skulle flytta oss 

längre bort från våra frågeställningar som fokuserar på att förstå och tolka fenomenet. I en 

enkätundersökning blir representation en viktig faktor och urvalet måste vara statistiskt 

representativt. Det är till exempel inte lämpligt att hitta svarande utifrån ett selektivt ur-

val som fallet var med våra informanter. 

Vi hade som målsättning att intervjua omkring tio nätpokerspelare och det slutgiltiga an-

talet blev precis tio intervjuer. När vi valde ut lämpliga informanter hade vi kravet att de 

skulle spela nätpoker regelbundet – det vill säga minst fyra gånger i veckan. För att få tag i 

lämpliga informanter har vi dels använt oss av vår umgängeskrets, där vi känner ett antal 

personer som uppfyller detta krav. Vi har även lagt in förfrågningar angående intervjuer 

på lokala pokerforum på Internet, och på så sätt hittat lämpliga personer. De personer som 

vi har intervjuat har känt andra spelare med liknande erfarenhet av nätpoker som därmed 

blivit lämpliga informanter. Denna metod benämns snöbollsurval och innebär att man 

låter varje intervju ge uppslag till nya intervjuer (Svenning, 2003, sid. 111). Vår empiriin-

samling är alltså baserad på ett selektivt urval av personer som vi bedömer är lämpliga 

samt på individer som vi kontaktat via diverse pokerforum. Vi sökte aktivt efter professio-

nella pokerspelare eftersom vi trodde att de skulle ha ett annat förhållande till nätpoker än 

en hobbyspelare. 

En klar brist med vårt urval av informanter är att det inte inbegriper någon kvinna. Vi 

sökte aktivt efter kvinnliga nätpokerspelare som var villiga att ställa upp som informanter. 

Genom ett pokerforum lyckades vi hitta en kvinna och bestämde även tid och plats för en 

intervju med henne. Tyvärr lämnade hon återbud. Via pokerforum sökte vi vidare efter 

andra kvinnliga informanter som var villiga att ställa upp, men tyvärr lyckades vi inte 

komma i kontakt med någon. Bristen på kvinnliga informanter kan dels förklaras i att ma-

joriteten av nätpokerspelarna är män. Kanske är det också så att pokerforumen präglas av 

 20



en viss ”kultur” eller ”jargong” i vilken de kvinnliga spelarna inte känner sig representera-

de eller hemmahörande.  

De tio informanter vi intervjuade är därmed alla män mellan 18 och 34 år, varav tre är 

professionella pokerspelare och försörjer sig på nätpoker. De övriga har antingen ett annat 

arbete eller är studerande. En av informanterna är sjukskriven från sitt arbete. 

Intervjuer kan genomföras med eller utan i förväg nedskrivna frågor. Man brukar skilja 

mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer, där man inför en strukturerad inter-

vju alltid har färdiga frågor medan den ostrukturerade intervjun mer kan liknas vid ett 

fritt löpande samtal (Fägerborg, 1999, sid. 63). 

Våra intervjuer kan beskrivas som semistrukturerade, det vill säga vi skapade ett fråge-

schema där vi sorterat frågor under gemensamma rubriker (se bilaga) men lät samtalet flö-

da så fritt och öppet som möjligt. Det faktum att vi hade ett utarbetat frågeformulär inne-

bar således inte att vi strikt höll oss till detta. Om något oväntat men intressant kom upp 

under intervjun ansåg vi att detta självklart vara värt att diskutera. Till en början var vi 

osäkra på om vi skulle använda samma frågeschema till alla intervjuer eller om det skulle 

ändras beroende på vem som intervjuades. Efter att vi genomfört en testintervju där vi 

prövade frågorna, bestämde vi oss för att använda samma mall för samtliga informanter.  

Hälften av intervjuerna, det vill säga fem stycken, har skett i form av telefonintervjuer 

och den resterande hälften har vi träffat fysiskt. Intervjuerna varade i genomsnitt 45-60 

minuter. Vi valde att spela in samtliga samtal på en bandspelare istället för att föra an-

teckningar. Det finns fördelar och nackdelar med båda metoderna, men vi känner att för-

delarna med inspelning överväger. Spelas intervjun in kan intervjuaren ägna sin odelade 

uppmärksamhet åt sin samtalspartner och att föra dialogen framåt utan att behöva lägga 

ner energi på att anteckna. Bandinspelade intervjuer är dessutom informationsrikare efter-

som man vid nedtecknade intervjuer missar en mängd information, och därför har man 

större möjlighet till analys ur olika synvinklar vid bandinspelade intervjuer (Fägerborg, 

1999, sid. 67). Det finns ju givetvis även nackdelar med bandspelare, bland annat kan vissa 
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personer känna sig obekväma med vetskapen om att allt de säger spelas in, och kan därför 

uttala sig lite försiktigare än vad de kanske skulle ha gjort om bandspelaren inte var med i 

bilden (Ejvegård, 1996, sid. 46-47). Dock kan bandspelaren även ha motsatt effekt i en in-

tervju genom att skapa en mer seriös stämning där informanterna är mer tydliga i sina 

svar. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vi har haft som mål att följa HSFR:s forskningsetiska riktlinjer. Enligt dessa är individ-

skyddskravet en grundläggande utgångspunkt och innebär ett skydd för individen som 

deltar i studien. Kravet kan delas in i fyra delar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7-14). 

Informationskravet säger att forskaren bör informera uppgiftslämnaren, det vill säga den 

som svara på en enkät eller blir intervjuad, om dennes uppgift i projektet och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. För att tillmötesgå informationskravet har varje intervju 

inletts med förhandsinformation kring studiens övergripande syfte, uppgifter om hur in-

formanten kan kontakta oss för eventuella frågor, och en garanti om anonym behandling 

av informantens uppgifter. Vi har även informerat i förväg om att intervjuerna ska spelas 

in för att vara säkra på att det inte skulle finnas några invändningar mot detta. 

Samtyckeskravet betyder att deltagaren måste vara medveten om att han/hon deltar i un-

dersökningen samt samtycka med detta. Våra informanter har ställt upp av egen fri vilja 

utan påtryckningar från oss. De informanter som vi kommit i kontakt med via pokerforum 

har själva kontaktat oss efter att de sett vårt inlägg. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i undersökningen skall ges 

största möjliga anonymitet. Avrapporteringen av vår studie har därför utförts i former som 

omöjliggör identifiering av enskilda informanter. Namnen på informanterna som citeras i 

uppsatsen är fingerade. Detta är speciellt viktigt när ett känsligt ämne såsom spel om 

pengar behandlas. 
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Nyttjandekravet understryker att material som handlar om enskilda personer enbart skall 

användas för forskningsändamål som motsvarar de förpliktelser som utlovats under insam-

landet. Vi har förhållit oss till nyttjandekravet genom att allt insamlat material om enskil-

da informanter enbart har använts till denna studie och enligt de överenskommelser vi 

har haft med informanterna. 

TRANSKRIBERING OCH ANALYS 

Allteftersom intervjuerna blev klara och inspelade lade vi in dem som ljudfiler på dator, 

för att sedan transkribera dem. Hur transkriberingen ska göras beror på vad man har för 

kunskapsmål. I en intervju kan det sakliga innehållet vara det viktiga, medan det i en an-

nan intervju kan vara den muntliga stilen och de språkliga detaljerna som är det väsentliga 

(Fägerborg, 1999, sid. 69). 

