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studien är att skapa en djupare sociologisk förståelse för fenomenet nätpoker och konsekvenser 
genom att kartlägga och analysera den svenska forskningen inom ämnesområdet. Jag har utgått 
från att skapa en djupare sociologisk förståelse för fenomenet nätpoker och dess frågeställningar 
som Hur kan man förstå utbredandet av fenomenet nätpoker?, Går det – utifrån min definition av 
klassbegreppet – att anlägga ett klassperspektiv på nätpokerspelarna och kan en person förändra 
sin livsstil med hjälp av nätpoker? Är vissa grupper i samhället överrepresenterade bland 
nätpokerspelarna och hur kan detta i så fall förstås? samt På vilket sätt kan nätpokerspelande 
orsaka spelberoende och hur kan den svenska folkhälsan påverkas av nätpoker? Studiens resultat 
visade bland annat att andra faktorer än klassperspektivet kan förklara varför vissa grupper är 
överrepresenterade nätpokerspelare. Vidare visade resultatet att nätpoker utgör ett högriskspel 
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skicklighetsaspekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nyckelord  

Nätpoker, spelberoende, klass, 
 



 

 

Förord 
 
 
Jönköping, 7 maj 2009 
 
Jag vill tacka min handledare Margareta Bredmar. Utan hennes handledning, 
vägledning, engagemang och råd hade denna studie inte varit vad den är idag. 
 
/Nadan Barmano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
Denna magisteruppsats i sociologi är en litteraturstudie om fenomenet nätpoker. 
Studier inom ämnet har granskats och analyserats utifrån mitt syfte och mina 
frågeställningar. Syftet med studien är att skapa en djupare sociologisk 
förståelse för fenomenet nätpoker och dess konsekvenser genom att kartlägga 
och analysera den svenska forskningen inom ämnesområdet. Frågeställningarna 
som jag har utgått ifrån lyder enligt följande; Hur kan man förstå utbredandet av 
fenomenet nätpoker?, Går det – utifrån min definition av klassbegreppet – att 
anlägga ett klassperspektiv på nätpokerspelarna och kan en person förändra sin 
livsstil med hjälp av nätpoker?, Är vissa grupper i samhället överrepresenterade 
bland nätpokerspelarna och hur kan detta i så fall förstås? samt På vilket sätt kan 
nätpokerspelande orsaka spelberoende och hur kan den svenska folkhälsan 
påverkas av nätpoker? Arbetet med denna studie visade bland annat att 
nätpokerns utbreddhet till stor del beror på dess tillgänglighet, via Internet. 
Vidare har jag med hjälp av min studie kunnat konstatera att det är svårt att 
anlägga ett klassperspektiv på nätpokerspelarna då andra faktorer kan förklara 
varför vissa grupper är överrepresenterade nätpokerspelare. Vidare visade 
resultatet att nätpoker utgör ett högriskspel med avseende på spelberoende på 
grund av faktorer som dess extrema lättillgänglighet samt dess 
skicklighetsaspekt. De teman som den svenska forskningen om nätpoker har 
hållit sig till är Internets påverkan och dess konsekvenser, spelbeteende samt 
spelmarknaden, vilket kan jämföras med den internationella forskningen som 
också har hållit sig till temat spelbeteende men som även mer har hållit sig till 
teman som nätpokern som nytt fenomen, studenterna och nätpokern samt den 
juridiska aspekten av nätpoker. 
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1 INLEDNING 
 
Som titeln till denna magisteruppsats antyder, så utgör denna magisteruppsats en 
litteraturstudie om nätpoker. Det innebär att jag har tillhandahållit mig tidigare 
forskning inom ämnesområdet och att jag sedan har granskat och analyserat det 
insamlade materialet. 
 
Nätpoker är ett relativt nytt samhällsfenomen samtidigt som det finns ett stort 
massmedialt intresse för det, vilket ses som en bidragande orsak till nätpokerns 
påtagliga expansion då exempelvis TV har börjat sända pokerturneringar och 
tidningar har börjat skriva om nätpokern (SOU 2008:36). Utöver detta 
beviljades det statligt ägda bolaget Svenska Spel tillstånd att arrangera nätpoker 
på sin hemsida. Det finns alltså ett sociologiskt intresse för nätpokern och detta 
sociologiska intresse skulle kunna ligga i faktorer som exempelvis hur ett 
samhällsfenomen kan komma att expandera så kraftigt på så kort tid eller att 
studera hur nätpokern kan påverka samhället och vad det kan få för 
konsekvenser för samhällsmedborgaren. I bakgrundsavsnittet återkommer jag 
till Svenska Spels inträde på nätpokermarknaden och där kommer det än 
tydligare att redogöras för hur det kommer sig att nätpokern är ett intressant 
sociologiskt problem. 
 
Vidare är det intressant att undersöka om nätpokerspelandet är en klassfråga och 
likaså vad det finns för möjligheter och risker med att utöva nätpoker. Liknande 
spel om pengar som legaliserats på senare år har visat sig påverka 
spelproblematiken i en negativ riktning. I och med att nätpoker innehåller de 
faktorer som utvecklar spelberoende så finns det en del som talar för att 
nätpokern kan få liknande följder som exempelvis spelautomater, vilket innebär 
att det riskerar att bli ett av de farligaste spelen om pengar. Därför är det 
intressant att se på vad nätpokerns inträde i samhället innebär och vad det kan 
komma att innebära för såväl individen som samhället. 
 
I och med att nätpoker är ett relativt nytt samhällsfenomen och även ett ganska 
så outforskat ämne anser jag att min studie kan komma att bidra till sociologisk 
forskning inom området, eftersom jag i den här studien bland annat redogör för 
vilka aspekter som nätpokern har studerats utifrån och vad som framkommit i 
dessa studier. Därmed kan studien generera idéer till vad man kan gå vidare och 
forska om inom ämnesområdet. Jag har även utifrån min litteraturstudie dragit 
egna slutsatser om hur det skulle vara möjligt att minska spelandet.  
 
Utifrån dessa funderingar om nätpokern har jag formulerat ett syfte och ett antal 
frågeställningar som jag avser att besvara i denna studie. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att med hjälp av en litteraturstudie skapa 
en djupare sociologisk förståelse för fenomenet nätpoker och dess konsekvenser 
genom att kartlägga och analysera den svenska forskningen om nätpoker. 
 
Utifrån detta syfte formuleras följande frågeställningar: 
 
• Hur kan man förstå utbredandet av fenomenet nätpoker? 
• Går det – utifrån min definition av klassbegreppet – att anlägga ett 
klassperspektiv på nätpokerspelarna och kan en person förändra sin livsstil med 
hjälp av nätpoker?  
• Är vissa grupper i samhället överrepresenterade bland nätpokerspelarna och 
hur kan detta i så fall förstås? 
• På vilket sätt kan nätpokerspelande orsaka spelberoende och hur kan den 
svenska folkhälsan påverkas av nätpoker? 
 
 
1.2 Avgränsning 
 
I min studie har jag gjort en del avgränsningar. Även om fenomenet nätpoker är 
en global och därmed internationell företeelse så har jag mest fokuserat på 
svenska uppsatser och rapporter om nätpoker. En av anledningarna till att jag 
valt att fokusera på svensk forskning är att det var svårt att få tag på 
internationell forskning med fokus på nätpoker. Ett exempel på det är databasen 
PsycINFO där en sökning på Internet poker gav hela 11224 träffar, men där 
endast en av alla dessa kategoriserades som femstjärnig, det vill säga endast en 
av dessa hade sitt fokus på nätpoker. Dock kommer jag även att redogöra för hur 
forskningsläget ser ut på det internationella planet vilket är av vikt i och med att 
nätpoker är ett globalt fenomen. Dessutom begränsade jag mig i användandet av 
sociologiska teorier. De sociologiska teorier som jag kommer att använda i 
denna studie är Manuel Castells teorier om nätverkssamhället och Pierre 
Bourdieus olika former av kapital, vilket motiveras i teoriavsnittet. 
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2 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 
 
 
2.1 Nätpoker 
 
Nätpoker är alltså kortspelet poker fast det utövas och spelas på Internet. Det går 
till på så vis att den som anordnar spelet, det vill säga ett spelbolag, erbjuder en 
plattform där spelet kan genomföras och där anordnaren förmedlar insatser och 
vinster (SOU 2008:36). Man får tänka sig att man sätter sig i ett pokerrum runt 
ett pokerbord, som man gör vid riktig poker, men allting sker på Internet. Ibland 
finns det till och med en liten chattruta i hörnet där man kan konversera om man 
vill. Vad detta närmare innebär förklaras i figuren nedan. 
 

 
Figur 1: Illustrationsexempel på nätpoker, hämtat från 
www.onlinecasino.eu/img/poker-hu.jpg 
 
Så här kan det se ut när nätpoker utövas. Jag som spelare kan alltså inte se vad 
de andra har för kort. Jag ser endast mina egna kort samt de kort delaren lägger 
upp på bordet. Jag tycker att Figur 1 ger en bra bild av hur det ser ut när 
nätpoker spelas. Här kan vi då alltså se hur mycket det finns i vinstpotten och 
hur mycket pengar jag som spelare har kvar. Längst ner i mitten kan jag välja 
om jag vill lägga mig, syna eller satsa mer. Genom ett enkelt musklick kan jag 
då satsa flera tusen kronor. Längst ner till höger har vi en chattruta och längst 
ner till vänster kan jag välja om jag vill lämna bordet exempelvis. Så enkelt kan 
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det gå till när man spelar nätpoker. Nätpoker kan ha flera benämningar, 
exempelvis Internetpoker eller Onlinepoker eller liknande. Jag kommer i denna 
studie att använda mig utav begreppet nätpoker. 
 
 
2.2 Spelberoende 
 
Ett annat begrepp som är relevant att definiera i studien är begreppet 
spelberoende. För att redogöra för definitionen av begreppet spelberoende 
använder jag diagnosmanualen DSM-IV, som står för Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders och som ges ut av American Psychiatric 
Association (APA). DSM-IV används för att diagnostisera en person som 
spelberoende.  
 
DSM-IV menar att en person är spelberoende om han under en längre period 
uppfyller minst fem av de tio nedanstående påståendena: 
 
• Tänker ständigt på spel. 
• Behöver spela för allt större summor för att uppnå önskad spänningseffekt. 
• Har misslyckats flera gånger med att kontrollera, begränsa eller sluta spela. 
• Blir rastlös eller irriterad vid försök att begränsa spelandet eller sluta spela. 
• Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från 
nedstämdhet, exempelvis känsla av hjälplöshet, skuld, ångest, depression. 
• Försöker vinna tillbaka pengar som man förlorat på spel. 
• Ljuger för att dölja omfattningen av sitt spelande för anhöriga, terapeuter och 
andra personer. 
• Har begått brott för att finansiera sitt spelande. 
• Har äventyrat eller förlorat en viktig personlig relation, anställning, 
utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av spelandet. 
• Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en finansiell 
krissituation som uppstått på grund av spelandet. (URL 1) 
 
 
2.3 Klass 
 
Yrke, utbildning och hälsa är ett antal av de faktorer som påverkar våra 
livsvillkor samtidigt som dessa faktorer kan relateras till gemene mans 
klasstillhörighet. Det finns ett brett spektra av klassperspektiv (Beck, 1998). 
Klassbegreppet kan exempelvis belysa hur olika typer av ojämlikheter skapas 
och upprätthålls. Klass kan då beskriva hur exempelvis beroendeförhållanden 
och hierarkier kan uppstå då kulturella, sociala och ekonomiska resurser 
fördelas efter olika typer av mönster (Ambjörnsson, 2003). Social stratifiering är 
ett annat begrepp som det kan utgås från då det talas om klasskillnader. 
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Begreppet syftar till en hierarkisk struktur både mellan och inom olika 
samhällsgrupper. Dessa olika samhällsgrupper kan definieras utifrån faktorer 
som yrke, samhälleligt inflytande, utbildning och inkomst (Einarsson, 2003).  
 
Vidare kan klass även diskuteras utifrån andra perspektiv. Ett sådant perspektiv 
skulle kunna vara där begreppet klass delas in i dels en objektiv kategori, dels en 
subjektiv kategori. Innebörden av den objektiva kategorin är att klassbegreppet 
där används som en förklaringsmodell för vissa sociala, ekonomiska och 
strukturella ojämlikheter i samhället. I den subjektiva kategorin är det dock 
individen som är utgångspunkten då fokus där ligger på individens uppfattning 
om sin egen och andras klassidentitet och klasstillhörighet (Westerberg et al., 
2007).  
 
Vid sociologiska klassanalyser är det Marx och Webers teorier som används 
ofta. Om man ser på det utifrån Marx perspektiv så är det en orättvis fördelning 
av ägandet – i form av kontrollen över samhällets produktionsmedel – som 
utgör klassamhällets ursprung. Vilken klass du tillhör beror på din tillgång till 
produktionsmedel, då Marx gör en åtskillnad mellan ägare av produktionsmedel 
och egendomslösa. Till skillnad från Marx menar Weber att fler faktorer har en 
avgörande roll vad avser ens klasstillhörighet. En grupp människor med 
liknande livsvillkor är vad Weber menar med klass. Dessa livsvillkor grundar 
sig alltså inte enbart på ekonomiska faktorer, utan även status, sociala 
omständigheter och kön är faktorer som påverkar människors klasstillhörighet 
(Boglind et al., 2005).     
 
