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Förord 
 
Jag måste erkänna att jag i olika sammanhang spelat om pengar, och att jag har 
tyckt att det varit både roligt och spännande. Trots det ser jag mig snarare som 
en förströelsespelare än en riktig ‘gambler’. Jag har varit med i små spelbolag på 
jobbet eller med kompisar som spelat på trav eller tips. Ibland lämnar jag också 
in egna spelkuponger då det nalkats ‘jackpott’ på något spel. Andra gånger 
köper jag en trisslott eller liknande typ av lott. Den här typen av spel har för mig 
känts lagom spännande och gett mig en känsla av att i alla fall vara med i spelet 
utan att riskera för mycket. 
 
Innan studien tog sin början hade jag, tillsammans med några kamrater, varit på 
en travbanan en gång. Vi hade ett spelbolag där vi satsade 50 kr var i veckan på 
travet. Men besöket på travbanan var ett undantag för oss, normalt spelade vi på 
samma sätt som de flesta svenskar spelar, vi gick till en spelbutik och spelade 
förtidsspel, d.v.s. vi lämnade in våra spelsystem innan travloppen kördes. 
 
När studien tog sin början var det därför naturligt för mig att inledningsvis 
diskutera med mina spelkamrater om de var villiga att ställa upp på intervju eller 
om de kände någon annan som de trodde skulle kunna vara intresserad av att 
ställa upp. I spelbolaget där jag själv deltog var det egentligen bara en av 
killarna, Jonny, som kunde något om spel på hästar. Jonny berättade också 
många roliga och upplysande travanekdoter och lärde mig mycket om det 
speciella travspråk som talas mellan travspelare. Det var också Jonny som tog 
mig med till travbanan den där första gången. Han tog mig också senare med på 
en travresa, där han försökte förklara mer ingående hur travbanan och spelet på 
travbanan fungerade. Jonny introducerade mig också till flera andra mycket 
intresserade och kunniga travspelare. Det var både professionella, och vad vi 
kan kalla, semiprofessionella spelare. De har alla varit vänliga nog att genom 
intervjuer dela med sig av sina erfarenheter och speciella kunskaper kring spelet 
på hästar. De har också med stort tålamod försökt få mig att läsa travprogram, 
och vid besök på travbanan, lära mig läsa av hästars form för att lyckas 
konstruera vinnande spelsystem. De var alla mycket intresserade av spelet, men 
inte alltid lika framgångsrika som Kenny, en av informanterna, som under 
studiens gång var med om att vinna flera miljoner kronor och entusiastiskt 
delade med sig av den upplevelsen. Tyvärr var jag inte läraktig eller kunnig nog, 
för att själv vinna några större summor. Trots det är jag är skyldig Jonny, Kenny 
och alla er andra ett stort tack för att denna studie har gått att genomföra. 
 
Jag vill även tacka personal och andra verksamma inom travet som lät sig 
intervjuas på de travbanor jag besökt, samt ATG:s (Aktiebolaget Trav och 
Galopp) ledning som inte såg några hinder i att jag genomförde studien. 
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Det är också här på sin plats att påpeka att den här studien inte har något fokus 
på spelberoende, eller i sig har som utgångspunkt att värdera fenomenet ‘att 
spela på trav’, utan den är snarare ett försök att förstå hur spelkulturen kring 
travet ser ut. Jag har trots det intervjuat två personer som tidigare haft allvarliga 
spelproblem och som idag inte längre spelar. Jag är verkligen tacksam för att ni 
ställde upp och lät er intervjuas. Era upplevelser av spelet gav mig en viktig bild 
av spelets baksida, och de problem som drabbar några av dem som fångats av 
spelet och tappat kontrollen. 
 
Jag vill också passa på att rikta ett speciellt tacka till Jesper Andreasson som 
dels gjorde några av intervjuerna och också hjälpte mig att skriva ut dem. Jag 
vill också tacka Jenny Flennemo som även hon hjälpt mig genom att skriva ut 
några av intervjuerna. 
 
Den här studien ingår i en serie rapporter som med finansiering av 
Folkhälsoinstitutet ingår i projektet Ethnography of Gambling Cultures. 
Meningen var att fylla en lucka i svensk forskning när det gäller kulturanalytiskt 
inriktad forskning på spel. Tanken var att olika spelmiljöer och spel, ger olika 
upplevelser och lockar olika karaktärstyper. Vi som jobbat med projektet antog 
att travspelarna och travbanan skilde sig från Jack Vegas och kasinospelarna och 
de spelmiljöer där de spelen förekommer, vilka för övrigt är de övriga 
pengaspelsmiljöer som ingår i projektet. Denna rapport ”Travspel som kultur” är 
nummer tre i serien. 
 
Mitt arbete hade inte kunnat färdigställas utan finansiering och hjälp. Jag riktar 
ett stort tack till Statens Folkhälsoinstitut för hjälp med finansieringen. Jag riktar 
också ett speciellt tack till Philip Lalander, som varit projektledare och bollplank 
vid skrivandet av rapporten. Jag vill även tacka Robin Room, och Christel 
Hopkins Andersson från SoRAD, Stockholms Universitet samt Fredrik Miegel, 
Lunds Universitet och kamrater och kollegor vid Högskolan i Kalmar 
 
Stockholm, Sveaplan, SoRAD, 2004. 
 
 
 
Max Hansson 
 



 5

1. Inledning 
 
 
En lycklig vinnare och ett säreget språk 
 

Miljonrullning på V64 i går. 
 