För vår del är det främst det sakliga innehållet som är det viktiga, och därför har det inte 

varit nödvändigt att skriva ut allt ordagrant och försöka överföra talspråket till skriven 

text. Istället har vi koncentrerat oss på vad vi tror att intervjuobjektet menar och anteck-

nat det som vi ansett vara relevant för vår studie. Efter transkriberingen läste vi igenom 

hela materialet för att bekanta oss med det och skaffa oss ett helhetsintryck. Här tog vi 

också bort information som vi ansåg överflödig och ovidkommande. 

Vi har försökt följa Svennings beskrivning av den kvalitativa kodningsprocessen. Enligt 

Svenning följs kodning och analys åt i det kvalitativa arbetet. All analys går ut på att hitta 

mönster och sortera (Svenning, 2003, sid. 161). Kodningen och analysen görs genom en 

cyklisk process där man läser sitt material om och om igen. Kodningen delas upp i tre sta-

dier. I det första stadiet – den öppna kodningen – försöker man hitta grundläggande möns-

ter i sin empiri. I det andra stadiet – den axiella kodningen – går man djupare in i empirin 

och försöker finna länkar mellan olika begrepp, medan man i det tredje och sista stadiet – 

den selektiva kodningen – selektivt letar efter teman som följer varandra och som kommit 

fram under de tidigare kodningsstadierna (Svenning, 2003, sid. 161). 
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VALIDITET OCH RELIABILITET 

Två viktiga begrepp när det gäller vetenskapliga undersökningar är validitet och reliabili-

tet. Validitet är ett mått på hur representativ, eller giltig, informationen är; huruvida fors-

karen verkligen har undersökt det som var tänkt att undersökas (Östbye et al., 1997, sid. 

36). Om en undersökning har hög reliabilitet innebär det att datan man samlat in är till-

förlitlig; repeterbar över tiden. Det ska alltså inte spela någon roll vem som gör studien; 

resultatet ska bli det samma ändå (Östbye et al., 1997, sid. 37). Begreppen blir dock aning-

en problematiska när det rör sig om kvalitativa studier, såsom i det här fallet, i jämförelse 

med kvantitativa studier.  

För att förstärka validiteten var vi noga med att diskutera vår syftesformulering och våra 

frågeställningar noggrant innan vi gav oss ut och intervjuade. Det var också viktigt att vi i 

vårt selektiva urval valde ”rätt” personer att intervjua, det vill säga personer som hade nå-

got väsentligt att uttala sig om i ämnet. 

Graden av reliabilitet är aningen komplicerad när det handlar om kvalitativa metoder så-

som exempelvis djupintervjun. Detta beror på att kvalitativa metoder utgår från mänskliga 

upplevelser, reflektioner, känslor och åsikter. Intervjun är inte heller någon statisk och 

ensidig monolog utan ett samtal som växer fram mellan informanten och forskaren. Detta 

betyder att även om samma frågeschema skulle användas idag av en annan forskare, bety-

der inte det att resultaten, det vill säga informanternas svar, skulle bli desamma; mänskliga 

åsikter och känslor tenderar att skifta med tiden och därför blir det svårt att ens diskutera 

reliabiliteten i en kvalitativ studie (Merriam, 1994).  

Istället för att diskutera studiens validitet och reliabilitet som helhet, bör man fråga sig 

huruvida intervjuerna har genomförts på ett riktigt och adekvat sätt, huruvida det empi-

riska materialet har analyserats på lämpligt sätt, och huruvida de dragna slutsatserna vilar 

på det empiriska materialet (Merriam, 1994). 
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenterar vi resultaten från våra intervjuer och diskuterar kring detta ma-

terial med stöd av de teorier som lyfts fram från tidigare forskning. 

SPELVANOR 

Spelfrekvens 

Det stora flertalet av våra informanter har spelat i ungefär ett och ett halvt år. De flesta 

introducerades till nätpoker genom vänner. Några av dem har även blivit intresserade av 

nätpoker efter att ha sett TV-program som visat riktiga pokerturneringar, däribland WPT. 

”Jag började spela nätpoker för ett och ett halvt år sedan. Jag blev väldigt intres-

serad av spelet efter att jag och några kompisar sett WPT på Kanal 5. Jag testade 

lite på nätet och sedan började jag spela homegames med ett antal vänner. Efter 

det bestämde jag mig för att börja spela på nätet om riktiga pengar.” (Håkan, 28 

år, lågstadielärare) 

Hur ofta informanterna spelar varierar från person till person, bland annat beroende på 

om de har spelandet som fritidssyssla eller som primär inkomstkälla. En gemensam faktor 

är dock att de spelade som mest när de nyss upptäckt nätpoker. 

”Under den sista månaden har det gått ner lite – tre till fyra gånger i veckan – 

men när jag började var det väldigt intensivt, varje kväll någon timme eller två.” 

(Rune, 32 år, plåtslagare) 

Det är anmärkningsvärt att det inte alls är ovanligt att ha nätpoker som yrke och huvud-

saklig inkomstkälla och det var relativt lätt för oss att hitta informanter som spelade på 

heltid. För många framstår det säkert underligt att nätpoker har blivit ett yrke för ett stort 

antal människor, men om man ser till det stora medieutrymme som pokern fått det senas-

te året ter det sig kanske inte lika märkligt. Framförallt på TV har nätpokern exponerats 
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flitigt, och reklamen framställer givetvis nätpokern i positiv anda. Det är inte alls konstigt 

att många tror att nätpokern kan bli deras snabba väg till de stora pengarna. Detta har lett 

till att ett stort antal amatörer spelar, vilket i sin tur gör det lättare för dem som verkligen 

kan spelet, att tjäna pengar på sitt spelande. I takt med att antalet rutinerade spelare ökar, 

torde också lönsamheten för de så kallade yrkesspelarna minska. 

De flesta av våra informanter har inte bestämt på förhand att de ska spela vid ett visst till-

fälle. När de har tid över från övriga sysslor, såsom arbete eller skola, sätter de sig ner och 

spelar. Det kan röra sig om allt från ett fåtal timmar i veckan till flera timmar varje dag. En 

annan faktor som påverkar är hur pass mycket de spelat under den senaste tiden; har de 

spelat mycket kan de tappa suget, men efter ett tag kommer detta tillbaka och de återupp-

tar spelandet igen. 

Spelarna som har nätpoker som sin primära inkomstkälla spelar mer frekvent än hobby-

spelarna. De måste helt enkelt spela mycket för att kunna tjäna några pengar. 

”Det är väldigt olika hur mycket jag spelar, ungefär hundra timmar i månaden, 

lite mer kanske. Jag har ingen gräns, men det är nog rätt bra att ha det. Från en 

halvtimme till sex till åtta timmar per dag.” (Tony, 24 år, professionell pokerspe-

lare) 

Informanterna är överens om att man inte ska spela för länge i stöten. Tre till fyra timmar 

anger de flesta som rimlig maxgräns. Anledningen till att man inte ska spela alltför länge 

är att det är svårt att hålla koncentrationen uppe när man spelat länge. Man kan bli trött 

och få svårt att fokusera på spelet, och därigenom är det större risk att man fattar dåliga 

beslut. Ett fåtal informanter har till och med skapat egna tidsplaner som de försöker följa 

för att ha kontroll över spelandet. 