Klass är ett diffust begrepp. Därför är det värt att redogöra för vad som menas 
med klass i min studie. Klassbegreppet som jag utgår ifrån är inspirerat av 
Bourdieu. Bourdieu har studerat klass utifrån ett kultursociologiskt perspektiv 
och han har använt sig av både Marx och Weber i utgångspunkten för sina 
teorier. Bourdieu menar att bildning, smak och stil är stora orsaksfaktorer till 
klassamhällets reproduktion. Vidare menar han att man via dessa faktorer blir 
insocialiserad i en viss klasskultur, som i sin tur påverkar ens förutsättningar och 
möjligheter att tillskansa sig maktpositioner i samhället och därmed hög status 
(Carle, 2003). Därför innebär klass i denna studie exempelvis att man har titlar 
eller tjänster inom yrken eller institutioner med hög status i samhället. Det vill 
säga vilken utbildning en person har, vid vilken institution studierna ägt rum 
samt vilken inkomstnivå som en person har kan vara tecken på ens 
klasstillhörighet. Jag anser att Bourdieus teorier är tillämpbara när man vill 
studera klassperspektiv. Det är av två anledningar jag väljer att låta min 
klassdefinition inspireras av Bourdieu. Dels stämmer hans klassdefinition 
överens med min egen syn på klassperspektivet, dels använder jag mig även av 
Bourdieus teorier om olika kapital i denna studie och därmed finner jag det 
lämpligt att låta min klassdefinition inspireras av Bourdieu. Samtidigt vill jag 
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här passa på att motivera varför min ena frågeställning utgår från 
klassperspektivet. Jag finner klassperspektivet mycket intressant och vad gäller 
spel i form av nätpoker så är jag intresserad om detta spelande faktiskt kan 
relateras till ens klasstillhörighet. Därför har jag valt att fokusera på 
klassperspektivet istället för exempelvis genusaspekten, som annars är extremt 
påtaglig när det gäller nätpokern. Dessutom kände jag att mina teorier inte 
skulle kunna hjälpa mig att analysera genusaspekten och därför utelämnade jag 
den. Dock ser jag fram emot att någon gång få läsa en rapport om genusaspekten 
bland nätpokerspelare och olika orsaksförklaringar till varför det är så mycket 
vanligare att män spelar, i jämförelse med kvinnor. Lyckas man att skildra några 
sådana perspektiv bland nätpokerspelare, som exempelvis klassperspektivet, så 
kanske man kan komma på idéer om hur man skall gå tillväga att bekämpa de 
problem som kan uppstå hos de spelare som har spelproblem, samtidigt som 
spelproblem kan förebyggas. 
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3 BAKGRUND 
 
Vanlig poker, som numera också kallas live poker för att särskilja den ifrån 
nätpokern, har spelats sedan urminnes tider. Det finns lite olika teorier om 
pokerns historia och dess ursprung är omdiskuterad. Dock är den allmänna 
uppfattningen att pokerspel uppfanns omkring 900 f Kr av kineserna (URL 2). 
 
 
3.1 Nätpokerns historia 
 
Nätpokerns historia kan dateras till år 1997. För det var då bolaget Planet Poker 
startade möjligheten att spela poker på Internet. Dock handlade det inte om 
riktiga pengar utan det var fiktiva summor som det spelades med. Året därpå, år 
1998, lanserade Planet Poker den första pokersajten i hela världen där det var 
möjligt att spela med riktiga pengar (Kinsman, 2003). Fram till idag har 
expansionen av webbplatser som erbjuder pokerspel varit mycket kraftig. Enligt 
Statens Offentliga Utredning (SOU 2008:36) om Svenska Spels nätpoker – som 
jag från och med nu kallar Nätpokerutredningen, vilket är namnet som 
utredningen antog – beräknas marknaden för nätpoker ha vuxit med omkring 
600 procent under åren 2003-2004. Dittills var nätpokerns historia halvvägs så 
lång som den är idag. 
 
 
3.2 Svenska Spels inträde på nätpokermarknaden 
 
Svenska Spel har monopol på spel om pengar i Sverige. Nätpokern kom att bli 
så pass stor och utbredd så att även det Svenska Spel trädde in på 
nätpokermarknaden. De utländska bolagen började ta över den svenska 
spelmarknaden genom att utnyttja kryphålen i det svenska spelmonopolet. De 
gjorde det genom att lansera sig på Internet med spel på sport men även med 
nätpoker. Svenska Spel hade då också en hemsida där spel på sport var 
tillgängligt, men inte spel på nätpoker. Därför ansökte Svenska Spel om tillstånd 
från regeringen om att få anordna nätpoker och slutligen beviljades de att få 
anordna nätpoker över en testperiod på två år med start den 30 mars år 2006.  
 
 
3.2.1 Motstånd mot Svenska Spels införande av nätpoker 
 
Svenska Spels lansering av nätpoker har varit kontroversiell. Statens 
folkhälsoinstitut, FHI, avrådde regeringen – i form av ett remissyttrande daterat 
18 april år 2005 – från att ge Svenska Spel tillstånd för nätpoker. I 
remissyttrandet hävdade FHI att nätpokern är konstruerad med ett antal 
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funktioner som bidrar till att spelaren lätt kan gå in i ett tillstånd av hög 
koncentration. Samtidigt menade de att nätpoker är ett spel som lockar spelaren 
att överskatta betydelsen av sin egen skicklighet. Dessutom leder betoningen på 
skicklighet till att fler grupper, som tidigare inte har spelat om pengar, lockas till 
nätpoker. Utöver detta menade FHI att nätpoker är ett högriskspel vad gäller 
utveckling av spelberoende, och hänvisar till forskning som exempelvis Jakob 
Jonssons (2005) nätpokerrapport. Vidare hänvisade FHI också till stödlinjen för 
spelberoende som har noterat ett ökat antal samtal från unga som anger 
nätpokern som orsak till deras samtal. En intressant aspekt där var att 
huvuddelen av dessa var under 25 år, samtliga var män samt att många av dessa 
tidigare inte hade spelat andra spel regelbundet (URL 3).  
 
 
3.2.2 Svenska Spels kontring 
 
Dåvarande VD’n för Svenska Spel, Jesper Kärrbrink, förklarade under en 
föreläsning hos Borås industri- och handelsklubb 10 mars år 2006 varför 
Svenska Spel startade med nätpoker och varför de ändå väntade så pass länge 
med att göra det. Han menade att Svenska Spel på ett tidigt plan väntade med att 
införa nätpoker eftersom riskerna för ökat spelberoende ansågs stora. På 
föreläsningen förklarade han att 250 000 svenskar dittills hade spelat nätpoker 
och att 750 000 hade intresse av att göra det. Därför såg Kärrbrink det som 
Svenska Spels skyldighet att kanalisera nätpokerspelandet på ett ansvarsfullt 
sätt. Vid föreläsningstillfället var nätpokern det näst största spelet efter trav och 
det var innan ens Svenska Spel hade infört nätpoker på sin hemsida. Vidare 
menade Svenska Spels förre VD att man hade startat nätpokern av samma 
anledning som den svenska staten startade Tipstjänst, som betraktas som 
Svenska Spels föregångare. Det skedde på 30-talet och då var det tippandet som 
var det stora problemet medan det på 70-talet var de enarmade banditerna som 
ansågs vara ett stort problem och idag är det alltså nätpokern som behöver 
kanaliseras på ett ansvarsfullt sätt, menade Jesper Kärrbrink (URL 4). Samtidigt 
är det givetvis så att Svenska Spel vill konkurrera med de internationella 
bolagen för att inte halka efter på marknaden. För att hänga med i branschen och 
vara ett seriöst företag så måste de följa med i utvecklingen. I och med 
nätpokern konkurrerar de med de andra bolagen om att locka till sig spelarna. 
Dessutom menar de att om folk ändå skall spela, så bör de göra det hos Svenska 
Spel (URL 5). Den 24 november år 2005 beslutade regeringen att Svenska Spel 
skulle få tillåtelse att få anordna och förmedla nätpoker. Regeringen klargjorde 
att de inte gjorde någon annan bedömning än FHI angående de risker som 
förknippas med nätpoker, särskilt då det bedrivs över Internet. Dock gjorde 
regeringen samtidigt bedömningen att om man skall förebygga och komma till 
rätta med riskabelt spelande och dess konsekvenser så bör man erbjuda spelarna 
en spelarrangör som avser att följa villkoren för tillståndet och därmed uppnå 
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den skyddsnivå som enligt regeringen är nödvändig (SOU 2008:36). Som vi kan 
förstå så är nätpokern och dess inträde på den svenska marknaden en 
kontroversiell samhällelig fråga. I kapitel 6 kommer vi även att se att nätpokerns 
inträde runtom i andra delar av världen inte heller gått obemärkt förbi. Sverige 
har reagerat på ett sätt, USA på ett annat sätt och Storbritannien på ett ytterligare 
tredje sätt (Hamilton & Rogers, 2008). Därmed är diskussionen om nätpoker på 
högre nivåer och instanser inte unikt för Sverige. 
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4 METOD 
 
 
4.1 Val av metod och motiv till detta val 
 
Jag har använt mig av litteraturstudien som datainsamlingsmetod då jag gett mig 
ut i jakten på relevant information som kan utgöra empirin för min studie. Detta 
val gjorde jag efter att ha vägt några olika datainsamlingsmetoder mot varandra, 
exempelvis enkäter och intervjuer. Enkäter skulle kunna ge mig information 
från många olika individer men där denna information inte är så djup och där 
jag inte kan följa upp enkätsvaren. Intervjuer skulle ge mig information från ett 
fåtal individer, dock skulle jag kunna fördjupa mig i denna information och 
ställa följdfrågor och jag skulle därmed få en mer fyllig information. Vilken typ 
av kunskap som söks kan styra och påverka vilken datainsamlingsmetod som 
väljs. Jag ville i min studie varken ha korthändig information från ett stort antal 
individer eller djup information från ett fåtal individer. Jag var istället ute efter 
att få fram all dokumentation i forskningsväg om mitt ämnesområde för att 
kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar och för det ändamålet lämpar 
sig varken intervjuer eller enkäter, därmed förefaller litteraturstudien som den 
bästa metoden för att nå den kunskap som jag är ute efter. Det innebär att jag har 
gjort en sekundär innehållsanalys på det insamlade materialet. En 
sekundäranalys fokuserar på data som jag som forskare inte har samlat in själv, 
samtidigt som forskarna som har samlat in datan inte varit medvetna om mitt 
syfte (Bryman, 2004). Vad är en sekundär innehållsanalys? Sekundäranalys 
definieras som; 
 

…har fokus på data som en forskare förmodligen inte samlat in själv och som 
har ett syfte som den eller de personer som samlat in informationen inte varit 
helt medvetna om. (Bryman, 2004, s. 208) 

 
Citatet ovan beskriver mycket väl min metod. Jag har samlat in material som 
andra forskare ligger bakom och sedan analyserat detta utifrån mitt eget syfte. 
Liksom andra datainsamlingsmetoder har även denna datainsamlingsmetod sina 
för- och nackdelar. Den största nackdelen är att jag här endast får tillgång till 
sekundärdata, i bästa fall. Det är andra uppsatser och rapporter jag tar i 
beaktande och därmed har jag inte så god insyn i hur dessa forskare och 
studenter har gått till väga då de utfört sina undersökningar (Bryman, 2004), 
utifrån vilka premisser de arbetat samt vilka komplikationer de kan ha stött på 
under arbetets gång, då sådan information kan ha hållits internt och därmed 
utelämnats från rapporten.  
 
Dock finns det givetvis även positiva faktorer med sekundäranalysen. Dels 
sparar jag en hel del tid genom att använda sekundär data på så vis att 
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intervjuerna redan har transkriberats och analyserats och enkätundersökningarna 
har kodats och analyserats med hjälp av statistiska test som ger mig färdiga 
resultat, resonemang och slutsatser. Därmed kan jag använda tiden till att istället 
analysera dessa studier och rapporter utifrån mina egna premisser, utifrån mina 
egna, och för min studie relevanta, intressen (Bryman, 2004).  
 
 
4.2 Databaser 
 
Efter att ha utforskat olika databaser och gjort testsökningar på dessa så 
bestämde jag mig till slut för att använda mig utav Google Scholar och Scopus. 
Senare i detta metodavsnitt, under metoddiskussion, kommer jag att motivera 
mitt val av databaser.  
 
 
4.2.1 Korta fakta om Google Scholar 
 
Google Scholar är en databas där man kan söka efter vetenskaplig litteratur som 
exempelvis avhandlingar, böcker, referat och artiklar från vetenskapliga förlag, 
universitet och andra akademiska organisationer med mera. Google Scholar 
hjälper mig som sökare att hitta den mest relevanta forskningen världen över 
(URL 6). Därmed är det en bra sökmotor för mig då akademiskt material är en 
del av den litteratur som jag är ute efter.  
 
 
4.2.2 Korta fakta om Scopus 
 
Databasen Scopus är en multidisciplinär databas som indexerar över 16 000 
tidskrifter från 4 000 förlag. Främst handlar det om områden som 
naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap från år 1966 och framåt 
(URL 7). Därmed anser jag att även Scopus är en bra databas att söka litteratur 
ifrån. 
 
 
4.3 Sökning  
 
Det sökord jag utgick ifrån och som var centralt i sökningen var givetvis 
nätpoker. Dock lade jag även till begrepp som spelberoende och spelmissbruk 
samt synonymer till nätpoker som exempelvis onlinepoker eller Internetpoker. 
Sökningen gjordes med olika kombinationer av dessa ord men där begreppet 
nätpoker eller dess synonymer hela tiden fanns med som sökord då jag inte var 
intresserad av material som berörde spelberoende och spelmissbruk i allmänhet. 
Sökningen resulterade i att jag fick fram tolv svenska studier och rapporter med 
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fokus på nätpoker som finns publicerade på någon av databaserna Scopus eller 
Google Scholar (se tabellen i bilaga 2). 
 
 
4.4 Hantering av sökresultaten 
 
I och med att det råder brist på studier om nätpoker så valde jag ändå att titta på 
och studera de studier som kanske har studerat nätpokern ur andra perspektiv än 
det perspektiv som jag tänkt ha i studien. Därmed har jag förhållit mig 
annorlunda till olika studier som jag funnit och lagt mer tyngd på de studier och 
rapporter som är av större relevans och intresse för just min studie. Det material 
som jag tillskriver mest värde i användandet till denna studie är dels en större 
forskningsrapport om nätpoker av Kalle Tryggvesson, dels SOU-rapporten 
Nätpokerutredningen. Dessa två rapporter är av omfattande karaktär och 
innehåller en stor mängd nyttig information för mig. Även Jakob Jonssons 
(2005) rapport hade ett högt värde och kom väl till användning. Sedan har ju 
även de kandidat- och magisteruppsatser som jag har funnit tillskrivits ett visst 
värde, om än inte lika stort värde som ovannämnda rapporter. Det beror dels på 
att den information jag erhöll från dessa uppsatser inte var lika användbar för 
min studie, dels att dessa uppsatser var skrivna och framlagda vid andra 
institutioner än de samhälls- eller beteendevetenskapliga. Ett exempel på ett 
sådant perspektiv kan vara att fokusera på nätpoker ur ett ekonomiskt 
perspektiv, exempelvis vilka skatterättsliga följder som medföljer med ett 
nätpokerspelande. Därmed inget negativt sagt om innehållet i studierna eller 
dess tillvägagångssätt som alla var vetenskapliga, framlagda, godkända och väl 
genomförda. Dock gav vissa av dem inte mig någon omfattande användbar 
information. 
 