Två vinnare fick dela på hela potten och blev nästan 3 miljoner rikare. Det kan de 
tacka Per Lennartsson (känd travkusk. ff. anm.) för. /.../ Ett system på över 1000 
rader var inlämnat på Solvalla och betalades sammanlagt 2 897 870 kronor. Det 
andra systemet var inlämnat i Malmö och kostade 108 kronor. Den spelaren kan 
hämta ut 2 875 707 kronor. (Leif Holmqvist, Aftonbladets spelbilaga, 11 april 
2002) 

 
Raderna ovan fanns att läsa i Aftonbladets spelbilaga den 11 april 2002. Jag fick 
en pratstund med en av de två vinnarna, Kenny, och han berättade livfullt sin 
vinnarhistoria för mig. 
 

Ja, en kick från benen och rakt upp… Det var ju min tur att… Det började ju med 
en knall i början och vi får in en A-häst, nej i första får vi in 12%:are, en A-häst. 
Efter två lopp sitter vi med en A-häst och en jätteknall och full utdelning på 
systemet och i tredje loppet kommer en till och i fjärde, nu är det ju redan värt 
pengar… åsså måste vi ju få in…vi sitter spik, spik och tre hästar så efter tre lopp 
sitter vi redan tufft men ett värde på redan 7 till 8000 efter tre omgångar och då 
vet man att det är mycket på gång… Vi har en spik på en 13%:are, en 5- till 7-
rankad häst, och spik på andrahandaren och i sista har vi andrahandaren, 
favoriten och en outsider… Och sitter denna nu, och vi får in 13% /.../ Och så 
kommer vår lilla 13% in och värdet studsar ju upp direkt och nu är det värt över 
200.000 så man vet ju inte hur mycket det är /…/ jag känner mig stenklar… och 
när den kommer i tredje loppet så börjar jag dricka whisky och det gör jag aldrig 
innan 6e i vanliga fall, men detta kändes så jävla rätt. Och jag skriker i telefonen 
till alla som ringer att vi har den, det är bara frågan om hur mycket den ger, det är 
bara frågan om hur mycket. 
 
Och sen vinner ju Erik (känd travkusk, ff. anm.) i femte /…/ Och sen vinner Big 
Torro, vårt andra skrik i sista loppet, och då är det ju inga favoriter alls. Då blir 
det ju andrahandare hela vägen och det är ju omöjligt att gissa hur mycket pengar, 
det kan ju vara hur mycket som helst och det kan vara en halv miljon… måste det 
ju vara annars är det ju en katastrof… Men eftersom det inte är någon favorit alls 
så brukar det bli ett otroligt efterrens, och när man har det så vågar man ju inte…, 
men nu får min kompis reda på det långt innan… nu ringer han och säger 
utdelningen är klar. Jag säger ‘ge mig en miljon!’ Det måste vi ju få, han säger 
mer, ‘ge mig 1,5!’. Mycket mer säger han. Sen säger han ‘5,7 miljoner gav 
den’/.../ det var en kick hela vägen. (Kenny) 
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Kenny var mycket exalterad när han återgav situationen. I hans berättelse möter 
vi inte bara en otroligt glad vinnare utan också en egen kultur med ett eget språk, 
närmast obegripligt för utomstående. De kursiverade orden bildar sammantagna: 

 
 
 
 

 
Exemplen är många på ett språk som bara de insatta använder och förstår. Redan 
tidigt i livet började Kenny intressera sig för spel på hästar. Han har lärt sig 
språket genom att leva i en kultur som genomsyras av trav. Då han dagligen 
träffar andra travspelare pratar de närmast uteslutande om spelet på hästar. Han 
är med andra ord medlem i den kultur jag analyserar i denna rapport: 
travspelskulturen. 
 
Att se något ur ett kulturellt perspektiv betyder enligt etnologerna Ehn och 
Löfgren: 
 

Att se på människors liv i kulturella termer är… en fråga om en betoning, en 
betoning av kollektivt medvetande och av de kommunikationer som bär upp det. 
Kultur omfattar gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och 
samanhållande tankemönster. Men det finns inte bara inne i huvudet på 
människor. Medvetandet blir gemensamt bara genom att man kommunicerar, 
delar språk, förstår koder och budskap, ser hela sin omgivning som 
betydelseladdad på ett sätt som är någorlunda lika för alla – eller åtminstone för 
flera. (Ehn & Löfgren, 1982:13) 

 
Mycket av citatet ovan handlar om språk och kunskaper som 
kulturmedlemmarna delar och som möjliggör kommunikation och en känsla av 
att man tillhör samma kultur. Tyngdpunkten i denna rapport kommer att ligga på 
just dessa aspekter av kultur. Men, viktigt är också att en kultur ofta innefattar 
olika typer av positioner, vilket den franske sociologen Bourdieu (1977/1992) 
beskriver. En del har mer makt och inflytande än andra. Även denna aspekt 
kommer att analyseras i rapporten. Syftet med denna studie är att studera 
travspel ur ett kulturellt perspektiv. Några frågeställningar som kan kopplas till 
detta är nedanstående: 
 

• Vilka funktioner har språket i travspelskulturen? 
• Vilka typer av kunskaper ses som viktiga och centrala? 
• Hur ser spelarna på vikten av kunskaper? 
• Vilka egenskaper hos travspelaren värderas högt? 
• Hur ser den sociala positioneringen ut inom travspelet?  

 

Knall, A-häst, 12%:are, spik, outsider, andrahandare, 5- till 7-rankad, 
andra skrik, efterrens. 
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Mer specifika frågeställningar har uppstått under studiens gång t.ex. rörande 
teman som ‘tur’ kontra ‘otur’ och hur spelarna ser på ‘vinst’ och ‘insats’. 
Studien syftar således till att analysera spelarnas perspektiv på travspel och de 
egenskaper som är viktiga i travspel. 
 
 
Travspelets utbredning och förankring 
 
Kenny, i det inledande citatet, är långt ifrån ensam om sitt starka 
travspelsintresse. Av Sveriges 6,6 miljoner vuxna (18-79 år) har ca 2,7 miljoner 
(ca 41 %) spelat på hästar någon gång under det senaste året. Av dessa 6,6 
miljoner spelade drygt 7 %, knappt 500 000 personer, en eller flera gånger i 
veckan (Orvesto Konsument juni-augusti 2004; ATG). Siffrorna antyder att spel 
på hästar kan anses vara mycket populärt i Sverige. 
 
