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Alla svar måste vara skrivna på svenska.
Poker på internet gör unga spelberoende
Dagens Nyheter den 29 mars 2005
1. Pokerspelandet på internet breder ut sig bland ungdomar. Chansen att bli rik
lockar men risken att det ska gå snett är större.
2. - Efter påskhelgen har vi blivit nerringda av en massa förtvivlade föräldrar, säger
Roger Thörn, föreståndare vid Kolmårdens behandlingshem.
3. Till behandlingshemmet söker sig personer för att få hjälp att komma till rätta med
sitt spelberoende. Numera handlar det ofta om internetpoker, en nyhet i raden av
lockande spelformer.
- Det är den senaste innedrogen för ungdomar. Både föräldrar och skolor ringer hit
och är oroliga. På skolorna verkar eleverna inte prata om annat än poker, säger
Roger Thörn.
4. Påskledigheten har gjort att många föräldrar plötsligt har upptäckt vad deras
ungdomar sysslar med framför datorn och slagit larm. Flera av det dussintal upprörda
telefonsamtal som ringts i samband med helgen har berättat om ungdomar som stulit
sina föräldrars kreditkort för att betala pokerinsatserna.
5. Att spela poker på nätet kan snabbt leda till spelberoende. Många har datorn och
internetuppkopplingen nära till hands hemma. Dessutom är spelet anonymt och
vinsterna lockande nära. Utan kontanter i handen är det lätt att känna att spelet inte
riktigt handlar om pengar – fastän summorna snabbt kan dra i väg.
– Det är lätt att sitta i sin egen lilla värld och spela, säger en anonym spelare. Det
finns 16-åringar i vår lilla stad som är skyldiga andra tusenlappar. Det tycker jag är
fruktansvärt, säger han. Jag känner till flera människor som vänt sig till lånehajar och
blivit mordhotade för att de inte kan betala tillbaka.
6. Den typiska internetpokerspelaren är en ung man som studerar på högskolan eller
har ett kvalificerat jobb inom ett privat företag. En studie som Stockholms universitet
gjorde i fjol visade att var tionde manlig gymnasist i årskurs två spelar internetpoker.
Pojkarna drömmer om att bli pokerproffs och tjäna miljoner. Men statistiskt sett är
detta en fullständigt orealistisk förhoppning.
7. Internetpoker är nämligen av flera skäl ett extra farligt spel. Det är inte bara
spännande och ständigt tillgängligt, det kräver också så snabba beslut att förnuftet
sällan hinner med. Högst några få sekunder hinner rinna undan mellan insats och
vinst - eller förlust.
8. Ungefär 50 000 svenskar beräknas spela poker på nätet, en spelform som i år
kommer att omsätta 420 miljarder kronor i världen, enligt analysföretaget Media and
Entertainment Consulting Network.

Statliga Svenska Spel har ansökt om tillstånd att få vara med att dela på den stora
kakan genom att ta upp kampen om pokermarknaden med de utländska
spelbolagen.
- Om vi får vara med kan vi garantera att spelet kommer att bedrivas på ett helt annat
sätt än nu, säger Claes Tellman, informationschef på Svenska Spel.
9. I dag finns inga spelbegränsningar, varken när det gäller ålder, insatsens storlek
eller tid på dygnet när spelet sker. Finns det bara pengar på kontot är det fritt fram.
Om Svenska Spel kommer in på marknaden för internetpoker minskar riskerna för
spelarna, tror Claes Tellman.
10. Roger Thörn håller inte med:
- Jag ifrågasätter starkt statsmakternas roll i det här. Hur länge ska det dröja innan
man ser problemet och tar tag i det? säger han.
11. Att förbjuda spel tror han inte är möjligt, men efterlyser mer information från
myndigheternas sida om riskerna med spelandet.
- Tillgängligheten är enorm och respekten för pengar försvinner helt och hållet när det
gäller de här spelformerna, säger Roger Thörn.
Sedan i höstas har antalet personer som sökt behandling på Kolmårdens
behandlingshem rusat i höjden. Samtidigt har spelproblemen krupit allt längre ner i
åldrarna.
- Fortsätter den här spiralen att peka rakt upp kommer vi att ansöka om att få
fördubbla våra 14 behandlingsplatser till 28 efter sommaren.
Del I
1. Ersätt ordet med ett annat som betyder samma sak

(totalt 30)
(5*1 poäng)

Lockar (stycke 1)
Förtvivlad (stycke 2)
Sysslar med (stycke 4)
Tillgängligt (stycke 7)
Var tionde (stycke 6)

2. Ersätt uttrycket ”för att komma till rätta med spelberoendet” (stycke 3) med ett
annat uttryck som betyder samma sak.
5 poäng
3. Vilka risker förknippas med internetpoker?

5 poäng

4. Varför har behandlingshemmet hört av så många föräldrar just efter påskhelgen?
5 poäng

5. “(…) respekten för pengar försvinner helt och hållet när det gäller de här
spelformerna”. Varför tror du Roger Thörn anser att respekten för pengar försvinner
med denna spelform?
5 poäng
6. Vilken kritik riktas mot Svenska Spel när de nu försöker att bryta sig in på
marknaden för internetpoker?
5 poäng

Del II

(30 poäng)

”Spel om pengar på internet är den senaste innedrogen för unga”
Skriv en uppsats på ungefär 100 ord där du redogör för dina tankar om citatet ovan,
med hänvisningar till citatet.

Del III

(40 poäng)

Skriv en uppsats på ungefär 300 ord där du redogör för dina tankar om ett av
ämnena nedan.
Snabba pengar
eller
Gör dagens hyperkommunikativa samhälle - med e-mail, chat rooms och
mobiltelefoner – att vi blir bättre på att kommunicera?