 
4.4.1 Analys av materialet 
 
När jag sedan analyserade texterna gick jag igenom studie för studie med mina 
frågeställningar som utgångspunkt. Jag började med den första frågeställningen 
och analyserade en studie i taget utifrån den frågeställningen för att se vad 
litteraturen diskuterade i relation till min frågeställning. Sedan gjorde jag om 
samma procedur för var och en av frågeställningarna. Därefter gjorde jag en 
sammanställning av litteraturens svar på mina frågeställningar och det är det 
som jag sedan redogör i resultatavsnittet. Därefter har jag försökt att koppla an 
och applicera teorierna på resultatet och därmed försökt att analysera materialet 
i syfte att få en djupare förståelse för, och kunskap om, min forskningsfråga. 
 
Vad gäller omfattningen så var Tryggvessons rapport och Nätpokerutredningen 
mest omfattade där den förstnämnda rapporten överskred 70 sidor medan 
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Nätpokerutredningen omfattade 100 sidor. Kandidat- och magisteruppsatserna 
låg alla på ett sidantal mellan 40-60 sidor. Den kortaste rapporten var Jakob 
Jonssons rapport (8 sidor), som till stor del redogjordes i punktform. De teman 
som materialet kunde kategoriseras i var Internets påverkan och dess 
konsekvenser, spelbeteende samt spelmarknaden, vilket kan jämföras med den 
juridiska aspekten av nätpoker och nätpokern som nytt fenomen som var några 
av de teman som jag kunde finna i den internationella forskningen. Vad gäller 
de internationella studierna så var de av omfattande karaktär och jag tillskriver 
dem stora värden då de är bland de största vetenskapliga studierna inom 
ämnesområdet. 
 
 
4.5 Källkritik 
 
Jag sätter stor tillit till de stora rapporterna jag fick tag på samt Jakob Jonssons 
nätpokerrapport. Kritik kan riktas mot akademisk litteratur så som kandidat- och 
magisteruppsatser då dessa är utförda av studenter och inte av några 
professionella forskare. Så kanske det kan vara emellanåt men faktum är att 
dessa uppsatser är framlagda och granskade och därmed förtjänar även dem 
tillit.  
 
Vad som är positivt angående källorna i stort är att materialet utgörs av 
vetenskapliga källor. Det tycker jag är viktigt och därmed förtjänar materialet 
tilltro. Hade jag använt mig utav exempelvis en del av de tidningsartiklar som 
jag kunde söka fram via databasen artikelsök så tror jag att materialet inte hade 
varit lika tillitsfullt. Vetenskapligt material är det bästa och mest pålitliga 
materialet anser jag och därmed vilar även analyserna på litteratur med 
vetenskapliga källor. Detta tycker jag alltså är mycket positivt för studiens 
tillförlitlighet. 
 
 
4.6 Metoddiskussion 
 
Jag gjorde en avgränsning i användandet av databaser. Utan att gå in på 
databasproceduren i detalj så kan jag kort konstatera att det visade det sig att 
Google Scholar och Scopus var de bästa databaserna där jag kunde finna 
svenska studier, uppsatser och rapporter om nätpoker då all svensk forskning 
om nätpoker som jag hittade vid sökningar på andra databaser också återfanns 
på Google Scholar och Scopus. Således begränsade jag mig till att använda 
databaser som Google Scholar och Scopus eftersom mina sökningar där gav ett 
lyckat resultat. Hade jag haft ett mer öppet förhållningssätt där jag även 
analyserar tidningsartiklar och allt övrigt material som finns om nätpoker så 
hade jag ju fått tillgång till en större mängd information och därmed en ökad 
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möjlighet till att finna material med större sociologisk prägel. Vad gäller den 
internationella forskningen så har sökningar på begrepp som Internet poker gett 
många träffar, dock har inte många av dessa träffar haft fokus på nätpoker, 
vilket jag redogjorde under stycket om avgränsningar på sidan 2. Genom e-
mailkontakt med spel- och spelberoendesajter och sökningar på databaser fick 
jag ändå tillgång till ett antal internationella studier med fullt fokus på nätpoker.  
 
Reliabilitet syftar till hur tillförlitlig min studie är. Ofta är det svårt att uppnå en 
hög extern reliabilitet i kvalitativa studier, det vill säga i den mån 
undersökningen kan upprepas, på grund av att det inte går att ”frysa” fast sociala 
miljöer (Bryman, 2004). Dock anser jag att min studie kringgår det problemet i 
viss mån då det jag studerar ändå är ”fruset” i form av att det är färdiga studier 
och rapporter som jag analyserar. Därmed finns det en god extern reliabilitet i 
min studie i och med att sannolikheten är god att ett liknande resultat fås fram 
om undersökningen replikeras. Validitet syftar till om jag mäter det jag 
verkligen vill mäta. Intern validitet i kvalitativa studier syftar till 
överrensstämmelsen mellan forskarens data och dennes teorier, det vill säga en 
korrespondens mellan teori och data (Bryman, 2004). Även här tycker jag att jag 
har lyckats bra då jag genomgående kopplar an teorierna till datan för att 
därmed framställa egna resonemang kring materialet. 
 
Vad gäller de etiska aspekterna så är inte de i fokus i min studie då jag har 
använt mig utav studier och rapporter som nästan alla finns tillgängliga på 
Internet. Därmed har jag inte behövt lägga något stort fokus på etiska aspekter 
som informationskravet (undersökningspersonerna är medvetna om syftet och 
villkoren med studien), samtyckeskravet (undersökningspersonerna ger sitt 
samtycke till deltagande i studien), konfidentialitetskravet 
(undersökningspersonerna är anonyma i rapporten), samt nyttjandekravet 
(uppgifterna används enbart till studien) (Bryman, 2004). 
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5 TEORI 
 
 
5.1 Motiv till teorivalet 
 
Jag har valt att använda mig utav bland andra Castells och Bourdieus teorier. 
Jag tror att just dessa teorier kan underlätta tolkningen av resultatet i denna 
litteraturstudie och därmed besvara frågeställningarna. Således kan dessa teorier 
underlätta förståelsen av nätpoker ur en sociologisk synvinkel, därmed har jag 
motiverats till att använda mig utav dessa teorier. 
 
 
5.2 Nätverkssamhälle 
 
Manuel Castells är en katalansk sociolog. Han föddes år 1942 i Albacete, 
Spanien, men växte huvudsakligen upp i Barcelona i en konservativ familj. I 
tonåren blev han politiskt aktiv och deltog i studenternas anti-Franco-rörelse 
vilket gjorde att han blev tvungen att lämna landet vid en ålder på 20 år. Han 
hamnade sedermera i Paris där han fullföljde och avslutade sina studier. Sedan 
slutet av 70-talet bor Castells i USA. Han har skrivit en bok med titeln 
Nätverkssamhällets framväxt där han redogör för sina teorier.  
 
Castells (2000) menar att flera händelser i slutet av 1900-talet har omvandlat 
människans sociala landskap. Han menar att en teknisk revolution, som har sitt 
centrum i informationsteknologin, i allt snabbare takt har börjat omforma 
samhällets sociala bas. Även ekonomier världen över har blivit beroende av 
varandra vilket fått följden att nya relationer mellan ekonomi, stat och samhälle 
har skapats. Han menar också att kapitalismen har genomgått en fundamental 
omstrukturering som kännetecknas av decentralisering, flexiblare 
företagsledning och nätverkssamarbete både inom och mellan företag. Dessutom 
menar Castells att denna omstrukturering håller på att leda till ett avskaffande av 
välfärdsstaten (Castells, 2000). 
 
Dock menar den katalanske sociologen att tekniken utgör samhället och utan 
dess tekniska verktyg kan samhället varken förstås eller representeras. Det var 
under 1970-talet i USA som ett nytt teknologiskt paradigm kom att utformas 
kring informationsteknologin. När informationsteknologin sedan spred sig till 
andra länder exploderade den till att tillämpas och användas på alla möjliga sätt. 
Detta i sin tur påskyndade förändringen samtidigt som den breddades. Internet 
är ett informationsteknologiskt verktyg som nästan vi alla använder. Dess 
uppkomst inträffade före det teknologiska paradigm som utformades kring 
informationsteknologin. Internets uppkomst var nämligen en djärv plan som 
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redan på 60-talet tänktes ut av de teknologiska krigarna i US Defence 
Departement Advanced Research Projects Agency – som enligt Castells mer var 
känt som DARPA och var mytomspunnet – i syfte att förhindra ett sovjetiskt 
förstörande eller övertagande av de amerikanska kommunikationerna ifall ett 
kärnvapenkrig skulle bryta ut. Resultatet av den djärva planen blev en 
nätverksarkitektur som inte kunde kontrolleras från något centrum, vilket var i 
enlighet med uppfinnarnas avsikter. Dessutom bestod denna nätverksarkitektur 
av tusentals autonoma datorer som kopplades samman på många olika sätt för 
att på så vis kringgå elektroniska hinder. Detta nätverk som inrättades av det 
amerikanska försvarsdepartementet kom att kallas Arpanet och så småningom 
utgjorde det grunden för ett horisontellt och globalt kommunikationsnät 
bestående av tusentals datornätverk. Detta togs i bruk för alla slags syften, av 
grupper och individer över hela världen, helt lösgjort från det kalla krigets 
intressen (Castells, 2000). 
 
Vidare hävdar Castells att staten är en central faktor i relationen mellan teknik 
och samhälle. Det är staten som bestämmer om den vill hejda, släppa fri eller 
leda den tekniska förnyelsen. Katalanen hävdar att det nya samhället som 
uppstår såväl är kapitalistiskt som informationellt. Detta menar han är ett 
resultat av att den tekniska revolutionen uppstod under en period av global 
kapitalistisk omstrukturering (Castells, 2000). 
 
Castells (2000) talar också om att den nya informationsteknologin håller på att 
integrera världen i globala nätverk. Han påpekar att den datorbundna 
kommunikationen ger möjligheter till ett brett fält av virtuella gemenskaper. Ett 
av de särdrag som kännetecknar informationsteknologin är flexibilitet. Vi är 
alltså flexibla i användandet av Internet. Global och nätverk är begrepp han ofta 
återkommer till, exempelvis talar han om dessa begrepp som kännetecken för 
den nya ekonomin. Således talar han mycket om globala nätverk. I och med 
utbredningen av globala nätverk som Internet kan företag lätt komma i kontakt 
med kunder i ett flexibelt mönster. Han ser dock även negativa följder av denna 
utveckling. Exempelvis pekar han på att brottsliga aktiviteter och organisationer 
också har blivit globala och informationella. Han menar att dessa organisationer 
tillhandahåller medel för stimulering av mental hyperaktivitet i kombination 
med former av illegal handel som efterfrågas inom samhället. Enligt honom rör 
detta sig om allt ifrån sofistikerade vapen till mänskliga kroppar (Castells, 
2000). 
 
I Nätverkssamhällets framväxt visar Castells (2000) statistik på att Internet 
främst har använts av människor som har det bättre ställt, som tillhör de lite 
högre klasserna i samhället. Men det har spridit sig och numera har de flesta 
tillgång till Internet. I dagens värld finns miljontals datornät, via Internet, som 
täcker de mänskliga kommunikationernas spektrum med e-handeln i centrum. 
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Samexistensen av olika intressen i nätet har lett till ett flexibelt nät av nätverk 
inom Internet där företag, institutioner, föreningar och individer kan skapa och 
producera sina egna webbplatser och hemsidor. Genom webben kan intressen 
och projekt grupperas för att på så vis samla individer med samma intressen till 
en och samma plats där de kan utöva sin verksamhet. Samtidigt förblir 
nätverkets arkitektur tekniskt öppen och detta möjliggör ett brett tillträde för 
individer som är intresserade av nätverket. Dessutom begränsas statliga 
restriktioner starkt. Internet kännetecknas av sin genomträngningsförmåga, 
mångsidiga decentralisering och flexibilitet (Castells, 2000). 
 
Castells (2000) hävdar dock att den Internetförmedlade kommunikationen är ett 
alltför nytt socialt fenomen för att man skall kunna dra vetenskapligt säkra 
slutsatser om dess sociala betydelse. Vidare framförs tanken om att virtuella 
gemenskaper som byggs över nätet kan utvecklas till fysiska möten bland den 
virtuella gemenskapens medlemmar. Det som menas med virtuell gemenskap är 
alltså ”ett självdefinierat elektroniskt nätverk av interaktiv kommunikation som 
organiseras kring gemensamma intressen eller syften, även om 
kommunikationen kan bli ett mål i sig” (Castells, 2000, s. 405). 
 
Denna typ av gemenskaper kan dels ske formaliserat, dels spontant i form 
sociala nätverk där man loggar in sig för att sända och ta emot budskap. Idag 
existerar otroligt många sådana här typer av gemenskaper över hela världen. De 
flesta har sin bas i USA med en global räckvidd. Umgänget som sker i denna 
nya sällskapsform är omätbar. Castells (2000) ser en dyster utveckling ifall 
denna kommunikation bryter samman. Han menar att om kommunikationen 
bryts samman så kommer sociala grupper och individer att alieneras ifrån 
varandra och de kan komma att uppfatta varandra som främlingar. Han hävdar 
att det kan gå så pass långt så att de inte uppfattar varandra endast som 
främlingar, utan även som hot. Han menar att den sociala splittringen växer i 
denna process eftersom identiteterna blir alltmer specifika och därmed svårare 
att dela (Castells, 2000). 
 
 
5.3 Bourdieus kapital 
 
Pierre Bourdieu är en fransk sociolog som föddes den 1 augusti år 1930 i byn 
Denguin i Béarn i sydvästra Frankrike vars far var bonde. Bourdieu avled i Paris 
den 23 januari år 2002. Han hade under sin levnadstid såväl bokstavligt som 
bildligt manövrerat sig fram till en elitposition i Frankrike. Detta hade han gjort 
genom att studera på franska elitskolor där det var ovanligt att människor med 
Bourdieus sociala bakgrund vann tillträde (Carle, 2003). Han har myntat 
begrepp som exempelvis fält och habitus och sådana begrepp är hans 
kännetecken. Dock tänkte jag istället redogöra för ett antal andra begrepp som 
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förknippas med Bourdieu. Jag syftar på de kapital Bourdieu format fram. Han 
talade om symboliskt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt 
kapital.  
 