Att spela på hästar har en relativt lång historia i Sverige1. Från första början var 
det framför allt vid marknader eller till exempel på vägen hem efter söndagens 
högmässa, som man körde i kapp med hästar. Den första dokumenterade 
beskrivningen av en organiserad travtävling i Sverige, går att finna så tidigt som 
1832. Under mitten och senare delen av 1800-talet kan man märka en 
förskjutning från det mer folkliga tävlandet till att tävlandet med hästar framför 
allt blir en angelägenhet för militären och överklassen. Det var också de som 
kom att organisera hästtävlandet genom bildandet av ett antal 
kapplöpningssällskap. 
 
Det organiserade spelet på hästar fick också ett uppsving under senare delen av 
1800-talet, framför allt beroende på att totalisatorn introducerades2. Spelet kom 
att utvecklas allt mer under mitten av 1900-talet och genom den ökade 
exponeringen av travtävlingar i media, få ett enormt genomslag i slutet av 1900-
talet. 1999 passerar spelomsättningen på hästar för första gången 10 miljarder 
kronor. 2003 omsatte spelet på hästar drygt 10,5 miljarder kronor, en ökning 
från 2002 med ca 3,5 %3 
 
 
Den här studien 
 
Den kulturella miljö som existerar kring spel på hästar i Sverige är att betrakta 
som en egen kultur full med symboler och mening för de som deltar i kulturen. 
För att förstå och synliggöra en kultur är det viktigt att komma så nära som 
                                                 
1 Travsportens Historia (www.andelshastar.se/travhist_11.htm), 15 april 2002. 
2 Totalisator - Maskin som räknar ut odds på spelobjekt, ett vadhållningssystem som idag 
används i Sverige och de flesta andra länder med spel på hästsport. 
3 ATG Årsredovisning 2003 
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möjligt den kultur man avser att undersöka. Att i möjligaste mån närma sig de 
som lever i kulturen och försöka förstå de normer, värderingar och den 
symbolvärd som har betydelse för kulturens aktörer. Jag har närmat mig 
travspelskulturen genom att intervjua personer som spelar på hästar, och själv 
deltagit i spelet på travbanan, i spelbutiken och genom internetspel. Det i 
meningen att det är där spelarna utför sina symbolladdade handlingar som 
kulturen verkligen tydliggörs och blir konkret. 
 
Det empiriska material jag använder i min analys och mitt försök till tolkning 
består av ca 75 timmars observation på olika travbanor, drygt 20 timmars 
observation i spelbutiker och 29 intervjuer, med travspelare (20 män och nio 
kvinnor) mellan 26 och 70 år. Jag har tagit del av den för institutionen mest 
centrala verksamheten, spelandet på travbanorna och dess betydelse för 
interaktionen mellan spelarna. Jag har vistats i travbanans olika spelmiljöer, 
vilka på en travbana kan ses som olika områden där olika karaktärer av spelare 
vistas, och pratat med institutionens aktörer, kulturrekonstruktörerna.4  
 
 
Disposition 
 
Rapporten består av fem delar av vilken denna del med inledning, historik och 
studiens syfte är den första. Därefter följer: 
 

• Del 2: Metod och problem. Här redogör jag för och diskuterar hur jag gått 
tillväga, vilka mina informanter är och vilka problem jag stött på. Jag 
diskuterar hur man kan tolka min texts möjligheter att säga något relevant 
och intressant om travspelare och de travspelsarenor som hör till 
travspelet i Sverige. 

 
• Del 3: Studiens teoretiska ram. I denna del går jag igenom de teorier som 

jag huvudsakligen använder mig av i mitt analysarbete och som ligger till 
grund för de tolkningar som jag gjort. 

 
• Del 4: Spelarna och spelet. Här riktas förstoringsglaset först mot spelarnas 

internalisering av spelet som en viktig del i sin självbild. Jag analyserar 
språkets betydelse som kulturkonstruktör och hur de genom språket 
vidmakthåller och rekonstruerar den travspelskultur de ingår i. Kapitlet 

                                                 
4 I dag (2004) finns i Sverige 35 travbanor, över 2000 spelbutiker eller inlämningsställen för 
spel på hästar samt Internetaccess till ATG:s spelsidor dygnets alla timmar. Det finns 10 olika 
spelformer inom travsporten, V75, V65 (onsdag, söndag), V5, V3, Dagens Dubbel (DD), 
Trio, Vinnare, Plats och Raketen, Komb och Tvilling. ATG omsätter i dagsläget ca 10,5 
miljarder per år. Av denna omsättning går ca 80 % tillbaka till travspelarna och resterande 
vinst, efter skatt och administrationskostnader, till travsporten. Se även bilaga 1. 
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fokuserar vidare på betydelsen av kunskap om travspelet, insamlandet av 
kunskap och analysen av kunskap i kombination med kontrollens 
betydelse för travspelaren samt hur det legitimerar och skänker status åt 
spelaren. Jag undersöker också vinstens och insatsens betydelse för 
travspelaren. Sist i kapitlet diskuteras spänningens betydelse för att 
motivera spelaren och stärka viljan att stanna kvar i sin specifika 
travspelskultur. 

 
• Del 5: Innehåller konklusioner av de intressantaste iakttagelserna i studien 

samt en slutdiskussion om travspelet och dess aktörer. 
 
Sist i rapporten finns en beskrivning av de olika spelformer som förekommer 
inom travspelet och en ordlista där kulturspecifika ord definieras. 
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2. Metodologiska reflektioner 
 
Denna studie har en etnografisk ansats, vilket kort innebär att man intervjuar och 
observerar aktörerna i deras egna miljöer. Man försöker förstå den värld som 
personen ingår i och tolka den utifrån de handlingar som synliggörs av 
deltagarna i kulturen. 
 