”Jag har en tidsplan där jag bestämt att jag inte får spela mer än tre timmar i 

sträck, men det brukar bli runt två timmar per pass.” (Dragan, 24 år, student) 
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Tillgänglighet 

En intressant notering är att alla informanter började spela på nätet, för att därefter prova 

på att spela livepoker. Detta beror troligtvis på att nätpokern är mer tillgängligt. Allt som 

behövs för att spela om pengar är att man är över 18 år, har tillgång till en dator med In-

ternetuppkoppling samt är innehavare av ett kreditkort. Det är idag många som spelar och 

antalet spelare växer hela tiden. Lättillgängligheten kombinerat med all reklam, både i TV 

och i övrig media, samt all annan uppmärksamhet har gjort att nätpoker nu är den näst 

största anledningen till att folk kontaktar Spelinstitutet och vill ha hjälp med spelmiss-

bruk. Endast Jack och Miss Vegas ligger före nätpoker på Spelinstitutets svarta lista (Ny-

berg, 2005). 

Pokersajter 

På vilken pokersajt man som spelare väljer att spela beror enligt informanterna på många 

olika faktorer; kompisarna kanske spelar på en viss sajt och då börjar man själv spela där. 

Ytterliggare en faktor som tas upp är att det ska vara smidigt att ta ut sina pengar från po-

kersajten. Olika sajter har olika standarder som de följer när det gäller att ta ut pengar. Vis-

sa skickar till exempel checkar medan andra överför pengarna till spelarens bankkonto. Att 

denna aspekt fungerar utan krångel är viktigt för våra informanter. 

”På Interpoker har jag blivit bra kund, jag har varit där länge. Allting sker väldigt 

smidigt, jag får checkar direkt när jag behöver och behöver inte skriva på någon-

ting; allting rullar på. Det är väldigt smidigt att ha en sajt som man varit på länge 

och som man känner till reglerna på.” (Mats, 22 år, student) 

En annan betydande beståndsdel i valet av sajt är hur många, och hur bra spelarna på po-

kersajten är. Som spelare vill man hitta spelare som spelar på den nivå man själv gör. Det 

finns även vissa pokersajter som enligt informanterna har sämre spelare än andra, och då 

blir ju de sajterna självklart attraktiva eftersom det är bättre rent ekonomiskt att möta spe-

lare som inte är så erfarna. Samtidigt finns ju risken att man tröttnar när man enbart mö-

ter sämre spelare och saknar riktig utmaning. 
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”Ultimatebet har ganska många spelare och det är ganska dåliga spelare på mit-

tennivåerna i fixed limit. På Poker Champs finns det mestadels dåliga spelare, 

men tyvärr inte så många spelare sammanlagt.” (Tony, 24 år, professionell poker-

spelare) 

Ytterliggare en faktor som spelar in är de olika sajternas bonusar som de erbjuder nya spe-

lare. En ny spelare kan få $100 i registreringsbonus om han/hon sätter in ett visst minimi-

belopp på sajten i fråga, samt spelar ett visst antal givar på en viss penganivå. När dessa 

krav är uppfyllda får de tillgång till bonuspengarna. 

”Om en sajt erbjuder bra bonus sätter man in pengar och spelar in så bonusen är 

klar, sedan drar man iväg till en annan sajt.” (Josef, 19 år, butiksbiträde) 

Informanterna spelar på en till tio sajter. Här är dock det så kallade ”bonusjagandet” in-

räknat, där vissa spelare bara registrerar sig på en pokersajt för att spela in registreringsbo-

nusen, och sedan inte spelar där mer. Våra informanter spelar kontinuerligt på ungefär en 

till fem sajter. 

Att erbjuda bonuspengar till nyregistrerade spelare är en strategi som de flesta pokersajter 

använder för att locka till sig nya spelare. Detta är en möjlighet som många spelare utnytt-

jar, genom att registrera sig på pokersajter som har bonuserbjudanden, och sedan grinda 

sig igenom de givar som krävs för att få tillgång till bonusen. Vid detta bonusjagande spe-

lar de flesta ultrakonservativt, och lägger de flesta händer i väntan på en topphand; allt för 

att inte spela upp sina insatta pengar. Denna form av poker uppfattar informanterna som 

tråkig och slentrianmässig. De försöker bara nöta sig igenom de givar som krävs och kan-

ske inte spelar som de skulle ha gjort i ”vanliga fall”. I detta fall spelar de enbart för peng-

arna. Detta är dock ingen spelform som någon av informanterna vill lägga ner mycket tid 

på då de i så fall troligtvis skulle tappa intresset för spelet. 
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VARFÖR SPELA NÄTPOKER 

Flertalet faktorer kom fram som förklarade varför informanterna spelar nätpoker. Några 

angav att de söker spänningen i spelet medan andra i huvudsak spelar för pengarna. Ett 

antal nämnde också att gemenskapen var den absolut viktigaste anledningen till spelandet. 

En annan bidragande aspekt är att nätpoker skiljer sig från andra former av spel om peng-

ar eftersom man är mer delaktig och kan påverka utgången. 

Spänningen 

De flesta av informanterna söker spänningen i spelet. Att spela om ära och pengar mot 

andra skapar enligt informanterna spänning och adrenalinkickar. 

”Jag älskar ju spel! Det är väl egentligen som att spela vilket spel som helst. Det är 

ju den där spänningen. Det är spelmomentet som jag är ute efter eftersom det är 

så spännande. Vid ett finalbord är vinstpengarna till de olika placeringarna väl-

digt olika. Ettan kan få 500 pund, medan nummer tio får 30 pund. Det är stor 

skillnad. Man sitter ju där och skakar.” (Mats, 22 år, student) 

Studien ger alltså stöd för Reiths resonemang om att de flesta söker den spänningen i spe-

let som skapas av de risker som spelaren tar och de chanser han/hon har att vinna (Reith, 

1999, sid. 131). Alla informanter söker dock inte spänningen i första hand. Framförallt är 

det de informanter som har nätpoker som en huvudsaklig inkomstkälla och ser nätpoker 

som sitt yrke som har en annan uppfattning. Mer om detta beskrivs under rubriken ”Upp-

levelsen”. 

Skicklighetsaspekten 

Alla informanter anser att det som skiljer nätpoker från andra former av spel om pengar är 

att utgången av ett pokerparti till stor del är avhängig på hur bra spelarna är. Som nätpo-

kerspelare kan man träna upp sig och bli bättre. Det är inte bara turen som avgör om man 

vinner eller inte. Därför har de lockats till nätpokern. 
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Några informanter nämner även att de inte kan tänka sig att spela om pengar förutom när 

det gäller poker, eftersom de menar att poker är en av de få former av spel om pengar där 

man kan påverka utgången till sin fördel. Det kan man inte göra när man till exempel spe-

lar på lotto. Om man spelar på stryktipset kan man till viss del påverka utgången genom 

att ha fotbollskunskaper, men informanterna menar att möjligheten är så mycket större 

inom poker att det inte är värt att spela om pengar på något annat sätt. Detta ger stöd åt 

Bindes (Lokrantz och Skogward, 2005) och Jonssons (2005, sid. 5) resonemang om att 

skicklighetsfaktorn lockar spelare, och då framförallt nya spelare som inte spelat om peng-

ar tidigare. 