 
5.3.1 Symboliskt kapital 
 
I Bourdieus undersökning av kabyliska bönders hederskänsla formulerade han 
begreppet symboliskt kapital och begreppet kan betraktas som det mest 
grundläggande i hans sociologi. Han menade att begreppet var användbart för 
att förstå det sociala liv och den samhällsstruktur som präglade de kabyliska 
bönderna. Begreppet kom sedan att omformas och utvecklas för att på så vis 
kunna appliceras på, och förstå, andra sociala företeelser. Exempelvis kom 
begreppet symboliskt kapital också att användas för att exempelvis förstå den 
maktstruktur som finns i olika samhällen. Bourdieu menade att maktstrukturen 
byggs upp med de symbolvärden som erhålls via utbildningar, titlar, tjänster, 
lägenheter, bilar och kläder med mera (Carle, 2003). Symboliskt kapital skulle 
kunna sägas vara det som sociala grupper beskriver som värdefullt och 
tillskriver värde. Med hjälp av det symboliska kapitalet kan man söka förståelse 
för varför exempelvis vissa institutioner, titlar och konstverk tillskrivs värde i en 
högre utsträckning medan andra erhåller ett lägre mått av värde. Det symboliska 
kapitalet kan sägas vara relativt. Vad som tillskrivs värde i ett sammanhang 
kanske inte gör det i ett annat sammanhang. För att illustrera detta kan vi ta 
universitetsvärlden som exempel. Symboliskt kapital i universitetet kan 
exempelvis vara en specifik titel eller position. För att denna titel eller position 
skall tillskrivas värde så krävs det att det finns människor i titelinnehavarens 
omgivning som erkänner titeln och uppfattar den som värdefull. Utanför 
universitetsvärlden kanske titeln eller positionen inte uppfattas som värdefull. 
På så vis kan man säga att det symboliska kapitalet är relativt, beroende av dess 
omgivnings uppfattningar om vad som är värdefullt. Således använder sig 
Bourdieu av det symboliska kapitalet för att försöka förklara varför vissa 
institutioner, titlar, universitet och examina tillskrivs ett högre värde och 
prestige än andra (Broady, 1991).  
 
 
5.3.2 Kulturellt kapital 
 
Omkring år 1966 introducerade Bourdieu begreppet kulturellt kapital. 
Begreppets introduktion visade på en övergång från Bourdieus tidigare mer 
etnologiskt inriktade studier – där begreppet symboliskt kapital introducerades – 
till en mer sociologisk inriktning (Carle, 2003). I hemlandet Frankrike kunde 
Bourdieu se att det praktiska behärskandet av kulturen fyllde en viktig funktion 
för den som ville lyckas bättre än andra, vad gäller exempelvis framgång i 
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skolan. Att vara allmänbildad, att tala perfekt franska, att veta i vilka miljöer 
karriärer avgörs så att man kan föra sig där och att vara utrustad med kultiverade 
dispositioner samt god smak var nödvändiga tillgångar för att lyckas i det 
franska samhället i allmänhet, och i skolan i synnerhet. Dessa typer av tillgångar 
menar Bourdieu är symboler för ens kulturella kapital. Dock avser Bourdieu inte 
vilken kultur som helst när han talar om ”kultur”. Han syftar på den kultur som 
är anknuten till samhällets makthierarkier; det som i Sverige kanske skulle 
kallas ”finkultur”. Därmed syftar inte Bourdieu på det breda kulturbegreppet där 
kultur innebär livsformer i största allmänhet. Kulturer som arbetarklasskulturer 
och invandrarkulturer är i Bourdieus mening exempel på dominerande och icke 
erkända kulturer. Dessa kulturer kan man tala väl och förstående om, dock 
räknas de inte in i de avgörande moment där det avgörs vem eller vilka som 
skall nå högre sociala positioner (URL 8). Kulturellt kapital är således ens 
konkreta tillgångar i form av en examen med hög status, utbildning vid ett 
universitet med hög status, stora kunskaper inom konst och klassisk musik samt 
litteratur eller ett kultiverat språkbruk (Broady, 1991). Enligt Skeggs (2000) är 
det kulturella kapitalet ett resultat av socialiseringen och det kommer till uttryck 
i exempelvis språk och levnadsvanor. Dessutom är utbildning centralt i det 
kulturella kapitalet.  
 
 
5.3.3 Socialt kapital 
 
Till skillnad från det kulturella kapitalet så kan inte det sociala kapitalet lagras 
på samma sätt. Det beror helt enkelt på att det sociala kapitalet rör sig om 
tillgångar som tar sitt uttryck i släktband och personkontakter. Enligt Bourdieu 
är det tillgångar av personkontakter som utgör vårt sociala kapital (Broady, 
1991). Enligt fransmannen är socialt kapital något som alla i en och samma 
grupp får tillgång till. Exempel på sådana grupper är familjen eller arbetslaget. 
Forskning har visat att en akademisk karriär utan socialt kapital och därmed 
utan kontakter, leder till att personen i fråga isoleras och därmed utesluts från 
information och informella kanaler, vilket i sin tur bidrar till att inget nytt socialt 
kapital förvärvas. Dock kan man påverka och forma det sociala kapitalet. 
Genom att vistas i ”rätt” sammanhang får man tillgång till möjligheter som man 
annars inte hade fått (Broady, 1991).  Det sociala kapitalet baseras således på 
förbindelser, grupptillhörighet, släktband och personkontakter. Det är alltså de 
förmånliga sociala kontakterna som utgör socialt kapital, det är fyllt av olika 
slags möjligheter och förvärvas redan under uppväxttiden (Skeggs, 2000). 
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5.3.4 Ekonomiskt kapital 
 
Ekonomiskt kapital innebär just ekonomiskt kapital, det vill säga tillgången till 
pengar och kapital (Carle, 2003), som exempelvis inkomster, arv och 
förmögenheter (Skeggs, 2000). Det ekonomiska kapitalet dominerar över de 
övriga kapitalen, då de övriga kapitalen är sköra jämfört med det ekonomiska 
kapitalet, menar Broady (1991).  
 
 
5.4 Teori om varför man spelar  
 
Det finns olika orsaker och förklaringar till varför vi spelar. Nedan har jag 
sammanställt några av de motiv som finns till varför vi spelar. Dessa motiv 
utgörs av faktorer som ekonomisk vinst, underhållning och spänning, den 
intellektuella utmaningen, det sociala samt en flykt ifrån verkligheten. 
Anledningen till jag redogör för just dessa motiv är att det var dessa som jag 
fann och jag anser att det räcker med att redogöra för dessa då det mesta 
spelandet kan relateras till dessa motiv. 
 
 
5.4.1 Ekonomisk vinst 
 
Enligt studier som gjorts avseende den yngre generationen i Storbritannien, 
USA och Kanada så är viljan att vinna det största skälet till att man spelar om 
pengar (Fröberg, 2006). Per Binde (2004) menar att många svenskar inte skulle 
ha spelat om det inte vore för möjligheten och chansen att vinna en storvinst på 
minst en miljon kronor. Genom spelet får spelaren tillfälle att drömma om ett 
annat bättre liv utan några ekonomiska bekymmer där han arbetar mindre, 
umgås mer med familj och vänner, är generös och ger pengar till släktingar och 
får tillfälle att resa (Binde, 2004). På sajten www.pokertips.org finns ett antal 
teorier till varför man spelar poker. Där menar man att svaret på frågan varför 
folk spelar poker är såväl komplext som personligt. Givetvis anges även där 
chansen att vinna pengar som en av orsakerna till spelandet. En del tjänar stora 
pengar på poker men dessa spelare är sällsynta. Även om inte alla kommer att 
tjäna stora summor pengar på poker så menar pokertips.org ändå att just chansen 
till stora vinster är en anledning till varför människor väljer att förbättra sina 
pokerfärdigheter. Enligt pokertips.org är poker en av de få former av 
vadslagningsspel som faktiskt kan ge vinst. Sajten gör en jämförelse med andra 
former av spel vid casinos, som exempelvis roulette, där spelaren har oddsen 
emot sig och där det är omöjligt att vinna i det långa loppet. Även sports-betting 
är svårt att vinna på i längden menar sajten då spelaren nästan behöver ha 
tillgång till inside-information. Således är poker ett av de få spel där spelaren 
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kan vinna pengar på lång sikt, enbart genom att vara skicklig, framkommer på 
sajten (URL 9).  
 
 
5.4.2 Underhållning och spänning 
 
En annan vanlig orsak till spel är att spelet utgör ett nöje. Det är ett roligt och 
underhållande tidsfördriv (Fröberg, 2006). Spelandet sker då på en kontrollerbar 
nivå och fungerar då som en avkopplande form av underhållning (URL 10) 
samtidigt som det är spännande. Exempel på sådana spännande moment kan 
vara ögonblicket då lotten skrapas eller då spelautomatens hjul snurrar. Dessa 
moment associeras till direkta fysiologiska spänningar som ger en pirrig känsla i 
kroppen (Fröberg, 2006).  
 
 
5.4.3 Skicklighetsaspekten 
 
Vad gäller den yngre generationen så uppges även motiv som viljan att 
kontrollera spelet, vara duktig eller vinna över exempelvis automaten. Således 
handlar det också om att vara en vinnare genom att visa upp sin skicklighet för 
ens kompisar. Exempelvis berättar en spelare gärna om sina vinster men är mer 
tystlåten om sina förluster (Fröberg, 2006). Vad gäller poker så är det ett 
tävlingsinriktat spel där man – för att vinna – måste vara skicklig samt ha den 
tur som krävs, framgår på pokertips.org. Sajten menar att många tycker om detta 
och jämför ofta poker med att spela andra sporter. Skicklighetsaspekten höjer då 
underhållningsvärdet ännu mer. Om en spelare fastnar i den underhållande delen 
av poker så är risken att förlora mycket pengar stor (URL 9). Även på andra håll 
visar det sig att den intellektuella utmaningen utgör ett motiv till spelandet. Tar 
man exempelvis V75 i beaktande så finns det en påtaglig intellektuell utmaning 
i att kunna analysera hästarna, kuskarna, startspåren och banorna med mera. 
Spelarna kan sätta sig ner och utföra noggranna analyser under flera timmar för 
att öka sin chans att vinna. Även Stryktipset och Oddset (som för övrigt har 
följande slogan; Den som vet mest, vinner mest!) är exempel på spel där 
vinstchanser kombineras med den intellektuella utmaningen (Binde, 2004).  
 
 
5.4.4 Social aktivitet 
 
Ofta sker spelandet tillsammans med andra, exempelvis familj och vänner. 
Spelandet blir då en social aktivitet som ger en sam- och tillhörighetskänsla. 
Exempelvis kan det vara så att personer köper skraplotter tillsammans eller 
besöker spelhallar med vännerna som en form av fritidssysselsättning. I 
exempelvis Storbritannien är det vanligt att hela familjen samlas under helgen 
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och sitter tillsammans och följer dragningen av det nationella lotteriet. Barns 
spelvanor påverkas av föräldrarna på flera sätt. Enligt studier är det föräldrarna 
som introducerar sina barn till spel. Dessutom visar dessa studier att barn till 
spelande föräldrar dels börjar spela i yngre åldrar, dels spelar mer än andra vid 
senare åldrar (Fröberg, 2006). En del spelare skulle alltså inte spela om det inte 
vore för den sociala dimensionen i spelandet. Det gäller de spelare som 
exempelvis inte skulle gå till casinot ensamma, utan de går endast dit med 
vännerna. Vidare kan det vara så att en person går till spelbutiken, travbanan 
eller bingohallen för att ens bekanta går dit. Skulle inte de bekanta befinna sig 
på de platserna skulle man besöka de i mindre utsträckning och därmed spela 
mindre (Binde, 2004). Pokertips.org menar att de sociala vinsterna är den största 
anledningen till varför ”home games” är så populära. Med sociala vinster i det 
här fallet menas alltså att umgänge med vännerna och kortspelande sker 
samtidigt som nya vänner erhålls vid pokerbordet. Spelandet hålls då på en mer 
rolig och vänskaplig nivå (URL 9). Därmed utgör vännerna och omgivningen en 
viktig faktor i spelandet. 
 
 
5.4.5 Spelandet som flykt 
 
Förutom de drömmar som uppstår med spel så finns det de som spelar för att 
”fly”, flyga iväg i tankarna för en stund. Exempelvis spelar man då för att tänka 
på annat för att således slippa tänka på sin situation hemma eller hur man mår. I 
dessa fall så spelar personen helst ensam och spelandet blir till ett repetitivt 
beteende som hjälper till att avskärma verkligheten samtidigt som tråkiga tankar 
hålls borta (Fröberg, 2006). Även Binde (2004) tar upp detta då han klargör att 
en del spelare inte skulle ha spelat om det inte vore så att spelandet fick dem att 
glömma vardagen och – åtminstone för en stund – slippa de tankar och 
bekymmer som fyller ens huvud. Vidare finns det de som menar att casinot är 
den perfekta platsen för att komma iväg i tankarna lite. Där finns inga klockor 
och alla ens problem glöms bort under ens casino-vistelse. Vistelsen på casinot 
blir då som en sorts terapi-session (URL 10). 
 
 
5.5 Operationalisering 
 
Manuel Castells teorier om nätverkssamhällets framväxt tror jag kan hjälpa mig 
att analysera svaret på den första frågeställningen. Dock är Castells litteratur 
något föråldrad i sammanhanget då Internetanvändandet antas ha vuxit 
lavinartat sedan boken skrevs. Ändå anser jag att hans teorier kan bära frukt, 
eftersom de kan relateras till och appliceras på nätpokern, och kan därmed öka 
den sociologiska förståelsen för fenomenet. Det som Castells (2000) redogör om 
tekniken, globaliseringen, Internets tillgänglighet samt virtuella gemenskaper är 
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de delar av hans teorier som främst kommer att komma till användning vid en 
senare analys på så vis att jag kommer att försöka att applicera detta på svaret på 
den första frågeställningen i den mån det går.  
 
Pierre Bourdieus teorier om de olika kapitalen kan användas för att analysera 
nätpokerspelarnas klasstillhörighet. Även om det är svårt att skildra just 
klassperspektivet kan man ändå kanske dra slutsatser om nätpokerspelarnas 
olika kapital och därav göra en bedömning om det finns något klassperspektiv 
med avseende på nätpoker. Förvisso anser jag att Bourdieus kapital går in i 
varandra men jag tror ändå att det är bra att ha med dem och redogöra för dem 
eftersom de kan hjälpa mig att analysera litteraturen i enlighet med mina 
frågeställningar. Bourdieus sociala kapital tror jag kan hjälpa mig att 
komplettera analysen av den första frågeställningen. De symboliska, kulturella 
och ekonomiska kapitalen tror jag kan hjälpa mig i analysen av resultatet på den 
andra frågeställningen då jag kommer att undersöka nätpokerspelarnas olika 
kapital. Därmed kan jag då se om nätpokerspelare tycks ha liknande symboliska, 
kulturella och ekonomiska kapital för att på så vis dra någon slutsats om det går 
att anlägga något klassperspektiv på nätpokerspelarna.  
 