Man kan använda sig av till exempel detaljerad intervjuer, ostrukturerade 
observationer, dagböcker, skrivna berättelser o.s.v..  
 
Jag har i studien valt att arbeta med framför allt intervjuer med vars hjälp jag 
försökt att på ett grundligt sätt fånga informanternas syn på sitt spelande, 
betydelsen av spelet i vardagen och hur de faktiskt genomför sitt spel. Jag har 
försökt att vid mina observationer försökt göra mig en bild av hur deras 
verklighet ser ut, både så som de själva beskriver den för mig som observatör 
men också hur jag upplevt den i interaktionen med travspelarna. 
 
Jag har som forskare medvetet försökt förmedla en avspänd atmosfär mellan 
mig själv och informanterna för att kunna komma dem så nära som möjligt. Min 
avsikt har varit att informanterna då lättare skulle acceptera min närvaro, och att 
jag då också skulle få en ärligare och mer detaljerad version av hur 
informanternas spel tar sig uttryck genom deras språk och agerande på och 
utanför travbanan. 
 
Studien genomfördes under drygt åtta månader 2002, och jag har tolkat och 
omtolkat mina intervjuer och det jag mötte på travbanan och i interaktionen 
mellan spelarna på travbanan i den efterföljande analysen som genomförts. 
 
 
De jag intervjuat 
 
I studien ingår 29 personer5, 20 män och nio kvinnor. Samtliga informanter 
ligger i ett åldersspann mellan 26 och 70 år. För att komma i fråga som 

                                                 
5 27 informanter hade vid intervjutillfället arbete varav en var pensionär, två informanter var 
arbetslösa vid intervjutillfället. Av de 27 informanterna som hade arbete var fyra 
egenföretagare. Två av informanterna arbetade i spelbutik (olika butiker), två ägde spelbutik 
(olika butiker), åtta hade nära kontakt med travbanan som medlemmar i en på en travbana 
aktiv damklubb. 13 informanter är från storstäder, större än 200 000 invånare, åtta 
informanter från småstäder, med mindre än 100 000 invånare, och åtta informanter från 
mellanstora städer. De flesta har genomgått någon form av gymnasial utbildning och en 
tredjedel eftergymnasial utbildning. Tre stycken saknar gymnasial- eller motsvarande 
utbildning. 
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informant i studien har det enda kravet varit att man ofta6 spelar på hästar och 
för relativt mycket pengar och därigenom visat att det finns ett starkt intresse för 
att spela på hästar. De flesta av informanterna har haft en spelbudget7 som rör 
sig i intervallen ca 500 kr till ca 20000 kr i månaden under den period som de 
ingått i studien, med vissa toppar under perioder där man spelar för betydligt 
mer. Undantaget är de två före detta spelberoende som i dagsläget inte spelar 
alls. En informant berättade att han under en period innan den som studien 
omfattar, spelat bort flera hundra tusen kronor på bara någon månad, men det 
bör betraktas som ett extremvärde. Även storleken på vinsterna har varierat och 
de flesta har vunnit mellan några tusen kronor upp till några hundratusen kronor 
som högsta enskilda vinst. Även här existerar extremvärden med vinster på flera 
miljoner till en av informanterna under den tid som studien omfattar. 
 
Jag visste inte vid mina första kontakter med informanterna vad jag hade att 
förvänta mig, hur ofta och hur mycket pengar de spelade för. Det har inneburit 
att några av mina informanter inte spelat så ofta som andra och inte heller för så 
mycket pengar vid varje enskilt speltillfälle, men det har samtidigt visat på att 
det finns ett stort spelintresse också hos dem som inte utåt ger sken av att vara 
storpelare. Jag har å andra sidan också kommit i kontakt med spelare som 
dagligen spelar för betydande belopp och som lägger ner större delen av sin tid 
på att analysera travet. Dessa personer kallar sig själva för professionella 
travspelare. 
 
För att komma i kontakt med informanter och även följa med dem i deras 
spelande har jag i första hand använt mig av ett så kallat snöbollsurval (Agar; 
1980). Ett snöbollsurval kan enklast beskrivas som en metod att genom en 
initierad person, en ‘Gate keeper’ (Whyte; 1943/1993), komma i kontakt med 
informanter intressanta för studien och att de informanterna i sin tur introducerar 
forskaren till nya informanter. En bra ‘Gate keeper’ är en mycket viktig person 
för att möjliggöra en studie av den här typen. ‘Gate keepern’ kan genom sina 
kontakter bland de för studien intressanta människorna, tjänstgöra som en bro 
mellan forskaren och de blivande informanterna. Genom att ‘Gate keepern’ äger 
ett förtroende och en hög status bland de personer som rör sig i en, för forskaren 
intressant grupp människor, kan han introducera forskaren till den gruppen. 
Forskaren får ta del av ‘Gate keeperns’ status och forskningsfältet öppnas upp. 
 

                                                 
6 Att spela ofta beror på vem man talar med. Mina informanter spelar minst en gång/vecka 
året runt på V75, men det är vanligt att det blir så ofta som tre till fem gånger i veckan och för 
vissa av mina informanter dagligen. Det innebär att de spelar drygt 50 gånger per år till flera 
hundra gånger per år. 
7 Det är lite oklart vad informanterna anser vara sin spelbudget. Några räknar satsade pengar 
minus vinst (nettospel), medan andra räknar satsade pengar totalt (bruttospel). 
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Det visade sig vara en bra och fungerande metod då jag på ett tidigt stadium i 
undersökningen kom i kontakt med några bra ‘Gate keepers’. Det gjorde att jag 
relativt snabbt kom i kontakt med mina informanter. De olika tillvägagångssätt 
som jag kom att använda mig av för att finna mina ‘Gate keepers’, var av lite 
olika karaktär. 
 