”I poker avgör du oddsen själv. Tycker du inte om oddsen som korten ger dig är 

det upp till dig att avstå och ta upp en ny hand. I andra typer av spel om pengar 

är du mer passiv; du kan inte förändra oddsen utan kan bara hoppas på turen.” 

(Håkan, 28 år, lågstadielärare) 

Alla informanter är överens om att ett pokerpartis utgång beror mer på skicklighet än på 

tur och uppskattar att skickligheten överväger med cirka 60-70 procent. De är även över-

ens om att skicklighetsfaktorn är än större vid livepoker eftersom man då kan se och be-

döma ansiktsuttryck och kroppsrörelser på ett helt annat sätt.  

Ett flertal av informanterna nämner att de har ett tävlingsbehov och att detta behov får 

utlopp i nätpokerspelandet. Dessa informanter beskriver hur de drivs av en tydlig vinnar-

instinkt; de vill vinna över andra personer för att få status och erkännande från andra spe-

lare. En lottospelare kan inte resonera på liknande sätt eftersom inslaget av slumpen är 

alltför stor där. Poker kan således ses som mer av en sport eller profession än vad många 

andra former av spel om pengar är. 

”För mig är det själva utmaningen, själva tävlingsmomentet, som är det viktiga. 

Det är ju ändå inget lotteri i det långa loppet. Det är en tävling och man vill vara 

bättre än de man spelar mot. Pengarna blir ett mått på vem som är bäst.” (Tony, 

24 år, professionell pokerspelare) 
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Eftersom man inom nätpokern kan utveckla sin spelförmåga kan man också öka sina 

chanser att bli en vinnande spelare. Därför kan man, som inom vilken sport som helst, ha 

ambitioner. Ambitionen för samtliga informanter är att utvecklas och bli en bättre spelare. 

Många vill även utvecklas till att bli duktiga livepokerspelare. Några av informanterna har 

som slutmål att kunna försörja sig fullt ut på nätpoker. 

Ett par informanter nämner även att en viktig skillnad mot andra former av spel om peng-

ar är att om man förlorar pengar, går de till andra, likasinnade pokerspelare. Det är alltså 

inte till sajternas favör. Detta är något som informanterna uppskattar och som ökar deras 

benägenhet att spela. Pokersajterna tjänar pengar genom att ta ut en viss procent på var-

enda pott som spelas på deras sajt. Om en spelare vinner en pott på $100 tar sajten i fråga 

till exempel $5 (fem procent) av den vinsten. 

Gemenskapen 

Något förvånande tar en majoritet av spelarna upp gemenskapen som en bidragande orsak 

till att de spelar nätpoker. När man sitter vid skärmen och spelar poker är man oftast en-

sam och den enda interaktionen med de andra spelarna sker via det chatfönster som finns 

vid varje bord. Konversationerna som sker där brukar dock inte vara särskilt avancerade 

eftersom alla spelare är så pass inne i spelmomentet att de inte har tid för djupgående sam-

tal. Trots detta nämner ett flertal av informanterna att gemenskapen är en bidragande or-

sak till att de spelar. De menar dock inte den gemenskap som skapas med de andra spelar-

na under tiden de spelar, då möjligheten till sådan form av gemenskap är begränsad, utan 

de menar gemenskapen som skapas av att de kan diskutera poker med andra spelare i 

verkligheten. Man kan träffa sina nätpokerspelande vänner och alltid ha något att diskute-

ra kring som de alla är intresserade av. Till exempel hur man spelat, vilka starthänder man 

har fått, hur mycket man vunnit/förlorat och så vidare.  

”Gemenskapen är viktigast eftersom alla spelar. Man kan träffa sina vänner och 

diskutera poker. Skulle inte det sociala finnas skulle jag nog aldrig ha börjat, inte 

i den utsträckningen som det är nu i alla fall. Spänningen kan man hitta i annat, 
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och pengar kan jag bränna på blackjack. Så det sociala är den viktigaste anled-

ningen till att jag spelar.” (Mats, 22 år, student)  

Att en del informanter i huvudsak spelar för gemenskapens skull kan tyda på att nätpoker 

är trendigt för tillfället. En trend som ett flertal har hoppat på tillsammans med sina vän-

ner. Genom nätpokern kan de umgås och ha någonting att diskutera. Gemenskapen är i 

fokus och pokern som sådan, tycks inte vara lika viktig. Man kan sålunda spekulera i hu-

ruvida centrum för gemenskapen lika gärna skulle kunna vara någonting annat än poker, 

eller om det är nätpokern som sådan som är viktig för gemenskapen. 

Att spelande online kan skapa gemenskap utanför datorvärlden är något som Reith inte tar 

upp; hon diskuterar enbart spelandet online som anonymt och ensamt. Reith är inne på 

att spelandet online skulle kunna locka andra sorters människor än de som spelar på kasi-

non, eftersom onlinespelandet är anonymt (Reith, 1999, sid. 126). Detta är något som vår 

studie motsäger. Ingen av informanterna spelar hellre nätpoker eftersom det är anonymt; 

anledningen till att de föredrog nätpoker var istället lättillgängligheten. Att kunna sätta 

sig när som helst och spela, utan att behöva klä upp sig och åka iväg någonstans är enligt 

informanterna de huvudsakliga fördelarna med att spela nätpoker gentemot livepoker. 

Dessutom menar flera informanter att om poker på kasino var lika lättillängligt som nät-

poker, hade de föredragit att spela på kasinon just för att de uppskattar den gemenskap 

som skapas kring pokerborden. Detta motsäger Reiths antagande om att det framförallt är 

individer som föredrar den anonymitet och ensamhet som finns online som spelar på In-

ternet.  

Även om informanterna menar att det skapas gemenskap av att spela nätpoker, tog de 

även upp att de tappar kontakt med de vänner som inte spelar nätpoker. En hel del tid går 

åt till att spela nätpoker och när man väl har tid att träffa sina vänner kan mycket av tiden 

gå åt till att diskutera poker vilket gör att ens vänner som inte är intresserade av poker 

hamnar utanför diskussionen.  

”Klart att man tappar en hel del socialt med personer som inte spelar nätpoker. 

Det är ofrånkomligt. Jag försöker dock minimera det. Ett bra sätt är att spendera 
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en hel del av de pengar man förhoppningsvis vinner på sina nära och kära.” 

(Ivan, 34 år, IT-konsult) 

Även pengar tas upp som en faktor till varför informanterna spelar nätpoker. Detta gäller 

dock främst de informanter som har nätpoker som yrke, och tas upp under nästföljande 

avsnitt. 

PENGARNAS ROLL 

Majoriteten av informanterna spelar nätpoker för att det är kul och spännande och inte 

för pengarnas skull. Ingen av informanterna vill dock förlora pengar; de vill åtminstone 

hålla sig på plus minus noll. De pengar de eventuellt tjänar ser de som bonus. Denna upp-

fattning gäller dock enbart för dem som har nätpoker som fritidssysselsättning. De som 

betraktar nätpokerspelandet som sitt yrke menar att det absolut viktigaste är att tjäna 

pengar. Detta går således stick i stäv med den traditionella psykoanalytiska synen på spel 

där man beskriver spelaren som en masochistisk individ som tillfredställer ett undermed-

vetet behov av självplågan genom att förlora pengar. 