Dessutom ansåg jag att det var intressant att se på vilka motiv och faktorer som 
finns bakom ett spelande för att således kunna redogöra för varför man spelar. 
Dessa faktorer tror jag kan hjälpa mig att analysera svaret på frågeställning 3. 
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6 INTERNATIONELL FORSKNING 
 
Att det kan vara svårt att finna internationell forskning om nätpoker har jag 
redan förklarat och givit exempel på. Det resultat jag fick vid en sökning på 
databasen PsycINFO var snarlikt det resultat som gavs vid andra databaser 
också. Den internationella forskning som finns relaterad till nätpoker är liksom 
den svenska forskningen mer fokuserad på andra aspekter och nätpokern 
hamnar mer i periferin. Internationell forskning som jag ändå har fått tillgång till 
har jag fått genom sökningar på exempelvis Google Scholar och på Scopus 
samt, som sagt, via e-mailkontakt med personer och institut inom branschen 
samtidigt som internationella källor till svenska studier också har varit till hjälp. 
Även om det inte finns så mycket forskning om ämnet så fann jag ändå ett antal 
studier, de flesta dock ifrån samma universitet och ofta med samma forskare 
som ligger bakom studierna. Det tyder på att det finns forskare vid ett visst 
lärosäte som mer har fokuserat på ämnet nätpoker. Sammanfattningsvis kan det 
sägas att den internationella forskning som skett om nätpoker har hållit sig till 
fyra teman. Dessa är nätpokern som nytt fenomen, det vill säga dess uppkomst 
och expansion, studenterna som homogen grupp där nätpokern är väldigt 
omfattande, spelbeteendet samt den juridiska aspekten av nätpoker, där olika 
länder reagerar på olika sätt gentemot nätpokern. Givetvis har det även skett 
forskning om nätpoker utifrån andra aspekter, som exempelvis hur mycket den 
amerikanska staten skulle kunna tjäna på skatter ifrån nätpoker. Således har det 
även skett forskning om nätpoker utifrån ett ekonomiskt perspektiv men det som 
forskningen huvudsakligen rör sig om är fyra ovanstående teman.  
 
 
6.1 Nätpokern som nytt fenomen 
 
All internationell forskning som jag har tagit del av lyfter fram nätpokerns 
explosionsartade framväxt. Forskarna frågar sig hur det kan ha gått till, och de 
försöker att uttyda ett flertal faktorer som bidragit till, samt orsakat, nätpokerns 
framväxt. Enligt Griffiths, Wood och Parke (2006) spelar 1,5 miljoner 
människor på över 300 nätpokersajter världen över. Brittiska spelare antas 
utgöra 80 % utav marknaden. I Storbritannien är nämligen nätpokern ett av de 
Internet-spel som vuxit allra mest. I sin studie A psychosocial investigation of 
student online poker players vid Nottingham Trent University hänvisar Griffiths 
et al. den nya trendens expansion till faktorer som bland annat det ökade antalet 
kändisar som öppet spelar poker, exempelvis i TV-program, samtidigt som de 
stödjer pokern. Dessutom ser författarna till studien Internet som en viktig 
faktor för nätpokerns expansion, där spelandet är tillgängligt dygnet runt och där 
människorna dels kan spela för riktigt små summor, dels där de kan spela gratis. 
Dock klargör författarna att såväl kunskapen som förståelsen för hur Internet 
påverkar spelformen poker är väldigt bristfällig. Vidare menar de att nätpokern 
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har kunnat expandera till följd av den sociala acceptansen av sådana typer av 
spel samt att det finns en tro av att det är ett skicklighetsspel som man kan 
bemästra. Griffiths et al. (2006) hävdar också att nätpokerns expansion är 
oroande. I sin studie kom de fram till att en introduktion och en ökad popularitet 
av nätpoker kan vara ett orosmoment med avseende på spelberoende, det vill 
säga det kan leda till ett problematiskt spelande. Det finns ett antal huvudorsaker 
till detta. Bland annat beror det på att spelaren har en potential att vinna 
eftersom det finns en viss skicklighetsfaktor i spelandet. Dessutom har spelarna 
möjligheten att direkt spela med och mot andra nätpokerspelare, till skillnad mot 
förprogrammerade maskiner och roulette-hjul med förbestämda odds (Griffiths 
et al., 2006). 
 
Laffeys (2007) studie The ultimate bluff: A case study of partygaming.com är en 
annan studie som handlar om nätpokerns utveckling. Där studerar författaren 
nämligen hur det gick till då PartyGaming.com börsnoterades på Londonbörsen 
i juni år 2005. Laffey menar att det var då som nätpokern tog ett kliv in i 
rampljuset. Då sajten börsnoterades hade den ett börsvärde på 4,64 miljarder 
dollar vilket innebar ett högre börsvärde än flygbolaget British Airways. Liksom 
många andra förvånas även Laffey över hur ett fenomen kan komma att 
expandera så kraftigt på så kort tid och studerar PartyGaming.com’s upp- och 
nedgång på marknaden där sajten alltså fick ett större börsvärde än självaste 
British Airways (Laffey, 2007). Vidare visar studier att nätpokern som har sitt 
ursprung i USA har expanderat österut, bort från USA och intagit Europa med 
full kraft på grund av faktorer som goda förtjänstmöjligheter samt nätpokerns 
legala status i Europa (URL 11). 
 
 
6.2 Studenterna och nätpokern 
 
Internationell forskning visar också att studenterna är den homogena grupp som 
är överrepresenterad vad gäller grupper som spelar nätpoker (Laffey, 2007). 
Exempelvis utfördes den ovannämnda studien av Griffiths et al. (2006) vid 
Nottingham Trent University – där hela 422 respondenter deltog – och vars 
fokus helt och hållet var riktat mot studenterna och deras nätpokerspelande. 
Studien var ett av de första försöken att samla ihop empiriska data om nätpoker. 
Syftet var att fastställa grundläggande information om spelbeteendet bland 
nätpokerspelande studenter. Studien föregicks av rapporter från brittisk press 
som rapporterade om att ett stort antal studenter kunde komma att stöta på 
ekonomiska problem som en direkt följd av nätpokerspelandet. Dessa rapporter 
kom sedan att besannas av UK Consumer Credit Counselling Service som 
hävdade att ett ökat antal studenter hade drabbats av ekonomiska problem till 
följd av sina online-spel. Det spekuleras i orsakerna till detta men den främsta 
orsaken antas vara att ett stort antal studenter är bekanta med 
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Internetanvändandet och behärskar det till fullo (Griffiths et al., 2006). Även 
Sheridan (URL 12) skriver i en artikel att studenter tjänar stora pengar på 
Internetspel och menar att en del studenter gjort Internetspelandet till en 
deltidssyssla där lukrativa summor inkommer på kontot.  
 
 
6.3 Spelbeteende 
 
Vidare har internationella forskare valt att studera spelbeteendet hos 
nätpokerspelare. Detta var fokus för Parkes (2007) studie An Exploratory 
Investigation into the Attitudes and Behaviours of Internet Casino and Poker 
Players. Studien är gjord vid Nottingham Trent University och var den största 
inom ämnet vid tiden då den kom ut, det vill säga i början av år 2007, varför jag 
redogör lite mer djupgående om själva studien. Studien var ett stort 
forskningsprojekt och omfattade 10865 spelare från 36 länder. I grova drag kan 
det sägas att studien fokuserar på spelarnas beteende med avseende på spel samt 
attityderna gentemot spelindustrin som har utvecklats på Internet. 
Sammanfattningsvis kom studien fram till följande resultat: den typiske 
nätpokerspelaren är en man mellan 26-35 år som har hållit på att spela i ungefär 
2-3 år, spelar 2-3 gånger i veckan, och att han spelar mellan 1-2 timmar per 
speltillfälle. Ett av de mest överraskande resultaten som författarna kom fram 
till var att även om den ekonomiska delen av spelandet var väldigt viktig för att 
öka spelets underhållningsvärde så visade det sig att majoriteten bland 
nätpokerspelarna inte ägnade sig åt spelandet i syfte att vinna pengar på lång 
sikt. Respondenterna angav flera olika orsaker till varför de spelar på Internet. 
Dock var orsaker som ”för att slappna av”, ”för underhållningen och 
spänningen” och ”på grund av rastlöshet” mycket mer frekvent förekommande 
än orsaker som ”för att tjäna pengar” eller ”för att vinna” (Parke, 2007, s. 7). En 
av de bästa sakerna med Internetspel var, enligt respondenterna, bekvämligheten 
och tillgängligheten. Föga förvånande ansågs förlorandet och de ekonomiska 
konsekvenserna som de största nackdelarna. En intressant aspekt var att en hög 
andel av respondenterna ansåg att spelsajterna borde öka antalet, men också 
förbättra, funktionerna angående ansvarsfullt spelande och att en enhetlig 
uppförandekod borde införas. Dock klargör spelarna att dessa sajter är duktiga 
vad gäller kundservice. En av tre respondenter menade att de trodde att sajterna 
hade en sorts on-off-knapp som de kunde använda till sin fördel. En stor del av 
respondenterna svarade att de väljer att spela på de största och mest 
namnkunniga sajterna för att minimera risken att bli lurad. Dessutom svarade 70 
% av respondenterna att då de valt sajt att spela på så har de sökt upp välkända 
programvaruleverantörer eller försökt att finna andra typer av försäkringar som 
exempelvis ”Play it safe”-symbolen. Studien visade också tydliga tecken på att 
respondenterna ser realistiska vinstchanser i spelandet. Exempelvis hävdade en 
tredjedel av nätpokerspelarna att det krävs mer skicklighet än tur för att lyckas 
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vinna på nätpoker. Dock klargjorde de flesta att de ansåg sig ligga på en 
medelnivå med avseende på skickligheten (Parke, 2007). Även Griffiths et al. 
(2006) studie har tagit upp skicklighetsaspekten hos nätpokerspelare. Författarna 
till den studien hade en del förantaganden, varav ett var att det finns ett visst 
mått av skicklighetsaspekt hos nätpokerspelare, det vill säga att nätpokerspelare 
tror att nätpoker mer är ett skicklighetsspel än många andra spel. Författarnas 
antaganden angående skicklighetsaspekten visade sig vara befogade då 38 % av 
respondenterna svarade att nätpoker huvudsakligen är ett skicklighetsspel mer 
än ett turspel. 32 % menade på att det mer handlade om tur medan 30 % ansåg 
att det var lika mycket baserat på tur som på skicklighet (Griffiths et al., 2006, s. 
12).  
 
Griffiths et al. (2006) studie var ett av de första försöken att samla ihop 
empiriska data om nätpoker och syftet var alltså att fastställa grundläggande 
information om spelbeteendet bland nätpokerspelande studenter. Det författarna 
ville se närmare på var vad det finns för motiv och orsaker till spelandet, 
nivåerna av problematiskt spelande bland studenterna och de ville även se om 
de kunde finna några förutsägelser angående problematiskt spelande. Studiens 
resultat visade att hela 18 % av respondenterna klassificerades som troliga 
patologiska spelare utifrån vad som räknas som patologiskt spelande i DSM-IV. 
30 % av respondenterna ansågs kunna ha haft problematiskt spelbeteende 
medan 52 % ansågs vara spelare av icke-problematisk karaktär. De två största 
orsakerna till spelandet var spänningen och vinnandet av pengar. Bland 
problemspelarna var orsaken till nätpokerspelandet en flykt ifrån andra problem 
samtidigt som de kände sig lyckliga av nätpokerspelandet. Att problemspelarna 
spelade i en större utsträckning för att de kände sig lyckliga av det kan ses som 
att det finns en illusion hos dessa spelare om att de kan kontrollera sitt 
spelbeteende. Därför kan de skylla förlusterna på otur samtidigt som de antar att 
oturen så småningom kommer att vända (Griffiths et al., 2006). Även George 
”the Engineer” Epstein (URL 13) diskuterar nätpokern utifrån 
skicklighetsaspekten. Epstein, som undervisar i poker-kurser, har författat 
böcker som The Greatest Book of Poker for Winners! och Hold’em or Fold’em? 
– An Algorithm for Making the Key Decision. I sin artikel Poker IS Science; 
Algorithm is Proof klargör han och redogör för sin ståndpunkt där han hävdar att 
poker faktiskt är ett kunskapsspel, det vill säga att skicklighetsaspekten är fullt 
påtaglig. Därmed menar han att det inte är något turspel (URL 13). 
 
 
6.4 Den juridiska aspekten av nätpoker 
 
Ytterligare ett tema som jag kan finna inom internationell forskning om 
nätpoker är den juridiska aspekten. Internationell forskning visar nämligen att 
nätpokern internationellt sett – liksom i Sverige – är en kontroversiell fråga. 
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Genom transformationer har spel virtualiserats. Myndigheterna har inte varit 
sena med att reagera på de utmaningar som de kommit att stå inför. Olika länder 
har reagerat på olika sätt angående nätpokerns inträde i samhället. I USA är 
onlinespelandet olagligt sedan oktober år 2006 då Unlawful Internet Gambling 
Enforcement Act 31 U.S.C. 5361-5367 antogs. Detta fick följder som 
exempelvis hot om utlämning, gripanden av ledande befattningshavare i Texas 
och fängelsestraff för lagbrytare i spelandets Mecka, nämligen Las Vegas 
(Hamilton & Rogers, 2008). Däremot skapade Storbritannien år 2005 ett 
regelverk, Gambling Act 2005, där man till skillnad från USA drar upp riktlinjer 
för på vilket sätt som spelandet får gå till (Hamilton & Rogers, 2008). Gambling 
Act 2005 är väldigt omfattande och finns i sin helhet via länk i bilaga 3. Olika 
länder responderar således på olika sätt på det nya samhällsfenomenet nätpoker. 
Dokumenten kan vara en orsak till att det finns så lite internationell forskning 
inom området. Även I. Nelson Rose, Ph.D. Professor vid Whittier Law School 
Costa Mesa i Kalifornien diskuterar nätpokern utifrån den juridiska aspekten då 
han för en diskussion om nätpoker är lagligt eller inte (URL 14). 
 
Även PartyGaming.com’s inträde på börsmarknaden var kontroversiellt och 
juridiska åtgärder innebar ett minskat värde för PartyGaming.com. Sajten hade 
fått licens för att anordna nätpoker, dock via skatteparadiset Gibraltar. Dock 
visade det sig att 90 % av företagets intäkter kom från USA där Internetspel är 
olagligt och från amerikanskt håll hotades nätpokerföretaget med rättsliga 
åtgärder. Detta ledde till att det globala företaget PartyGaming.com – med baser 
i London, Indien, Gibraltar och Kanada – fick lämna den amerikanska 
marknaden och tappade därmed drastiskt i värde (Laffey, 2007). 
 