Inledningsvis kontaktade jag personer som jag redan kände. Det var personer ur 
olika sociala sammanhang som jag förstått spelade mycket på hästar. Jag 
beskrev projektidén för dem och frågade om de spelade eller kände någon 
kamrat eller bekant som spelade på hästar och som de trodde skulle kunna tänka 
sig ställa upp på en intervju. Min förhoppning var att dessa i sin tur skulle 
generera nya informanter. Ett annat tillvägagångssätt jag använde var att vid 
några tillfällen direkt kontakta personer på travbanan eller i spelbutiken. Även 
detta tillvägagångssätt visade sig i de flesta fall fungera bra. Det har handlat om 
enskilda informanter, som inte kunnat hjälpa mig med nya informanter. De av 
mina informanter som haft en spelberoendeproblematik har jag kommit i kontakt 
med genom kamratföreningen för spelberoende8. 
 
De informanter som kontaktats personligen eller genom andra informanter fick 
alla ett informationsblad där projektets idé beskrevs och de uppmanades att vid 
intresse kontakta mig. De övriga informanter som intervjuats har kontaktats 
spontant och efter att de delgivits idén bakom studien, samtyckt till att 
intervjuas. Samtliga informanter har upplysts om att deras personliga integritet 
kommer att skyddas samt att fullkomlig anonymitet garanterats. 
 
I denna studie var min första informant en personlig vän som jag känt en tid. 
Min vän kom, så att säga, att fungera som en ‘Gate keeper’. Han hjälpte mig att 
träffa några av de övriga informanter som jag så småningom kom att intervjua. 
De i sin tur tipsade mig i flera fall om personer som kunde tänkas vara villiga att 
delta i studien. 
 
Samtliga informanter har ägnat mellan fem till 30 timmar i veckan på 
förberedelser inför veckans spelande utöver själva deltagandet, det vill säga 
besök på arenan eller framför TV:s travsändningar. Man spelar/spelade mellan 
en och sju dagar i veckan beroende på tid och ekonomi. 
 
Frågan om ekonomisk ersättning till informanterna i studien diskuterades också 
inledningsvis av projektet. Skulle en eventuell ekonomisk ersättning kunna 
tänkas påverka urvalet av informanter eller deras svar på mina frågor? Jag 
                                                 
8 Runt om i Sverige finns det att antal olika kamratföreningar för före detta spelberoende som 
fungerar på liknande sätt som Länkarna eller K.R.I.S. (Kriminellas Revansch I Samhället). 
Man stödjer varandra och försöker också hjälpa personer som är i ett aktivt spelberoende 
genom samtal och stöd. 
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bestämde mig för båda sätten. Det fungerade i praktiken så att de informanter 
som jag inledningsvis kontaktade inte fick någon ersättning, men jag upplyste 
dem om möjligheten att få ersättning om de ville. Deras reaktion var att de inte 
ställde upp på grund av pengar utan för att de ansåg att det var kul att delta i 
studien för att visa hur deras bild av att spela på hästar såg ut. Några senare 
informanter kom dock att ersättas med 200 kronor. 
 
Jag har inte haft några problem att komma i kontakt med mina informanter, alla 
tillfrågade har i princip också ställt upp på intervju. Några liknande problem att 
få kontakt med informanter som de som förekommit vid studierna av kasino9- 
och Jack Vegas10 spelet har inte förekommit i denna studie. Det finns troligen ett 
antal olika orsaker till detta. Den orsak som jag funnit som den mest sannolika 
är att travet har en helt annan folklig förankring och acceptans än t.ex. 
kasinospelet. Att spela på hästar görs av väldigt många och det är inget 
hemlighetsmakeri eller någon ‘ljusskygg’ verksamhet, utan sker oftast helt 
synligt och som vi sett tidigare, av väldigt många människor. 
 
 
Intervjuernas genomförande 
 
Inför varje intervju informerade jag informanterna om att de när som helst under 
intervjun kunde avstå från att svara på enskilda frågor eller avbryta intervjun i 
sin helhet om de upplevde den integritetskränkande eller av annan anledning 
inte önskade genomföra intervjun. Ingen informant valde att avstå från att svara 
på enskilda frågor eller att avbryta intervjun. 
 
Själva intervjuandet gick till så att jag genomförde längre samtalsliknande 
intervjuer med samtliga informanter. Samtliga informanter har intervjuats vid 
åtminstone ett tillfälle. De inledande intervjuerna har varit ca en till två timmar 
långa. Några informanter intervjuades ytterligare vid ett eller fler tillfällen och 
de intervjuerna har varit ca 30 minuter till en timme långa. 
 
Intervjuerna genomfördes på ett delvis strukturerat sätt (Merriam; 1994). Det 
betyder enkelt beskrivet att det finns en i förväg uppgjord frågemall men att 
intervjuaren inte exakt följer mallen utan fritt kopplar följdfrågor beroende på 
den väg som intervjun tar. Mallen kom snarast att tjänstgöra som en kontroll av 
att i princip samma huvudfrågor ställdes till samtliga informanter, men att 
möjligheten till att göra intervjun till en samtalsliknande konversation ökade. 
Denna typ av intervjuer kallas också ‘kvalitativa intervjuer’ (Kvale; 1997) och 
syftar inte i första hand till att vederlägga några på förhand bestämda åsikter, 
                                                 
9 Se Lalander och Andreasson, ”Det Statliga Kasinot – mellan myt och verklighet” (2003). 
10 Se Lalander, ”Den statliga spelapparaten – mellan ekonomisk succé och social realitet” 
(2004). 
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utan snarare att försöka förstå hur informanten upplever ‘sin värld’ och de 
drivkrafter och attityder som gör att informanten, i detta fall, spelar på hästar. 
Intervjumallen var uppdelad i ett antal teman som i sin tur delades upp i ett antal 
tänkbara underfrågor för att täcka in temat. Exempel på teman har varit 
‘Spelhistorik’, ‘Spelupplevelser’, ‘Social interaktion’, ‘Insats - Vinst’ ‘Tur – 
Otur’ mm. 
 