Ingen av informanterna uppgav att de skulle spela lika mycket som de gör nu om pengar 

inte var inblandat och alla var överens om att det skulle bli ett helt annat spel om inte 

pengar var en del av spelet. Några av informanterna nämner att skicklighetsfaktorn skulle 

försvinna om man inte spelade om pengar. 

”Det skulle inte gå att spela, det skulle vara som spel med playmoney; alla går 

med på vad som helst och det går inte att höja för att få andra spelare att lägga sin 

hand. Skicklighetsfaktorn skulle helt försvinna då och i slutändan skulle det en-

dast vara turen eller slumpen som avgör vem som vinner.” (Mats, 22 år, student) 

Dessutom kom det upp att spänningen, som är en stor bidragande orsak till att informan-

terna spelar nätpoker, helt försvinner om pengarna försvinner. Pengarnas närvaro i spelet 

skapar spänningen, vilket också bidrar till att det blir roligare. Därför är pengafaktorn inte 

oviktig för någon av informanterna. Detta stödjer Reiths resonemang att även om spela-
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rens huvudsakliga mål inte är att vinna pengar, är pengarnas närvaro i spelet betydelsefull 

eftersom det bidrar till att skapa den eftersökta spänningen (Reith, 1999, sid. 146).  

På frågan huruvida informanterna uppfattar pengarna i nätpokervärlden och pengarna i 

den ”riktiga” världen olika svarade alla jakande. Alla utom en menade att de känns som att 

pengarna på nätet är mindre värt än i verkligheten. Trots att pengarna har samma egentli-

ga värde uppfattar informanterna ett klart relativt värde på pengar i denna fråga. Detta 

kan kopplas till Reiths teorier där hon menar att det öppnas ett glapp i spelarnas sinnen 

mellan pengars värde i spelet och värdet i den ”riktiga” världen. Därför menar hon att spe-

lare måste vara obekymrade över pengarna och dess verkliga värde för att kunna spela 

utan reservation (Reith, 1999, sid. 147). Detta stämmer väl överens med hur informanter-

na beskriver det.  

”Satsar du 1 dollar känns det som ingenting, och satsar du 10 dollar känns det 

ändå ingenting, men då börjar man ändå närma sig 100 kr. Pengarna ryker ju 

fort. Det känns som virtuella pengar, vilket det på ett sätt är när man bara ser 

dem som marker på en skärm. Har man pengarna i handen kan man ju köpa en 

massa saker som man behöver och då skulle man börja fundera på om det verkli-

gen är värt att bränna allt det här på poker. Men när man har pengarna på datorn 

känns det som låtsaspengar. Det är först när man plockar ut pengarna som man 

känner att man verkligen har dem. Sätter man in pengar på ett konto är de borta, 

sedan gäller det att man vinner, annars är de borta för alltid.” (Mats, 22 år, stu-

dent) 

Varför de känner på detta sätt är inte helt lätt veta och vi fick inget direkt svar på denna 

fråga av informanterna. En förklaring kan dock vara den grafiska utformningen av poker-

klienterna. Även om den grafiska utformningen är skapat för att efterlikna den ”riktiga” 

världen så mycket det är möjligt, verkar det ändå vara lätt för spelarna att få för sig att det 

inte är pengar de har framför sig på bordet. De ser en stapel med marker på skärmen, som 

givetvis har ett reellt värde, men som spelare ser man bara ett antal virtuella marker som 

glider fram och tillbaka på bordet, och då kan det vara lätt att tappa själva värdet på dem. 
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En annan anledning kan vara att ett flertal av informanterna ser pengarna de väljer att 

satsa på nätpoker som en investering som är tänkt att öka i värde. När man har gjort ett 

inköp av exempelvis en dator är de pengarna förlorade; så är inte fallet med nätpoker. De 

pengar man väljer att satsa på nätpokern behöver inte försvinna, tanken med de investe-

rade pengarna är inte det i alla fall, och därför kan det vara lättare att satsa mer pengar vid 

ett pokerparti än vid ett inköp av något slag. Givetvis kan man diskutera kring hur troligt 

det är att pengar som man investerar i nätpoker kommer öka i värde, men det är i alla fall 

målet med de investerade pengarna.  

”När man spelar försöker man att inte tänka på pengar, men man kollar ju på ex-

trapriser när man går i affärer, utan att tänka på att man spelade bort 2 000 dollar 

i förra potten.” (Tony, 24 år, professionell pokerspelare) 

Anmärkningsvärt är dock att en av informanterna förvisso höll med om att han uppfattar 

värdet av pengar olika, men han uppfattar det tvärtemot Reiths resonemang, det vill säga 

att han känner det som att pengarna har ett större värde när han spelar nätpoker, vilket 

leder till och att han är mer försiktig med pengar när han spelar nätpoker än när han han-

terar pengar utanför pokerbordet. Han tror själv att detta beror på att han väldigt sällan 

ser en förlust eller vinst i kronor och ören utan att han istället ser till förändringar i pro-

cent. Strategin han använder sig av kallas stop-loss, det vill säga att man vid en viss nega-

tiv förändring (i procent) realiserar förlusten. Detta är djupt rotat hos honom och det är 

vad han känner vid bordet. Går han in med $50 och efter tre timmar är nere på $40 ser 

han det inte som att han förlorat $10. Istället ser han en förlust 20 procent, och det upple-

ver han som större. 

”Jag går in med en lämplig summa. Om jag förlorar tjugo procent av insatsen så 

slutar jag.” (Ivan, 34 år, IT-konsult) 

Alla informanterna utom tre har en pengaplan som de följer till punkt och pricka. De som 

saknar en sådan plan håller ändå koll på hur mycket pengar de vinner respektive förlorar, 

antingen genom att manuellt skriva upp det, eller genom mjukvaruprogram såsom Poker 

Tracker. De flesta saknar dock helt en konkret tidsplan och saknar sålunda god kontroll 
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över hur lång tid de tillbringar med spelet. Ser man enbart till detta tycks de flesta av in-

formanterna värdera pengar högre än tid. Hur mycket pengar de eventuellt tjänar på sitt 

nätpokerspelande är viktigare än hur lång tid det tar för dem att eventuellt vinna dessa. 

För hobbyspelarna behöver det inte vara på detta sätt, utan anledningen till att det inte 

har någon tidsplan kan vara för att de uppskattar spelmomentet och ser därför inte den tid 

de spenderar på nätpoker som bortkastad. Från ett ekonomiskt perspektiv är detta ändå 

intressant eftersom hobbyspelarna, som oftast spelar på en låg nivå, kan ägna åtskilliga 

timmar åt nätpoker. Samtidigt kanske den eventuella vinsten inte blir särskilt stor, om 

någon alls. Hobbyspelaren kan således spendera flera timmar utan någon egentlig ekono-

misk vinning. Detta tyder på att dessa spelare söker något annat än pengar i sitt spelande. 

För yrkesspelarna, som spelar mer frekvent samt på högre nivåer, utgör pengarna en vikti-

gare faktor eftersom de pengar de tjänar på sitt spelande utgör deras enda inkomst. En 

tidsplan är inte lika viktig för dem som en pengaplan eftersom deras främsta mål är att 

maximera vinsten, och då blir tiden det tar att göra det mindre viktig. 