Vad gäller forskningens relation till Internetspelandet så kan jag slutligen nämna 
att internationella sammanställningar av forskning om spel på Internet visar att 
ämnet är tvärvetenskapligt till sin natur. Det innebär att forskare som hör 
hemma i helt olika sorters professioner kan ha Internetspelandet som sitt 
ämnesområde. Sammanställningen av litteraturen inom ämnet, som gjorts vid 
Alberta Gaming Research Institute, menar att tesen om Internetspelandets 
tvärvetenskapliga natur blir särskilt påtaglig då de akademiska tidskrifter som 
har publicerat artiklar inom ämnet tas i beaktande. Stevens (2006) vid Alberta 
Gaming Research Institute menar att ett sådant spektrum av vetenskapliga 
tidskrifter kan resultera i särskilda utmaningar och svårigheter då man försöker 
sig på en litteraturstudie, det vill säga då man skall granska litteratur av 
omfattande mängd. Det kan även här nämnas att det material som Alberta 
Gaming Research Institute fann var av juridisk karaktär samt att det mesta 
materialet av forskning om Internetspelande kan sökas fram via databaser 
(Stevens, 2006).  
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De internationella forskningsrapporterna har belyst nätpokern ifrån helt olika 
perspektiv och nivåer, som exempelvis i relation till spelberoende, 
företagsamhet och även i juridisk relation på statsnivå. På så vis visar den 
internationella forskningen att nätpoker dels är kontroversiellt, dels berör det 
alla möjliga samhällsaspekter. Således omfattar nätpokern många delar av 
samhället.  
 
I slutdiskussionen kommer jag att knyta an till den internationella forskningen 
och diskutera den i relation till den svenska forskningen. 
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7 RESULTAT  
 
 
7.1 Frågeställning 1: Hur kan man förstå utbredandet av fenomenet 
nätpoker? 
 
 
7.1.1 Internet och lättillgängligheten 
 
Att Internet är en stor orsaksfaktor till nätpokerns expanderande får stöd i de 
studier jag har studerat. Cheng och Wallberg (2007) klargör att onlinespelens 
popularitet beror på det breda utbudet. Spelen är lättillgängliga då de kan spelas 
hos webbaserade klienter. Eriksson och Nilsson (2005) pekar också på 
lättillgängligheten som orsak till det ökade nätpokerspelandet då spelare testar 
på nätpoker innan de går vidare och spelare live poker och detta menar de beror 
på lättillgängligheten då det enda som krävs för att spela nätpoker är tillgång till 
en dator med Internetuppkoppling. Jonsson (2005) hävdar också att 
tillgängligheten med avseende på nätpoker är mycket hög. Det beror på att det 
finns ett väldigt stort antal internationella pokersajter på Internet samtidigt som 
många svenskar har tillgång till Internet. Exempelvis hävdade 97 % av 
respondenterna i Anderssons, Azadis och Renströms (2005) studie att de inte 
hade spelat nätpoker om de inte hade haft tillgång till Internet. Även 
Nätpokerutredningen (SOU 2008:36) befäster denna tes då den klargör att de 
olika Internetplatserna där pokersajterna existerar är lättillgängliga för svenska 
pokerspelare i och med att Internet är gränsöverskridande.  
 
 
7.1.2 Omgivningen och vännerna 
 
Andersson Lidström och Johansson (2006) menar att umgängeskretsen är 
avgörande i nätpokerspelandet då de flesta utav deras respondenter har börjat 
spela poker via nätet mycket på grund av umgängeskretsen. Interaktionen inom 
umgängeskretsen sker via datorn omkring ett pokerbord samt via ett litet 
chattfönster. Gemenskapen sker inte endast under den begränsade tid som 
kretsen spelar nätpoker utan gemenskapen fortsätter därefter då man går in på 
pokerforum på Internet och diskuterar nätpokern med andra nätpokerspelare. 
Även val av nätpokersajt beror till stor del på kompisarnas tips och 
rekommendationer (Andersson Lidström & Johansson, 2006). Även Eriksson 
och Nilsson (2005) visar att vännerna har en avgörande roll då man skall välja 
vilken pokersajt man skall gå in och spela på. De menar att då man skall börja 
spela nätpoker så väljer man att gå in och spela på den sajt där ens vänner 
spelar. Denna tes finner även Källfelt, Maurie och Sedelke (2006) stöd för. För 
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även där kunde författarna dra slutsatsen att vännernas och omgivningens 
åsikter om pokerföretagen samt vilka val vännerna gör påverkar individen och 
hans val då han skall börja spela nätpoker. Fransson (2005) kom i sin studie 
fram till att spelarna motiveras av bland annat faktorer med sociala och 
psykologiska motiv. Den sociala aspekten kunde exempelvis vara att nätpokern 
är ett hett samtalsämne i umgängeskretsar där spelet diskuteras och analyseras 
(Fransson, 2005). 
 
 
7.2 Frågeställning 2: Går det – utifrån min definition av 
klassbegreppet – att anlägga ett klassperspektiv på nätpokerspelarna?   
 
Den ovanstående frågeställningen bör i följande avsnitt läsas som Vilka är de 
svenska nätpokerspelarna? eller liknande då svaret på den frågan är tänkt att 
utgöra underlag för en diskussion kring den verkliga frågeställningen.  
 
Kalle Tryggvessons (2007) rapport om nätpokerspelandet i Sverige visade att 
grupper som egna företagare, arbetare och studenter var överrepresenterade 
bland kategorin nätpokerspelare. En grupp som var underrepresenterad var 
tjänstemännen. Dessutom bor nätpokerspelare mestadels kvar hemma hos 
föräldrarna samtidigt som den typiske nätpokerspelaren är mellan 16-27 år 
gammal (Tryggvesson, 2007). 
 
Nätpokerutredningen (SOU 2008:36) visar att Svenska Spels nätpokerspelare 
har riskabla spelvanor i mindre utsträckning än de som dels spelar hos Svenska 
Spel, dels hos utländska bolag. Nätpokerutredarna menar att det kan bero på att 
Svenska Spel har en större andel nätpokerspelare som är kvinnor, äldre spelare 
och yrkesarbetande eftersom dessa kategorier ändå över huvudtaget visar en 
mindre tendens till problematiskt spelande. De kategorier som har en annan 
sysselsättning än arbete visar större tendenser till problematiskt 
nätpokerspelande. Exempel på dessa kategorier är studenter, arbetssökande, 
sjukskrivna samt de yngre spelarna. Det är just dessa grupper som i en högre 
utsträckning spelar hos utländska bolag än hos Svenska Spel (SOU 2008:36).  
 
FHI’s nationella folkhälsoenkät år 2007, Hälsa på lika villkor (hela resultatet 
med dess diagram kan ses i sin helhet via länk i bilaga 4) visade att arbetslösa 
och långtidssjukskrivna uppvisar en större tendens för riskabla spelvanor medan 
yrkesarbetare utgör en kategori med lägre riskabla spelvanor. Dessutom har 
människor med lägre inkomst mer riskabla spelvanor än människor med hög 
inkomst samtidigt som riskabla spelvanor är vanligare för personer med kortare 
utbildningar och för personer som är utrikesfödda. De som är födda i övriga 
Norden har mer riskabla spelvanor än de som är födda i Sverige. De som är 
födda i övriga Europa har i sin tur mer riskabla spelvanor än de som är födda i 
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övriga Norden och de som är födda i övriga världen har mer riskabla spelvanor 
än de som är födda i övriga Europa och skillnaden där är stor. Övriga världen-
födda har i mycket högre utsträckning riskabla spelvanor än de som är födda 
inom Europa (URL 15).  
 
 
7.3 Frågeställning 3: Är vissa grupper i samhället överrepresenterade 
bland nätpokerspelarna? 
 
Angående den tredje frågeställningen om vilka grupper som är 
överrepresenterade så går svaret på den frågeställningen och svaret på den 
föregående frågan in i varandra. Nätpokerutredningen (SOU 2008:36) kom fram 
till att yngre, studenter, arbetssökande och sjukskrivna spelar i en större 
utsträckning än exempelvis yrkesarbetare, kvinnor och äldre. I Tryggvessons 
(2007) forskningsrapport framkommer att personer med gymnasial utbildning, 
egna företagare, arbetare, studenter samt de som bodde kvar hemma hos sina 
föräldrar var överrepresenterade medan tjänstemän var underrepresenterade. På 
punkten arbetare går studiernas resultat emot varandra annars är de överens på 
ett flertal punkter som exempelvis om grupperna studenter, och yngre som 
förmodligen kanske också kan betecknas som en del av dem som bor kvar 
hemma hos sina föräldrar. Dessutom visade rapporterna samstämmiga resultat 
för könsfördelningen bland nätpokerspelare; Nätpokerutredningen kom fram till 
att 88 % procent av spelarna är män och 12 % är kvinnor medan Tryggvesson 
menar att det är tio gånger vanligare att män spelar nätpoker än kvinnor.  
 
Om man ser till spelmönstret hos de svenska nätpokerspelarna så är det 54 % 
som spelar minst en gång i veckan medan övriga spelar vid färre tillfällen än så. 
När det gäller hur länge man spelar vid varje speltillfälle så ser siffrorna väldigt 
snarlika ut. 56 % av de svenska nätpokerspelarna spelar i minst två timmar vid 
ett typiskt speltillfälle medan resterande brukar spela i mindre än två timmar. De 
som kan betecknas som vana nätpokerspelare, det vill säga de som spelar minst 
en gång i veckan och spelar i minst två timmar per speltillfälle, utgör 25 % av 
respondenterna (SOU 2008:36). Vidare fanns det även ett samband mellan 
alkoholkonsumtion och nätpokerspelande. Ju högre alkoholkonsumtion 
respondenterna hade, i desto högre utsträckning spelade de nätpoker 
(Tryggvesson, 2007). 
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7.4 Frågeställning 4: På vilket sätt kan nätpokerspelande orsaka 
spelberoende? 
 
I april år 2005 skrev Jakob Jonsson en nätpokerrapport till FHI. Syftet med 
rapporten var att belysa det dåvarande vetenskapliga kunskapsläget om nätpoker 
samt vilka konsekvenser som kan komma att uppstå – med avseende på bland 
annat spelberoende – om ett svenskt legalt alternativ till de utländska 
nätpokerbolagen introduceras. I sin rapport kommer Jonsson fram till ett antal 
faktorer som kan ses som mer specifika för nätpoker att utveckla spelberoende. 
Några av dessa faktorer är följande;  
 
• Nätpoker attraherar unga spelare som är vana vid att använda Internet (1½ 
million svenskar under 30 år är dagligen på Lunarstorm). Avancerad teknologi 
tillgänglig på nätet har högt attraktionsvärde för unga spelare. 
• Nätpoker är ett spel med högt attraktionsvärde i form av pregnanta synintryck, 
snabba bildväxlingar på kommando och frihet från störande moment från 
omgivningen. Spelaren går lätt in i en extremt hög koncentration, där han 
glömmer allt annat. Spelaren går in i ett sorts hypnotiskt eller meditativt 
tillstånd. Det vet man sedan tidigare forskning är förknippat 
med spelproblem. 
• Nätpoker är ett exempel på en spelform där ny teknologi kommer till 
användning. Attraktionskraften i denna nya teknologi är stor. Spel på Internet är 
tillgängligt, det är möjligt att satsa små summor, det är anonymt och det är 
interaktivt. 
• Nätpoker spelas ofta i hemmiljö. Det medför att spelarrangören inte kan veta 
om spelaren är påverkad av droger eller alkohol. En spelare som skulle ha 
nekats inträde på ett statligt casino görs inte det vid spel på nätet. 
Personlighetstyper eller personer med psykiatriska problem eller 
begåvningshandikapp som aldrig skulle våga gå till ett casino får tillgång till 
spel via Internet. Man vet att dessa grupper är mer sårbara för att utveckla 
spelproblem. Minderåriga med lånade eller stulna kontokort kan få tillgång till 
spel via Internet. 
• Nätpoker är ett exempel på en teknologi som snabbt kan skapa spelberoende. 
• Nätpokerberoende drabbar dem som också har andra psykiska problem. 
• Nätpoker utnyttjar vanliga tankefällor hos spelare: snälla tillfällen, 
jämna talens logik, skicklighet, tur, etc. 
• Betoningen av skicklighet när det gäller matematik och sannolikhet attraherar 
nya grupper som inte spelat spel om pengar tidigare. (Jonsson, 2005, s. 5) 
 
Ovanstående punkter tycker jag ger ett utmärkt svar på den fjärde 
frågeställningen, då punkterna visar på de ingredienser hos nätpokern som 
utlöser ett spelberoende.  
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Utöver Jonssons (2005) rapport tar även Nätpokerutredningen (SOU 2008:36) 
och Kalle Tryggvesson (2007) spelproblem bland nätpokerspelare i beaktande 
och de kan konstatera att det förekommer spelproblem bland nätpokerspelare. 
Tryggvessons forskningsrapport visar att nästan 27 % av nätpokerspelarna hade 
rapporterade spelproblem. Samma siffra var endast 2,1 % för dem som endast 
spelar på traditionella spel (Tryggvesson, 2007). Nätpokerutredningen visar att 
andelen problemspelare av dem som endast spelar nätpoker hos Svenska Spel är 
12 % medan samma siffra uppgår till 29 % för dem som spelar hos både 
utländska spelbolag och Svenska Spel (SOU 2008:36). Detta är höga siffror och 
kan relateras till internationella siffror som redogjordes under kapitel 6. 
 