Platsen för intervjuerna har i samtliga fall bestämts av informanterna själva. 
Detta för att informanterna ska kunna känna sig så trygga och avkopplade som 
möjligt inför intervjuerna. Några av intervjuerna har skett på informanternas 
arbetsplatser, ytterligare några hemma hos informanterna samt några på neutral 
plats, till exempel på restaurang eller annan neutral lokal.  
 
Samtliga intervjuer har spelats in på band och sedan skrivits ut av antingen 
rapportförfattaren själv eller medarbetare i projektet. Vid två tillfällen har 
inspelningarna varit av sådan undermålig kvalitet att bandutskrifterna varit 
synnerligen otillfredsställande. Vid dessa tillfällen har minnesanteckningar 
gjorda vid intervjutillfället renskrivits. Jag har vid flera tillfällen läst igenom 
bandutskrifterna och analyserat dem. 
 
 
Observationernas genomförande 
 
Utöver intervjuer med travspelare har jag också besökt fem olika travbanor i 
Sverige. Solvallatravbana utanför Stockholm har jag besökt sju gånger, Jägersro 
trav- och galoppbana i Malmö tre gånger, Åbytravet i Göteborg och 
Halmstadstravet en gång vardera samt Kalmartravet fyra gånger. Jag har vid 
dessa besök dels varit där som dold observatör, det vill säga jag har studerat 
spelare och deras spel utan att de vetat om att jag observerat dem. Men jag har 
också vid flera tillfällen varit där tillsammans med någon eller några av mina 
informanter. Jag har även besökt travbanan tillsammans med andra personer 
som inte normalt spelar på hästar och som inte ingått i studien som egentliga 
informanter, men som trots det varit medvetna om mitt syfte med besöket på 
travbanan. De har på så sätt bidragit till mitt forskningsmaterial och mina 
tolkningar genom att de agerat på travarenan utan att vara travspelare i egentlig 
mening. Detta har på flera sätt hjälpt mig genom att tydliggöra det som kan 
anses vara kulturtypiska ageranden på en travbana. Jag har också vid otaliga 
tillfällen vistats tillsammans med informanterna när de konstruerat sina system, 
både hemma, i spelbutiken, på kaféer samt på travbanan. Jag har även gjort en 
tvådagars ‘travresa’ tillsammans med några av informanterna till Solvalla. 
 
Utöver själva spelandet har jag haft fördjupad kontakt med några av mina 
informanter även vid sidan om spelet och därigenom också fått en inblick i deras 



 16

liv utanför själva travspelet. Det har gjort att jag kunnat observera skillnader och 
likheter i deras sätt att fungera i sitt spelande och i vardagen utanför spelet. Hos 
några av informanterna har den skillnaden inte varit så tydlig, vilket antyder att 
spelet är en livsstil som tar stor plats i spelarens personlighet, medan det i andra 
fall blivit tydligt att spelandet är mer en typ av avancerad fritidssysselsättning. 
 
Observationerna har också varit ett sätt att undersöka den miljö, speciellt 
travbanan, där spelarna praktisk genomför sitt spel. Jag har vid de olika 
observationstillfällena, både på travbanan och i spelbutikerna, talat in mina 
observationer på band som jag senare skrivit ut. Vid observationer på travbanan 
har jag löpande under observationen försökt att dra mig undan för att spela in 
mina iakttagelser utan att störa själva spelet. Det har inte varit speciellt svårt att 
få kommentarer av mina informanter till det jag observerat, framför allt vid 
besök på travbanan tillsammans med mina informanter. Jag har också vid flera 
av observationstillfällena själv deltagit som spelare. Detta för att dels undvika att 
bara sitta och observera vilket skulle kunna uppfattas som störande och kanske 
integritetskränkande för de som observerats, men också för att bli accepterad av 
mina informanter på ett smidigt sätt. Mitt deltagande i spelet har till största delen 
bekostats av projektets medel, men jag har även vid sidan om de rena 
spelbesöken på travbanorna också, som jag tidigare nämnt, ingått i ett spelbolag 
vid sidan om studien där jag spelat med egna pengar. Det har rört sig om 50 kr i 
veckan och har pågått under samma period som studien omfattat. De vinster som 
vunnits vid besök på travbanan har gått tillbaka in i projektet men tyvärr har 
resultatet blivit en förlust. Jag har förlorat i snitt ca 200 kr per besök på 
travbanan. 
 
 
Analysförfarande 
 
Huvuddragen i mitt sätt att arbeta har varit att bekanta mig med materialet och 
finna olika begrepp som specifikt kan beskriva den kultur jag vill skildra. 
Begreppsbildning är en viktig del av den kvalitativa analysen. Jag har genom att 
leta efter teman och ledtrådar av typen, vad handlar det om? vad är speciellt i 
materialet – vad står ut? och genom att försöka finna olika samband, mönster 
och typologier, försökt att formulera dem till begrepp som beskriver hela eller 
delar av de företeelser jag valt att studera. Jag har med andra ord försökt finna 
begrepp eller handlingar som antingen är avhängiga varandra och/eller som 
bildar mönster för ett för mina informanter typiskt beteende och samla dessa i 
olika kategorier (att placera företeelser i kategorier som är mer eller mindre lika 
eller särskiljande) (Bodgan & Taylor, 1998). 
 