”Nej, jag har ingen riktig tidsplan. Jag spelar när jag känner för det ungefär. Men 

jag för statistik på hur mycket jag spelar, hur mycket jag går plus eller minus, och 

hur mycket jag tjänar i timmen.” (Kenny, 21 år, professionell pokerspelare) 

Förutom nätpoker spelar de flesta informanterna även livepoker i någon form. Homega-

mes är en vanligt förekommande spelvariant, vilket alla våra informanter antingen testat 

eller spelar regelbundet. Kasinobesök har de flesta även provat på. De som inte gjort det 

har velat göra det, men inte kunnat på grund av att de inte har ett kasino i sin närhet. Till 

skillnad från hobbyspelarna, spelar yrkesspelarna dock helst livepoker på kasinon och inte 

så ofta homegames. Detta beror på att vid de homegames som hobbyspelarna arrangerar, 

är insatserna inte så höga. Det kan röra sig om någon hundralapp i de flesta fall. Dessa 

homegames arrangeras mestadels som en social tillställning, där vänner träffas hemma hos 

någon för att spela poker och umgås. Den ekonomiska vinningen är alltså vid dessa tillfäl-

len inte den primära orsaken att poker spelas. Yrkesspelaren, som primärt vill tjäna pengar 

på sitt pokerspelande, tenderar att föredra livespel vid kasinon eller större turneringar, där 

 36



insatserna är högre och själva ekonomiska vinningen är högre prioriterat. Detta utesluter 

dock inte att även yrkesspelaren ibland kan vara med i homegames. 

Storleken på informanternas bankroll varierar; hobbyspelarna har några $100 som de spe-

lar för och yrkesspelarna har flera tusen dollar. Eftersom man i nätpoker kan spela på flera 

bord samtidigt menar en informant att han spelar på lägre limits när han spelar nätpoker i 

jämförelse med när han spelar live. 

”Jag spelar på högre nivåer när jag spelar live än på nätet eftersom jag på nätet 

spelar på flera bord samtidigt. De nivåer jag vanligtvis spelar på i Texas hold’em 

är 5/10 dollar blinds till 20/40 dollar i fixed limit och 2/4 dollar blinds i no limit.” 

(Tony, 24 år, professionell pokerspelare) 

De flesta försöker att hålla sig på en insatsnivå som deras aktuella bankroll tillåter för att 

minimera risken att förlora hela bankrollen. De tar även ut pengar som de tjänar då och 

då, men lämnar även kvar pengar till sin bankroll. När de känner att de är redo att gå upp 

en nivå sätter de in eller lämnar kvar mer pengar så att bankrollen ökar. 

”Jag försöker ha rätt lite inne, kanske 4 000 dollar. Behövs det mer för jag in det.” 

(Lennart, 26 år, professionell pokerspelare) 

UPPLEVELSEN 

De flesta informanter, förutom ett par av dem som ser nätpoker som sitt primära arbete, 

beskriver känslan av att spela nätpoker som spännande och berättar hur spelandet ger ad-

renalinkickar. Informanterna menar att det är pengarnas inblandning i spelet som skapar 

spänningen. Ett par av dem som ser nätpoker som sitt yrke tycker att nätpoker är enfor-

migt, tråkigt och stressigt, och att det bara är känslan av att vinna pengar som tillfredsstäl-

ler dem och gör det värt att fortsätta spela. Det är uppenbart att det verkar finnas en skill-

nad mellan de som har nätpoker som huvudsysselsättning och de som har nätpokern som 

fritidssysselsättning. Detta behöver dock inte betyda att alla som har nätpoker som yrke 

inte uppskattar spelet och bara spelar för pengarna. Utifrån våra informanters svar får man 
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dock intrycket av att ju viktigare pengarna blir för spelaren desto mindre uppskattar de 

själva spelmomentet. 

Pengarna är viktiga eftersom det skapar spänning, men samtidigt får pengarnas inbland-

ning inte bli för viktig, eftersom det verka leda till att spelaren tappar intresset för själva 

spelmomentet när allting går ut på att vinna pengar. Det går också att dra paralleller till 

Reiths resonemang om att spelare blir uttråkade när de fortsätter att vinna pengar i ett 

spel som inte ger dem någon utmaning. Utan elementet av chans, och risken att förlora 

allting, förlorar spelet sin spänning och blir till monotont arbete (Reith, 1999, sid. 147). 

Detta kan likställas med vilket jobb som helst. Har man ett jobb som inte ger en någon 

riktig utmaning är det ofrånkomligt att det blir enformigt och tråkigt. Får man dock till-

räckligt bra betalt är det inte omöjligt att man fortsätter gå till jobbet. Detta betyder dock 

inte att man trivs med det man gör. 

”Tyvärr är det många som spelar enbart för pengarna och tycker det är jättetrå-

kigt. Det finns ju pengar att hämta inom poker, och detta gör ju att många som 

inte uppskattar själva spelet ändå spelar. Jag tror dock att om man inte tycker att 

det är kul att spela blir man en sämre spelare, vilket gör att ens vinster blir avse-

värt mycket mindre.” (Tony, 24 år, professionell pokerspelare) 

Studien ger stöd för Reiths resonemang att en av de mest slående aspekterna med känslan 

av att spela är spänningen. Spänningen skapas av de risker som spelaren tar och de chanser 

han/hon har att vinna (Reith, 1999, sid. 131). Ingen av informanterna tar dock upp att de 

känner att vardagen blir tråkig när de inte spelar, och att de därför skulle behöva kasta sig 

in i spänningen som nätpokern ger dem. 

En informant känner sig avslappnad då han spelar. Han ser nätpokerspelandet som en re-

kreation som är välbehövlig efter en dags slit. Detta förvånar något då det inom nätpoker 

trots allt spelas om pengar, och risken finns att man förlorar en hel del. Kan man vara av-

slappnad i den vetskapen krävs det förmodligen att man har mycket god koll på sin eko-

nomi, eller en speciell relation till pengar. Detta kan också kopplas till att ett flertal av in-
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formanterna inte alltid uppfattar värdet av pengar då de spelar, och skulle därmed kunna 

vara en anledning till att man kan vara avslappnad trots att det spelas om pengar.  

Reith menar att spel om pengar kan bli till en vardagsflykt där spelaren tillfälligt träder ut 

ur den ”riktiga” världen, och lämnar alla sina vardagliga problem och rutiner bakom sig 

(Reith, 1999, sid. 130). Enbart en av informanterna nämner att nätpokerspelande blir till 

en vardagsflykt. Han menar att han kan stänga ute omvärlden, när han lägger all koncent-

ration på det som pågår framför honom. Han kan helt gå in i sitt spelande och stänga ute 

vardagsproblemen.  

”Precis när jag började spela hade jag en jobbig period hemma, med dödsfall i min 

närhet, men med poker kunde jag gå vidare och när jag spelade tänkte jag inte på 

de problemen. Jag tänkte inte så mycket på det tråkiga som hade hänt när jag 

spelade.” (Fredrik, 33 år, sjukskriven) 

Det är möjligt att fler informanter känner på detta sätt eftersom vi inte ställde en direkt 

fråga till dem om de såg nätpokerspelandet som en vardagsflykt, men däremot lät vi dem 

beskriva upplevelsen av att spela nätpoker, och då var det enbart en som beskrev upple-

velsen på det sättet. 