Som avslutning på presentationen av resultatet kan här sägas att om man ser på 
den svenska forskningen om nätpoker ur ett bredare perspektiv och vilka teman 
som den svenska forskningen har hållit sig till kan dessa teman betecknas som 
Internets påverkan och dess konsekvenser, spelbeteende samt spelmarknaden. 
Jag fann ett antal studier under dessa teman som jag dock inte redogjort i 
resultatredovisningen hittills, exempelvis Johanssons och Wahlbecks (2006) 
studie som visar att de konsumentteorier som de utgick ifrån i sin studie i 
generella drag stämmer överens med studiens respondenter samt Gunnarssons 
och Hjorts (2007) studie där författarna gjort en konkurrensanalys av 
pokermarknaden. Vidare tog jag inte heller upp Garstads (2006) studie som 
visar att vinster från poker som anordnas för allmänheten anses utgöra vinster 
från lotteri och är därmed skattefria – vilket till stor del beror på om pokern 
klassas som lotteri, något som Skatteverket, Lotteriinspektionen och 
Kammarrätten i Stockholm anser att poker anordnad för allmänheten skall 
betraktas som (Garstad, 2006). Anledningen till att jag inte redogjort för dessa 
studier längre upp i resultatredovisningen är för att de inte har kunnat tillföra 
något svar på mina frågeställningar, dock har jag valt att nämna dessa för att 
klargöra att det finns studier om nätpoker under dessa övergripande teman som 
inte har fått någon central roll i min studie. I slutdiskussionen kommer jag att 
kort nämna dessa teman i jämförelse med den internationella forskningen. Då 
jag presenterat resultatet ovan har jag inte utgått från dessa mer övergripande 
teman utan jag har istället utgått från mina frågeställningar eftersom de varit 
centrala i denna studie. I nästa steg gör jag en analys av materialet följt utav en 
slutdiskussion. 
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8 ANALYS 
 
 
8.1 Frågeställning 1: Hur kan man förstå utbredandet av fenomenet 
nätpoker med hjälp av sociologiska teorier? 
 
 
8.1.1 Teknik, globalisering och tillgänglighet 
 
En förutsättning för att spela nätpoker är tillgång till Internet och därmed utgör 
det en stor orsaksfaktor till att nätpokern utbrett sig i så pass stor omfattning, 
eller åtminstone till att det är så tillgängligt.  
 
Castells (2000) teorier om nätverkssamhället är väldigt tillämpbara i detta fall. 
En parallell som kan dras här är att både Internet och nätpokern uppkom i USA 
och det tror jag inte är någon slump. Nätpokern är en följd av den teknologiska 
revolution som skedde i slutet på 1900-talet där informationsteknologin stod i 
centrum. Från att ha varit ett teknologiskt verktyg som endast de som har det 
bättre ställt har tillgång till så har nu nästan alla svenskar tillgång till Internet 
och därmed utgör det en stor del av dagens samhälle. Det i sin tur gör att vi kan 
tala om att dagens samhälle utgör ett nätverkssamhälle. Ett resultat av detta 
nätverkssamhälle är således nätpokern som är ett tydligt samhällsfenomen som 
hade varit omöjligt utanför nätverkssamhället. Internet är flexibelt, jag kan 
använda mig utav det när jag vill. Samma resonemang går kring 
nätpokerspelandet, där nätpokerspelare menar på att spelet är flexibelt då det är 
jag själv som bestämmer när jag vill gå in och spela och när jag vill sluta.  
 
Vad gäller globala nätverk är nätpokerföretagen globala på så vis att det globala 
nätverket Internet är deras marknad, vilket kan kopplas till Castells (2000) 
redogjorda teorier. Detta globala nätverk är så pass starkt att det till och med 
övervinner nationalstatens lagstiftning, exempelvis spelmonopolet, då 
svenskarna spelar hos flera utländska spelföretag utan att bryta mot lagen.  
 
Nätpokern är väldigt decentraliserad trots att man hela tiden tror att man 
befinner sig i centrum i och med de olika funktioner som finns. Enligt 
Nätpokerutredningen (SOU 2008:36) har sajterna istället sina baser i olika 
länder som Costa Rica och Gibraltar (Storbritannien). 
 
Med hjälp av nätpoker kan fysiska träffar leda till virtuella gemenskaper istället 
för tvärtom. Studier som exempelvis av Andersson Lidström och Johansson 
(2006) visar att interaktionen som sker inom umgängeskretsar har övergått till 
att ske via Internet, via nätpokerspel. Här har då de fysiska mötena, den fysiska 
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gemenskapen och interaktionen, istället övergått till en virtuell gemenskap och 
interaktion. 
 
 
8.1.2 Omgivningens påverkan 
 
Flera studier, som exempelvis Andersson Lidströms och Johanssons (2006) och 
Källfelts et al. (2006), har visat samma resultat angående omgivningens och 
vännernas påverkan och därmed kan vi dra slutsatsen att omgivningen och ens 
vänner utgör en mycket stor påverkansfaktor vid nätpokerspelandet.  
 
Om ens sociala kontakter ägnar sig åt att spela nätpoker så kan det leda till att 
man själv också gör det. För om man inte spelar så kommer man inte att kunna 
delta i diskussionerna och interaktionen då man umgås med sina 
nätpokerspelande vänner, eftersom nätpokern är central i konversationerna. Är 
man inte insatt så förstår man inte riktigt vad de andra talar om och då kan man 
känna sig utanför och man är rädd för att hamna utanför umgängeskretsen. 
Utifrån Bourdieus teorier (Broady, 1991, Skeggs, 2000) tolkar jag detta som en 
risk att socialt kapital förloras. Därför börjar man själv också att spela och man 
spelar där ens vänner spelar för att på så vis bibehålla, bevara och stärka sitt 
sociala kapital som annars riskerar att förloras om man inte hänger med i den 
nya trenden som ens vänner har anammat. 
 
 
8.2 Frågeställning 2a: Går det – utifrån min definition av 
klassbegreppet – att anlägga ett klassperspektiv på nätpokerspelarna? 
 
 
8.2.1 Rastlöshet 
 
Tjänstemän var en kategori som var underrepresenterad vad gäller 
nätpokerspelare medan arbetslösa och sjukskrivna i större utsträckning ägnar sig 
åt nätpoker. Detta torde innebära att nätpokern är vanligare hos dem som anses 
tillhöra de lägre klasserna. Dock kan det helt enkelt vara så att de arbetslösa och 
sjukskrivna är rastlösa och då kan nätpokern vara en tillflykt i vardagen 
samtidigt som tiden fördrivs. Denna tes stärks av att studenter är en kategori 
som också ägnar sig åt nätpoker i större utsträckning. För en del studenter kan 
tiden vid sidan om studierna bli så pass lång och segdragen så att den resulterar i 
rastlöshet och därmed börjar de spela nätpoker av samma anledning som de 
arbetslösa och de sjukskrivna. Studenter må för tillfället inte inneha någon 
specifik position på någon klasskala, men i framtiden är det de som kommer att 
inneha de tjänstetitlar som kanske mer anses ligga på en högre position på 
klasskalan. För att relatera till internationell forskning så visade även den att 
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studenter är en överrepresenterad grupp bland nätpokerspelare, så det är inte 
enbart i Sverige som studenterna utgör en överrepresenterad grupp med 
avseende på nätpokerspel. Därmed finner jag det svårt att utifrån Bourdieus 
symboliska kapital, samt min definition av klassbegreppet, att dra någon 
avgörande slutsats om klasstillhörigheten hos nätpokerspelare då det är andra 
faktorer som kan styra spelandet, som exempelvis rastlösheten.  
 
 
8.2.2 Kortare utbildningar och utlandsfödda  
 
Det är främst människor med kortare utbildningar samt de som är födda utanför 
Europa som har spelvanor som anses vara riskabla, visar FHI’s folkhälsoenkät. 
Detta kan delvis förklaras utifrån Bourdieus teorier om det kulturella kapitalet 
(URL 8, Carle, 2003). Även om det utifrån Bourdieus kulturella kapital går att 
förklara varför människor med utländsk bakgrund innehar mer riskabla 
spelvanor än svenskar så går det med hjälp av samma teori återigen inte att 
redogöra för någon entydig klasstillhörighet bland nätpokerspelarna. Vidare är 
riskabla spelvanor vanligare hos personer med kortare utbildningar, vilket 
exempelvis Folkhälsoenkäten och Tryggvessons forskningsrapport visade. Här 
är det dock möjligt att koppla till ett klassperspektiv utifrån Bourdieus kulturella 
kapital eftersom utbildning är en central faktor inom detta kapital. Det är 
rimligen så att de med kortare utbildningar får arbeten med lägre status och 
därmed också lägre rang på klasskalan. Det är också denna grupp som har mer 
riskabla spelvanor. 
 
 
8.2.3 Lägre inkomst 
 
Utifrån Bourdieus ekonomiska kapital kan jag tolka exempelvis 
Folkhälsoenkätens och Tryggvessons forskningsresultat som att det är 
människor med ett lägre mått av ekonomiskt kapital som innehar mer riskabla 
spelvanor då bland annat Folkhälsoenkäten visade att personer med lägre 
inkomst har mer riskabla spelvanor. Oftast är det ens inkomst som utgör en 
mycket stor del av ens ekonomiska kapital vilket gör det möjligt att utifrån 
Bourdieu tolka materialet på detta sätt (Broady, 1991, Carle, 2003). Vidare kan 
man koppla klassbegreppet till inkomsten då inkomst och klass ofta går hand i 
hand. Det skulle då innebära att de med mindre ekonomiskt kapital är de som 
tillhör de lägre klasserna och det i sin tur skulle innebära att riskabla spelvanor i 
större mån kan förknippas med människor som kategoriseras som 
hemmahörandes inom de lägre klasserna.  
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8.2.4 Sammanfattning  
 
Ofta är det så att Bourdieus olika kapital går in i varandra (URL 7, Broady 1991, 
Carle 2003, Skeggs 2000). Det ligger exempelvis nära till hands att anta att det 
är samma personer som ingår i de olika representerade kategorierna som 
exempelvis ”född utanför Europa” – ”kort utbildning” – ”låg inkomst”. Flera av 
dessa faktorer kan kopplas samman med den lägre klassen. Ändå kan jag inte 
skildra något entydigt klassperspektiv som grund till ett nätpokerspelande 
utifrån min definition av klassbegreppet, som är influerat av Bourdieus termer. 
Förvisso kan jag dra slutsatsen att nätpokerspelande är ovanligt för de högre 
klasserna. Men att det är mer nätpokerspelare från lägre klasser behöver inte 
betyda att nätpokerspelandet beror på klasstillhörigheten. Istället kan 
nätpokerspelandet mer relateras till andra faktorer, som exempelvis rastlösheten 
och generationen.  
 
 
8.2.5 Frågeställning 2b: Kan en person förändra sin livsstil med hjälp av 
nätpoker och därmed göra en ”klassresa”? 
 
Givetvis kan man ändra sitt ekonomiska kapital genom att antingen vinna eller 
förlora stora summor på nätpokern. Även om vi i allmänhet idag skulle säga att 
man därmed kan lyfta sig ett par nivåer på klasskalan så räcker dock ej extrema 
ekonomiska vinster till att kunna göra en klassresa upp till eliten utifrån 
Bourdieus teorier (URL 8, Broady, 1991, Carle 2003, Skeggs, 2000). Det räcker 
inte med att köpa dyra materiella saker utan det är mycket mer mångfasetterat 
än så. En nätpokervinnare kanske har ett mycket större ekonomiskt kapital än en 
utbildad legitimerad läkare. Dock har läkaren en utbildning, tjänst och titel – det 
vill säga symboliskt kapital – som vi inte kan köpa för pengar och därmed 
besitter läkaren kunskap och auktoritet som en spelare aldrig kan köpa sig till. 
Utöver detta spelar livsstilen och det kulturella kapitalet en stor roll. Detta är 
något som avgörs i ett tidigt skede av livet då exempelvis personen tillhörandes 
eliten tillskansar sig inflytelserika kontakter, rör sig inom ”rätt” kretsar och 
studerar vid elitskolor. Därför kan en person utifrån Bourdieus synsätt inte göra 
någon klassresa upp till eliten enbart med hjälp av en ekonomisk vinst inom 
nätpokern. 
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8.3 Frågeställning 3: Hur kommer det sig att vissa grupper i samhället 
är överrepresenterade när det gäller nätpoker? 
 
 
8.3.1 Lågavlönade drömmer mer om ekonomiska vinster 
 
Ofta sker spelandet med förhoppningen om att vinna pengar. Yngre, studenter, 
arbetssökande, sjukskrivna, lågavlönade och lågutbildade är grupper som är 
överrepresenterade vad gäller nätpokerspelare. En gemensam nämnare för alla 
dessa är att de har ett lägre ekonomiskt kapital än andra grupper i samhället som 
exempelvis tjänstemän och högutbildade. Drömmen om ett liv utan ekonomiska 
bekymmer torde vara större hos dessa överrepresenterade grupper, samtidigt 
som alla grupper lever sida vid sida. Spelandet är således en chans att få det lika 
bra som de högutbildade. Detta får även stöd av Binde (URL 16) som menar att 
en hög social ojämlikhet gynnar förekomsten av spel. Han menar att det beror 
på att de fattiga vill få det bättre ställt, exempelvis rikedom, och spel kan vara en 
genväg till rikedom (URL 16). Det är alltså ett sätt för de fattiga att bli 
jämställda med de i samhället som har möjligheter som de fattiga själva inte har. 
Med hjälp av spelandet finns hela tiden möjligheten och chansen att eliminera 
den skillnad som råder och därför kan en förhoppning om en bättre ekonomisk 
situation ges som motiv till spelandet och kan därmed delvis förklara varför 
ovanstående grupper är överrepresenterade. 
 
 
8.3.2 Skicklighetsaspekten lockar 
 
Av logiska skäl är det mer vanligt att man utövar ett spel där det finns ett mått 
av skicklighetsaspekt. Detta förklarar dock inte varför just vissa grupper är 
överrepresenterade. De studier som FHI hänvisar till visar att de yngre främst 
ger skicklighetsaspekten som motiv till spelandet och det är en intressant aspekt 
då de är överrepresenterade bland nätpokerspelarna. Min studie visar att 
studenter är en överrepresenterad grupp. Att det ser ut så kan också bero på 
nätpokerns skicklighetsaspekt då det därmed finns en intellektuell utmaning i 
spelet och studenten då får tillfälle att bevisa sin smarthet. Detta, i kombination 
med chansen att förbättra den åtstramade ekonomiska situationen, kan 
möjligtvis förklara varför studenter är en överrepresenterad grupp med avseende 
på nätpokerspel. 
 
 
8.3.3 Spelandet som flykt och tidsfördriv 
 
I Nätpokerutredningen (SOU 2008:36) framkom att 56 % av nätpokerspelarna 
spelar i minst två timmar vid ett typiskt speltillfälle. Det är inte många grupper i 
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samhället som har möjlighet att spela två timmar i streck, dock borde det inte 
vara något problem för grupper som studenter, arbetssökande och sjukskrivna. 
Dessutom visade Tryggvessons (2007) rapport att högre alkoholkonsumtion 
innebär ett mer frekvent spelande. Dock är det svårt att veta vilken variabel som 
påverkar den andra. Exempelvis kan det vara så att man dricker som en följd av 
ett misslyckat spelande. Det kan dessutom vara så att en spelare har så pass stora 
problem i sitt liv så denne använder såväl alkoholen som nätpokern som en flykt 
ifrån vardagen. En annan förklaring kan vara att man helt enkelt sätter sig vid 
datorn och spelar när man har kommit hem från krogen. På grund av alkoholen 
överskattar spelaren sina förmågor och färdigheter och blir dessutom mer djärv 
och modig och spelar därmed mer aggressivt och riskabelt.  
 