Detta har praktiskt gått till så att jag kodat data i små meningsbärande enheter. 
En enhet kan ses som ett stycke, några meningar eller några uttryck. Dessa 
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meningsbärande enheter har så fått en etikett (kod). Exempel på etiketter - koder 
som sätts på meningsbärande enheter skulle kunna vara: kunskapsinsamlande, 
kontrollaspekter, språkliga symboler, osv.  
 
Jag har sedan sorterat koderna och fört samman dem till grupper (kategorier) 
och gett kategorierna olika namn. Kategorierna bör också göras inklusiva - 
exklusiva, dvs. att de görs på ett sätt så att alla meningsbärande enheter inom 
respektive etikettområde (kod) skall hamna i en och samma kategori, och bara i 
en kategori. Slutligen har jag försökt att formulera hur de olika kategorierna 
förhåller sig till varandra.  
 
 
Validitet 
 
Rapporten har en deskriptiv kvalitativ forskningsansats. Tanken är att resultatet 
ska beskriva vad jag har sett och hur jag tolkat det. Jag kan naturligtvis inte 
hävda att det sätt jag beskriver det på är det ända sättet att beskriva det på eller 
tolka det på. En annan forskare vid en annan tidpunkt kan självfallet fokusera på 
andra saker och andra meningsbärande kategorier och komma till andra resultat. 
 
Begreppet validitet innehåller i huvudsak två delar, dels en intern validitet som 
avgör hur pass väl en text beskriver den existerande verklighet som den avser att 
beskriva. Dvs. att inte låta tolkningar baserade på till exempel forskarens 
förutfattade meningar eller av att syftet med studien påverka beskrivningen. 
Beträffande den interna validiteten kan vissa problem uppstå vid intervjuer, när 
man talar om händelser som skett i informanternas tidigare liv. Det finns alltid 
en risk att minnet sviktar eller att händelser som ligger mellan den faktiskt 
beskrivna händelsen och dagens situation påverkat minnet och omformat det. 
Detta är problem som jag som forskare måste vara medveten om och ta hänsyn 
till. Då mitt intresse med studien ligger i att just fånga informanternas 
uppfattning av och förhållande till spelet, det vill säga deras spelkultur, anser jag 
det vara relevant att ta del av just de tolkningar och upplevelser mina 
informanter har av sin situation i dag. 
 
Jag har i min text försökt att styrka de flesta av mina tolkningar med citat ur 
intervjuer och med observationsbeskrivningar. Jag har också diskuterat flera av 
mina tolkningar och analyser med flera av informanterna alltefter det att min 
text växt fram, vilket tyder på en så kallad deskriptiv validitet. Den teoretiska 
validiteten, det vill säga om teorierna som jag valt att använda mig av är 
lämpliga att använda för att tolka och analysera empirin, kan säkerligen 
diskuteras. Det finns säkerligen andra teorier att pröva mot det empiriska 
materialet, men utifrån de kunskaper jag anser mig ha av materialet, synes valet 
av teorier vara väl lämpade. 
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Validitetsbegreppet innehåller även en annan del kallad extern validitet. Den 
externa validiteten syftar på om resultatet från en undersökning är möjlig att 
applicera på andra situationer än den undersökta, det vill säga, en undersöknings 
generaliserbarhet (Merriam, 1994). I denna typ av kvalitativ forskning, med 
intervjuer som bas, kan enbart informanternas tolkningar av sin verklighet 
beskrivas och följaktligen kan resultatet enbart generaliseras till liknande 
situationer eller till personer som liknar de som ingått i undersökningen. 
 
Jag menar att om tolkningen av det insamlade materialet, kombinerat med 
observationer och tillgänglig dokumentation relevanta för studien, görs på ett 
tydligt och kontrollerbart sätt, en så kallad ‘triangulering’ (jämför Merriam, 
1994), ökar möjligheten till generaliseringar. På så sätt ökar också möjligheten 
att fånga något som är så pass universellt att det även är av intresse utanför den 
undersökta gruppen. 
 
Med bakgrund av ovanstående bedömer jag att studien har en hög intern 
validitet. Jag anser även att studiens externa validitet pekar på att den går att 
generalisera till den kultur som den avser att undersöka, nämligen 
travspelskulturen. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Att göra dolda observationer har ibland av vissa forskare kritiserats för att kunna 
vara integritetskränkande och oetiska. Måttet av integritetskränkning har enligt 
Merriam (1994: 191) ansetts som ett kontinuum där det offentliga i situationen 
som observeras också avgör måttet av integritetsintrång. Desto mer privat ett 
observationstillfälle kan anses vara desto mer etiskt ifrågasatt är observationen 
och tvärt om. Då en travbana i allt väsentligt kan ses och bör tolkas som en 
offentlig arena saknas i allt väsentligt en etisk problematik.  
 
 
Metodproblem 
 
Det har inte uppstått några egentliga problem i studien vad gäller att få tillträde 
till travarenan, informanterna eller att få observera och delta i informanternas 
agerande på spelarenan. Vid ett möte med högsta ledningen på ATG där VD, 
totochefen och marknadschefen deltog, informerade jag om den kommande 
studien och hörde efter om det ur deras perspektiv skulle innebära några 
problem att genomföra studien. Resultatet av mötet blev att de visade en 
öppenhet och vilja till att möjliggöra studien. Möjligen var man inledningsvis en 
aning misstänksamma och undrade vad tanken med studien var, men efter att jag 
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presenterat idén med studien blev stämningen snarast avslappnad och hjälpsam. 
Jag fick ett antal fribiljetter (det kan kanske ses som något suspekt och oetiskt, 
men när entrépriset på en travbanan varierar mellan 20 kr till 50 kr för en normal 
travkväll, ansåg jag inte att det innebar något oetiskt att acceptera fribiljetterna 
då entrépriset inte i någon väsentlig mening var styrande för mina 
observationer). Jag fick också löfte om att få återkomma om jag kände att jag 
behövde mer information eller stötte på problem under min 
datainsamlingsperiod. Självfallet uppmanade man mig att visa hänsyn till 
spelarnas integritet och att inte störa själva spelet. 
 