Negativa aspekter 

Vi ville veta om informanterna anser att det finns några negativa sidor med nätpoker. Det 

kom upp en hel del negativa sidor varav de mest återkommande är att man kan bli bero-

ende, att det är mycket stillasittande framför datorn och att det tar tid, vilket leder till att 

man tappar kontakt med människor som inte spelar nätpoker. Något förvånande tog ingen 

upp att man kan förlora pengar som en negativ aspekt. Även om våra informanter oftast 

vinner pengar, måste de vara medvetna om att det finns ett stort antal nätpokerspelare 

som förlorar pengar. Eftersom man inom nätpoker spelar mot andra människor måste det 

alltid finnas förlorare när det finns vinnare, men är man van att vinna kanske man inte 

funderar på detta faktum.  
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Vi bad informanterna svara på frågan om de någon gång ångrat att de börjat spela nätpo-

ker, eftersom vi av informanternas svar att döma förstod att de anser att nätpoker har ne-

gativa sidor. Ingen av informanterna ångrar att de börjat spela nätpoker, dock hade alla 

haft ångerkänslor när de förlorat pengar. Suget har dock kommit tillbaka eftersom de 

känner att de får ut annat ur nätpokern som överväger de eventuella förlusterna. 

”Det har hänt vid ett antal tillfällen, man kollar bankboken och ser att man gått 

back med 4 000 den här månaden. Då stänger man ner alla program, avinstallerar 

allting, och sedan sitter man en vecka och förbannar sig själv, men sedan börjar 

man lite smått igen, spela med små summor. Det är svårt att sluta helt med poker. 

Speciellt med all den här förbaskade reklamen som finns, och alla polare som frå-

gar om man ska vara med och lira.” (Mats, 22 år, student) 

De personer som har en tendens att inte kunna kontrollera sina spelvanor får det ännu 

svårare på grund nätpokerns lättillgänglighet. Detta kan kopplas till Jonssons resonemang 

om att nätpoker är en ny form av teknologi som bland annat på grund av sin lättillgäng-

lighet leder spelarna in i ett beroende (Jonsson, 2005, sid. 5). Även om det främsta målet 

med vår studie inte har varit att undersöka i vilken grad nätpoker är beroendeframkallan-

de, är detta en del av spelupplevelsen och ett antal informanter har kommit in på ämnet. 

”Jag är beroende, och jag tror att spelberoende i Sverige kommer att vara ett jät-

testort problem om några år. Alla spelar, även små ungar som inte är 18 år och 

lånar kreditkort av sina föräldrar. De kanske inte bränner jättestora summor, 

men de halkar ju in på banan. Och reklamen är ju helt otrolig, det är så mycket 

reklam om poker, och tidningarna skriver så mycket positivt om poker. De tän-

ker ju inte på att det finns många som det går åt pipan för. Och så finns det här 

inom pokern, att man gärna berättar om sina vinster, men aldrig om sina förlus-

ter. När det går dåligt då håller man tyst.” (Mats, 22 år, student) 

”Det är dåligt för dem som lätt blir spelberoende, det är ju så mycket jippo med 

att alla vinner. Men det är ju bra för dem som är duktiga, amatörer lockas till spe-

let och de rutinerade spelarna tar deras pengar.” (Kenny, 21 år, professionell po-

kerspelare) 
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6. SUMMERING OCH SLUTDISKUSSION 

SPELVANOR 

Låt oss nu återgå till de fyra delfrågor vi ställde i uppsatsens början. Den första frågan be-

rör spelvanor och lyder som följer: Hur ser spelarnas spelvanor ut? Hur ofta informanterna 

spelar nätpoker varierar från person till person. Detta är bland annat beroende på om in-

formanten i fråga är hobbyspelare eller yrkesspelare. Yrkesspelaren tenderar att spela ofta-

re än hobbyspelaren; en yrkesspelare beskriver att han spelar ungefär hundra timmar i 

månaden, vilket är betydligt mer än den genomsnittlige hobbyspelaren i vår studie. Hob-

byspelaren spelar alltifrån någon enstaka timme i veckan till någon timme per dag. Var-

ken hobbyspelaren eller yrkesspelaren bestämmer sig på förhand om ett specifikt tillfälle 

när de ska spela; de spelar när de känner för det och när de har tid. Informanterna är också 

överens om att man inte bör spela alltför länge i sträck eftersom man kan få svårt att hålla 

koncentrationen på topp. 

Ett flertal av informanterna uppgav att de har ett litet antal pokersajter som de kontinuer-

ligt spelar på, men att de ofta utnyttjar olika sajters bonuserbjudanden för nya spelare. Det 

är relativt vanligt att de sätter in pengar på en pokersajt som har ett bra bonuserbjudande, 

spelar tills de kan ta ut bonusen, och sedan lämnar sajten. Vid valet av pokersajt framkom 

att det var viktigt att sajten är bra skött och att inget krånglar med uttagning av pengar. 

Några informanter uppgav även att de valt att spela på en pokersajt för att deras kompisar 

redan spelar där, och att det då känns rätt att spela där själv. En annan faktor är att poker-

sajten ska ha många spelare som helst ska vara sämre än en själv. Ingen av informanterna 

ville dock enbart möta sämre spelare som inte ger någon utmaning eftersom de då tror att 

de skulle tappa intresset för nätpoker. 
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FASCINATIONEN 

Vad är det då som gör att våra informanter just fastnat för nätpoker; vad är det med nät-

poker som fascinerar och lockar spelarna? Vad fick dem att börja spela och vad får dem att 

fortsätta? Fyra faktorer är återkommande när informanterna beskriver varför de spelar: 

spänningen, aspekten av skicklighet, gemenskapen och pengarna. Alla utom två informan-

ter lockas av spänningen i spelet. De attraheras av möjligheten att spela mot andra männi-

skor, och de menar att det är pengarnas inblandning i spelet som skapar spänningen. Ett 

flertal informanter har lockats till nätpoker eftersom spelet skiljer sig från andra former av 

spel om pengar; inom nätpoker avgör spelaren oddsen själv. De menar att man kan öka 

sina chanser att bli en vinnande spelare väsentligt genom att öva och läsa på om nätpoker. 

De uppskattar att det är skickligheten som avgör i det långa loppet och inte enbart slum-

pen.  

Även gemenskapen som skapas som en följd av nätpokern gör det värt att spela. Enligt 

informanterna skapas gemenskapen inte nödvändigtvis när de spelar, utan snarare när de 

träffar sina nätpokerspelande vänner och diskuterar hur de spelat, om de vunnit eller för-

lorat, olika spelstrategier och så vidare. Man kan sålunda spekulera i huruvida centrum för 

gemenskapen skulle kunna vara någonting annat än nätpoker. Nätpoker är trendigt just 

nu, men om något år kanske det är någonting annat som är på allas läppar och då kanske 

ett stort antal av dem som spelar för gemenskapens skull har lämnat pokern och något an-

nat har blivit centrum för dem och deras vänners gemenskap? Skulle denna gemenskap, 

där folk träffas hemma hos varandra för att spela homegames, prata om nätpoker och um-

gås i största allmänhet, även funnits om det till exempel var någon annan typ av spel som 

var populärt idag? Eller är det nätpoker som gör detta fenomen speciellt och som skapar 

denna gemenskap? 
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PENGAR 

Även pengar tas upp som en bidragande orsak till spelandet. Hur ser då spelarna på peng-

arnas involvering i spelet; hur viktig är pengafaktorn? De informanter som är hobbyspela-

re menade att den primära orsaken till att de spelar nätpoker inte är pengar utan spän-

ningen. Självklart vill de hellre vinna än förlora pengar, men pengarna är inte huvudorsa-

ken till deras spel. För yrkesspelarna är dock pengarna det viktigaste och de känner sig 

mer angelägna om att vinna pengar. Pengarnas roll i spelandet är dock centralt för just 

spänningen. Om inte pengarna vore en del av spelet skulle spänningen helt försvinna. Det 

skulle inte finnas någon risk med spelandet och således skulle även rädslan att förlora och 

glädjen att vinna försvinna. Pengarna uppfattas överlag vara mindre värda vid nätpoker-

spelande än i den ”riktiga” världen, trots att de har samma reella värde. En förklaring till 

detta kan vara den grafiska utformningen av pokerklienterna. Spelarna ser en stapel med 

virtuella marker på skärmen som glider fram och tillbaka på bordet och då kan det vara 

lätt att tappa förståelsen för själva värdet på dem. 