 
8.4 Frågeställning 4: Hur kan den svenska folkhälsan påverkas av 
nätpoker? 
 
Som jag redogjorde för under resultatavsnittet så finns det ett antal tecken på att 
nätpoker kan orsaka spelberoende, då det innehåller de ingredienser som 
förknippas med högriskspel. Därmed menar jag att nätpokern kan påverka den 
svenska folkhälsan. Genom att se på tidigare statistik över vilken typ av spel 
som de spelberoende söker hjälp för besannas detta antagande. För det var först 
under det andra halvåret år 2004 som stödtelefonens registrering kunde börja 
skilja ut nätpoker som orsaken till samtalen. Under andra halvåret år 2004 var 
det färre än 5 % av dem som ringde som angav nätpokern som orsak till deras 
samtal. Samma siffra uppgick till 17 % under första kvartalet år 2005 (Jonsson, 
2005). Därmed menar jag att det hjälpsökande beteendet via den svenska 
stödtelefonen för spelberoende är ett bevis på att nätpoker har orsakat 
spelberoende i större utsträckning samtidigt som Jonsson (2005) menar att dessa 
siffror innebär att nätpoker är det näst vanligaste uppgivna problemspelet efter 
spelautomater (Jonsson, 2005). 
 
Detta får även stöd från andra håll. Exempelvis har all uppmärksamhet som 
riktats mot nätpokern gjort att nätpoker är den näst största anledningen till att 
Spelinstitutet kontaktas av folk som vill ha hjälp med sitt spelmissbruk. Det 
största problemspelet är fortfarande spelautomaterna och det är endast 
spelautomaterna som ligger högre upp än nätpokern på Spelinstitutets svarta 
lista (hänvisad till Nyberg, 2005, i Eriksson & Nilsson, 2005). 
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9 SLUTDISKUSSION 
 
 
Rastlösheten kanske den viktigaste orsaksfaktorn 
I min sammanställning om varför folk spelar tycker jag att det går att se att 
nätpoker inte är en klassfråga i första hand, utan där ens sysselsättningsgrad 
kanske är den största orsaksfaktorn till varför man spelar. Många spelar nog för 
att de inte har så mycket annat för sig. Lyckas man att sysselsätta arbetslösa, 
sjukskrivna och studenter i en större utsträckning och därmed försöka minska 
dessa människors rastlöshet, så tror jag att statistiken över spelandet kommer att 
visa sjunkande siffror. En fundering här är att sysselsättningsgraden antagligen 
kan diskuteras i relation till ett klassperspektiv. Därför skall man egentligen inte 
förkasta klassperspektivet direkt. Något som talar för att klassperspektivet inte 
är helt oviktigt i detta fall är att vissa ekonomiskt utsatta grupper är 
överrepresenterade inom nätpokerspel. När dessa, exempelvis studenter och 
arbetslösa, dock börjar sysselsätta sig med arbete så kommer de ju inte vara lika 
ekonomiskt utsatta längre. Drömmen om ett liv utan ekonomiska bekymmer 
kommer alltid att finnas, dock tror jag att spelandet kan komma att minska om 
exempelvis dessa grupper blir mer aktiva på olika sätt. Dock har jag med hjälp 
av den här studien också kunnat inse att även om vissa grupper är 
överrepresenterade bland nätpokerspelarna så är spelandet rätt utbrett.  
 
 
Extrem lättillänglighet + skicklighetsaspekt = högriskspel 
Dessutom har jag i min studie kunnat konstatera att nätpoker är extremt 
lättillgängligt och jag tror att spelfrekvensen skulle sjunka om nätpoker inte vore 
så lättillgängligt som det är idag. Dess lättillgänglighet, i kombination med dess 
skicklighetsaspekt, – som är ständigt återkommande dels när spelberoende 
diskuteras, dels när nätpoker diskuteras – är faktorer som gör att nätpoker kan 
uppfattas som ett otroligt riskabelt spel och kan leda till ett stort antal 
samhällsmedborgare med spelproblem, vilket bekräftas vid en jämförelse av vad 
tidigare legaliseringar av olika spelformer har fört med sig. Därmed är nätpoker 
ett indirekt samhällsproblem på grund av dess risk för utveckling av 
spelproblem, vilket denna studie visat. Ju mer lättillgängligt ett spel är, desto 
fler människor spelar då just det spelet och ju fler som spelar, desto mer 
sannolikt är det att fler blir spelberoende (Jonsson, 2005). Därför tror jag att om 
det spelande som sker hemifrån hade kunnat förhindras och spelaren därmed 
hade varit tvungen att söka upp vissa platser för att spela, så hade även det 
bidragit till en sjunkande spelfrekvens, menar jag.  
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Motmedlet bör finnas på samma spelplan 
I och med att många spelbolag lanserar sig på Internet så kan en metod att 
bekämpa de problem som kan uppstå vara att använda sig utav samma metod, 
det vill säga att utnyttja möjligheterna med Internet för att komma till rätta med 
exempelvis spelproblem. Med hjälp av självhjälpsprogram, information och 
videoklipp på Internet där man undervisar och hjälper problemspelaren kan man 
finnas på samma spelplan som spelbolagen. Faktum är att det idag finns ett 
flertal sajter som kämpar för att problemspelarna skall bli kvitt sina problem. I 
och med att spelbolagen finns på Internet så är det bra att även motmedlet finns 
där. 
 
 
Jonssons olika tänkbara scenarion till följd av en svensk legal pokersajt 
Vidare kan jag här redogöra för de tre tänkbara scenarion som Jonsson (2005) 
redogjorde med avseende på en introduktion av en svensk legal pokersajt. 
Väldigt förenklat skulle dessa kunna vara följande; 
 
a) Nyrekryteringen styrs över till den legala sajten, de internationella sajterna 
har ungefär ett konstant antal spelare. 
b) Den legala sajten tar över marknaden från de internationella, dels tas 
nyrekryteringen, dels tas spelare ”tillbaka”. 
c) Marknaden breddas, nya grupper spelare tillkommer. Det kan innebära en 
ökning både hos de internationella spelbolagen och på en svensk legal sajt. 
(Jonsson, 2005, s. 8) 
 
Anledningen till att jag inte redogör för dessa i resultatet är att scenariona inte 
utgör något svar på mina frågeställningar samt att jag anser att dessa punkter 
mer passar in i en slutdiskussion.  
 
 
En spelmarknad under utveckling 
Vidare kan jag tänka mig att hela den svenska spelmarknaden säkerligen 
kommer att genomgå förändringar kommande år. Den 15 december år 2008 
redogjordes det i media för resultatet av regeringens spelutredning. Den visar att 
det svenska spelmonopolet sakta håller på att begravas. För i regeringens 
spelutredning öppnar man för kommersiella intressen på så vis att odds- och 
tipsspel skall kunna anordnas av andra aktörer än staten. Dock föreslår 
spelutredningen att endast Svenska Spel skall erbjuda de mest 
beroendeframkallande spelen, det vill säga spelautomater, casino och 
Internetspel (URL 17), vilka är de tre senaste spelformer som kommit att 
legaliseras. En fundering som jag ställer mig är; Hur kommer det att se ut i 
framtiden om högriskspel fortsätter att legaliseras samtidigt som spelmonopolet 
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eventuellt avvecklas och utländska bolag gör entré på riktigt? Dessa funderingar 
får framtiden svara på.  
 
 
Skillnader och likheter med avseende på svensk och internationell 
forskning 
Om jag jämför den internationella forskningen med den svenska forskningen 
och vad man valt att fokusera på så finns det både likheter och skillnader. 
Likheterna består i att både internationell och svensk forskning har fokuserat på 
spelbeteendet hos spelarna och bland befolkningen. De skillnader som jag kan 
finna är att den internationella forskningen mer fokuserat på den juridiska 
aspekten av nätpoker medan den svenska forskningen mer fokuserat på själva 
spelmarknaden. Vidare berör såväl internationell som svensk forskning 
studenternas roll i nätpokerspelandet. Skillnaden är dock att internationell 
forskning mer fokuserat på studenterna och till och med utfört studier med 
studenterna som utgångspunkt, medan den svenska forskningen mer kommit 
fram till att studenterna faktiskt är en överrepresenterad grupp bland 
nätpokerspelarna. Detta är intressant då både internationell och svensk forskning 
visar samma resultat, och det är något som det skulle kunna fördjupas i för att få 
tydligare klarhet i varför studenterna är överrepresenterade. Sedan är 
skicklighetsaspekten en faktor som ständigt återkommer i diskussioner om 
nätpoker, såväl internationellt som inhemskt. 
 
 
9.1 Självkritik  
 
Det är för mig som sociologistudent uppseendeväckande att se att det knappt 
finns någon svensk sociologisk forskning om nätpoker. Istället erhöll jag studier 
som skrivits inom ämnen som ekonomi, media och informatik. Därmed är jag 
väl medveten om att det inte är forskning inom sociologi som utgör mitt 
empiriska material men jag har försökt att göra det bästa av situationen. Genom 
att tillämpa sociologiska teorier på empirin så har jag anlagt ett sociologiskt 
perspektiv på forskningsområdet och genomfört sociologiska analyser av 
materialet. 
 
Även att begreppet spelberoende redogjordes under rubriken Definition av 
centrala begrepp kan ifrågasättas då begreppet inte varit helt centralt. 
Spelberoende definierade jag dels för att vi kanske tror att vi vet vad det står för 
trots att vi egentligen inte gör det, dels för att begreppet förekommer i min 
litteratursökning vilken är central för denna studie. Vidare är fenomenet 
spelproblem intressant ur en sociologisk vinkel.  
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9.2 Förslag till framtida forskning  
 
Som jag redan förklarat finns det inte mycket sociologisk svensk forskning om 
nätpoker och därmed anser jag att min studie utgör ett bidrag inom området. Då 
nätpoker är ett relativt nytt samhällsfenomen så är fältet helt öppet för forskare i 
allmänhet och sociologer i synnerhet för vidare forskning då det inom 
sociologin knappt skett någon forskning om nätpoker.  
 
Jag valde att göra en litteraturstudie och applicera vissa sociologiska teorier på 
materialet i relation till mina frågeställningar. Ett alternativ är att analysera 
materialet utifrån andra sociologiska teorier. Det hade varit intressant att se vad 
för analyser man hade gjort då om nätpokerns utbredning och dess klassrelation 
och så vidare.  
 
Man kan även undersöka ifall nätpokern har kapaciteten att bli det farligaste 
spelet som därmed utgör den främsta orsaken till spelberoende. Man skulle 
kunna göra en jämförande studie där spelautomaternas inträde i det svenska 
samhället och den utveckling som skett därefter analyseras – på grund av att 
dessa automater kommit att bli de mest ökända ur folkhälsoperspektiv – och 
sedan dra paralleller till utvecklingen som följt utav nätpokerns legala inträde i 
det svenska samhället. Det vore mycket intressant att se om det är en repris som 
håller på att utvecklas – fast med automaterna utbytta mot pokerbord på Internet 
– eller om det utvecklas i motsatt riktning och att nätpokerspelandet minskar 
tack vare Svenska Spels inträde på nätpokermarknaden.  
 
Utifrån ett genusperspektiv kan fokus riktas på genusaspekter. Varför är det mer 
män som spelar nätpoker då det är lika tillgängligt även för kvinnor? Att se på 
vad det är som driver just männen till att spela nätpoker men inte kvinnorna är 
intressant, eftersom även kvinnor antagligen drömmer om ett liv utan 
ekonomiska bekymmer samtidigt som även kvinnorna antagligen söker 
underhållning och spänning i vardagen. 
 
Ett annat förslag till framtida forskning är att följa utvecklingen på den svenska 
spelmarknaden och den debatt som sker samt vilka följder och konsekvenser 
som detta får, speciellt med tanke på att en del av den mest färska information 
som jag använt i denna studie handlar om spelmonopolets nedmontering. Vidare 
kan man undersöka mer specifikt hur nätpokerns status och ställning förändras i 
och med detta. 
 
Som jag nämnde ovan finns det hur många förslag som helst till framtida 
forskning inom ämnet då det är ett relativt nytt samhällsfenomen. Dessutom har 
ju denna studie klargjort att fenomenet nätpoker kan vara intressant att se på ur 
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många olika professioners synvinkel. Härmed ville jag endast presentera ett fåtal 
av mina förslag. 
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11 BILAGOR 
 
 
11.1 Bilaga 1 
 
Länk till Statens Folkhälsoinstituts remissyttrande till regeringen:  
http://www.fhi.se/sv/Vart-uppdrag/Spelberoende/Remissyttranden/ 
 
 
11.2 Bilaga 2 
 
Tabell 1 
Sökresultaten av kombinationer av de olika sökbegreppen på respektive databas 
samt de träffar som framkom och hur många av dessa som var relevanta för min 
studie 
DATABAS SÖKBEGREPP TRÄFFAR ANTAL 

RELEVANTA  
Scopus Spelberoende 

AND nätpoker 
21 5 

Scopus Spelmissbruk 
AND nätpoker 

14 0 

Scopus Nätpoker 55 1 
Google Scholar Spelberoende 

nätpoker 
20 2 

Google Scholar Spelmissbruk 
nätpoker 

11 0 

Google Scholar Internetpoker 20 4 
Google Scholar Nätpoker 22 0 
 
Det sökord jag utgick ifrån och som var centralt i sökningen var nätpoker. Dock 
lade jag även till begrepp som spelberoende och spelmissbruk. Sökningen 
gjordes med olika kombinationer av dessa ord men där begreppet nätpoker eller 
dess synonymer hela tiden fanns med som sökord då jag inte var intresserad av 
material som berörde spelberoende och spelmissbruk i allmänhet. Sökningen 
resulterade i att jag fick fram tolv svenska studier och rapporter med fokus på 
nätpoker som finns publicerade på någon av databaserna Scopus eller Google 
Scholar.  
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11.3 Bilaga 3 
 
Länk till Storbritanniens the Gambling Act: 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2005/ukpga_20050019_en_1 
 
 
11.4 Bilaga 4 
 
Länk till resultatet av Statens Folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät år 
2007, Hälsa på lika villkor: 
http://redaktor.fhi.se/templates/Page____12675.aspx  
 