Att pengar inte utgör den viktigaste faktorn för hobbyspelarna framkom även när de be-

rättade att de kunde ägna åtskilliga timmar åt nätpoker utan att vinna något alls. De kän-

ner dock ändå att de har fått ut något av dessa timmar; de har roligt och det är spännande. 

Yrkesspelarna, som i huvudsak spelar för pengarnas skull, är även de beredda att ägna stor 

tid åt nätpoker men för dem står pengarna i fokus. 

UPPLEVELSEN 

Slutligen frågade vi oss vad upplevelsen av att spela nätpoker är? De flesta informanter 

beskriver upplevelsen av att spela nätpoker som spännande. Här finns dock en stor skill-

nad mellan de informanter som har nätpoker som yrke och de som enbart spelar som fri-

tidssysselsättning. Två av tre informanter som försörjer sig på nätpoker beskriver upple-

velsen som stressig och enformig, vilket är långt ifrån den bild hobbyspelarna målar upp. 
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Alla informanter är överens om att det är pengarnas inblandning i spelet som skapar spän-

ningsmomentet. Men desto viktigare den finansiell vinning är, desto mindre verkar själva 

spelmomentet uppskattas.  

REFLEKTION 

Så här i efterhand finns det naturligt nog en del saker som vi hade kunnat göra annorlun-

da. Bland informanterna fanns tre personer ur vår umgängeskrets och man kan således 

fråga sig hur det faktum att vi känner dessa informanter personligen påverkat deras svar. 

Dessa informanter kan inte överdriva/underdriva sitt spelande eller sina vinster/förluster, 

då vi sedan tidigare har en god insikt i deras spelvanor. Detta är positivt, men det finns 

också brister i dessa intervjuer. Vi kan exempelvis ha förutfattade meningar om dessa in-

formanter och vad de säger. Vi har dock varit medvetna om detta under studiens gång och 

försökt förhålla oss till det. 

Eftersom vi använde oss av semistrukturerade intervjuer lät vi informanterna komma in 

på andra områden om de hade ytterliggare att berätta utöver de frågor som vi använde 

som grund. Om det då kom upp något intressant tog vi upp det i efterföljande intervjuer. 

Detta var både positivt och negativt för vår studie. Dels tillät detta att vi kunde diskutera 

ämnen som vi inte tänkt ha med i vår intervju men som visade sig vara intressanta. Det 

blev dock problematiskt när ett nytt ämne kom upp i exempelvis intervju nummer sex och 

vi inte hade ”behandlat” det i de fem tidigare intervjuerna.  

Vi hade även kunnat komplettera våra intervjuer med så kallade deltagande observationer 

och intervjuat informanterna medan de spelade nätpoker för att på så sätt fått en bättre 

inblick i hur de upplevde själva spelandet och hur de kände i olika situationer. 

FRAMTIDA STUDIER 

Vi ser flera öppningar till framtida studier i ämnet nätpoker. Nu när svenska staten har 

fått klartecken att lansera en egen nätpokersajt vore det intressant att se vad detta kommer 
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att betyda för nätpokern. Hur kommer detta att påverka spelarna och vad kommer staten 

att göra för att minimera riskerna för att spelarna ska utveckla spelberoende när de spelar 

på Svenska spels sajt. 

Det vore även intressant att göra en studie om nätpoker ur ett genusperspektiv. Den stora 

majoriteten av nätpokerspelare är män, men det finns trots allt en del kvinnor som spelar. 

Ett möjligt upplägg vore sålunda att diskutera hur pokerspelande kvinnor upplever den 

mansdominerade spelvärlden. 
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8. BILAGA: INTERVJUFRÅGOR 

FRÅGOR KRING SPELVANOR 

1. När började du spela nätpoker och hur kom det sig att du började spela? 
2. Hur ofta spelar du nätpoker? 
3. Har du någon tidsplan där du sätter upp hur mycket du får spela per 

dag/vecka/månad? Om ja: Hur ser den tidsplanen ut? Följer du den? Om nej: Hål-
ler du koll på hur mycket du spelar? 

4. Använder du någon ”money management” teknik eller pengaplan? Har du någon 
plan för hur mycket du får förlora per dag/vecka/månad? Om ja: Hur ser den pla-
nen ut? Följer du den? Om nej: Håller du koll på hur mycket du vinner/förlorar? 

5. Vilken pokervariant spelar du? Hur kom det sig att det blev just denna? 
6. Spelar du både livepoker och nätpoker? Om ja: Vad spelar du mest? Om nej: Var-

för spelar du inte livepoker? 
7. På hur många pokersajter spelar du, och vilka? Varför just dessa? Vad är det som 

utmärker dem? 

FRÅGOR KRING MOTIV TILL SPELANDET 

1. Varför spelar du nätpoker; vad är det som fascinerar/lockar med spelet? Varför är 
det så? 

2. Vad får du ut av ditt nätpokerspelande? 
3. Kan du beskriva känslan eller upplevelsen av att spela nätpoker?  
4. Vad är det som är speciellt med nätpoker gentemot andra former av spel om 

pengar? 
5. Det finns ju en möjlighet att tjäna pengar på nätpoker. Vad betyder det för dig? 
6. Om pengar inte var en faktor i nätpoker, skulle du fortfarande spela nätpoker? 
7. Har du någon gång känt att pengarnas värde i ”pokervärlden” skiljer sig mot hur 

du uppfattar värdet av pengar i den ”riktiga” världen? Om ja: Varför är det så? 
8. Vilka ambitioner har du med ditt nätpokerspelande? 
9. När du inte spelar nätpoker kan du då känna längtan till att få spela? Om ja: Vad 

gör du då? Sätter dig och börjar spela? 
10. Hur stora risker tar du i ditt spelande? 
11. Om du förlorar, försöker du då vinna tillbaka det du förlorat? Är det alltid så? 

Varför då? 
12. Har du disciplin i ditt spelande, kan du till exempel sluta spela även om det går 

jättebra och du vinner? Om ja: Hur yttrar sig det? Om nej: Varför tror du att det 
är så? 

13. Har du vid något tillfälle ångrat att du började spela? 
14. Kan du nämna både positiva och negativa sidor med nätpoker? 
15. Hur mycket är tur respektive skicklighet enligt dig i nätpoker? 
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