Det har funnits mindre problem under studiens gång. Det var lätt att ryckas med 
i stämningen och spänningen som uppstår i spelets hetta, vilket fick till följd att 
distanserandet sattes på prov. Men det innebar samtidigt att det utanför de 
deltagande observationerna blivit möjligt för mig att känna empati, och förstå 
delar av den spänning som skapas i atmosfären som finns på en travbana. 
Problematiken med att hålla distans till informanterna har inte stört studien, utan 
snarare på ett positivt sätt, gett mig en ny och djupare dimension av studien. 
 
Ett annat initialt problem var att sätta sig in det specifika travspråk som används 
inom travkulturen. Det kändes viktigt att jag så snabbt som möjligt måste lära 
mig så mycket som möjligt av ‘travspråket’ för att bli mer än enbart en 
distanserad forskare och observatör. Då framgång i studien till viss del berodde 
på möjligheten att kunna kommunicera med, och komma nära mina informanter, 
blev det nödvändigt att lära mig behärska språket på ett flytande sätt. Min 
okunskap och mitt främlingskap på travarenan kunde i inledningsskedet av 
studien också läsas i sättet vilket jag uttryckte mig på. 
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3. Mer än bara spel - studiens teoretisk ram 
 
Trots att flertalet spelare spelar förtidsspel11 genom någon av landets drygt 2000 
spelbutiker och inlämningsställen, eller spelar via internet, har jag ansett att mitt 
syfte bäst uppfylls genom besök på i första hand någon av landets 35 travbanor. 
Det är på travbanan som de kulturella och sociala praktiker som styr spelaren 
tydligast kan skönjas. Där möter spelaren andra spelare i en autentisk spelmiljö, 
och det är där man möter själva spelet i nuet, det vill säga det är här som 
kulturskapandet främst sker. Det är framför allt på travbanan som spelarna kan 
leva ut sitt intresse för travet och spelet på hästar och träffa andra spelare med 
samma intresse. På travbanan mixas dofterna, ljudet, hästarna, och människorna 
till en spänningsfylld upplevelse fylld av känslor. Travbanan är den arena där 
kulturen blir som synligast och det är där som den återskapas och omskapas för 
att ge legitimitet till den spelkultur som studien avser att skildra. Symbolerna 
blir som synligast och rationaliteten i spelet blir som tydligast, och det är 
framför allt där som språket skapas och återskapas och där spelaren som just 
spelare kan visa upp sig. Den kollektiva atmosfären bygger upp en 
spänningsladdning som är svår att finna i spelbutiken eller på internet. I mitt 
försök att tolka spelaren och spelet på trav har jag framför allt använt mig av 
Pierre Bourdieus (1986) sätt att se på samhället som ett socialt rum. 
 
Bourdieu ser samhället som ett socialt rum där aktörerna i kraft av sina 
symboliska tillgångar försöker positionera sig. I mitt försök att tolka spelet och 
travspelaren har jag sett travbanan som ett socialt rum i mikroformat, där 
travspelarna interagerar med andra travspelare i en unik trav- och spelmiljö. I 
det sociala rummet som social arena söker människor positionera sig genom att 
använda sig av olika typer av kapital. Med kapital menar Bourdieu, något som 
utgör en insats på ett fält. Fältet är det som befinner sig utanför människan, det 
vardagliga. En spelplan där en viss logik för positionering råder, Fältet innebär 
alltid konkurrens där aktörerna försöker tillskansa sig och försvara sitt 
symboliska kapital och därigenom erhålla så hög position som möjligt på fältet. 
För travspelaren ska fältet framför allt ses som den arena där spelet utgör den 
meningsbärande enheten. 
 
Bourdieu (1986) talar om fyra huvudsakliga typer av kapital, det ekonomiska 
kapitalet vilket jag tolkar i överensstämmelse med den tolkning som Bourdieu 
gör. Ekonomiskt kapital är materiellt definierat, det vill säga tillgångar i 
ekonomiska termer. För travspelaren innebär det, hur mycket spelaren anser sig 
kunna satsa på sitt spel, storleken på de system spelaren har råd att spela, och de 
resurser som spelaren kan lägga ner vid sitt besök på travbanan i form av 

                                                 
11 Att i förtid, innan travtävlingen äger rum, lämna in sitt spel i spelbutik eller via internet. 
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kringarrangemang som mat och dryck. Det är också av intresse om man vunnit 
och i så fall hur mycket. 
 
När det gäller den andra typen av kapital, socialt kapital, talar Bourdieu om 
släktrelationer och personliga kontakter. Jag tolkar det sociala kapitalet i denna 
studie avhängigt kontakter inom travsporten, det vill säga om man känner 
kuskar, tränare, hästägare eller till exempel själv äger eller ägt häst. 
 
Enligt Bourdieu (1986) använder sig aktörerna på ett fält även av ett symboliskt 
kapital för att positionera sig inom fältet, i detta fall vad jag kommit att kalla 
‘travspelsfältet’. Symboliskt kapital anger något som man behöver för att erövra 
och behålla sin ställning på fältet (i gruppen). Det symboliska kapitalet syftar 
enligt Bourdieu på en typ av materiella tillgångar, exempelvis ‘examensbevis’, 
‘vinstbongar’, äga hästar o.s.v., så väl som immateriella tillgångar som ges värde 
i en viss grupp eller kollektiv, till exempel ‘utbildning’, den kunskap som 
inhämtas i vår institutionaliserade skola, ‘språk’, det sätt varmed aktörerna 
kommunicerar verbalt med varandra, ‘erfarenhet’, ‘uppträdande’ med mera. 
Detta något kan läsas som representationer och trosföreställningar som håller 
gruppen samman. 
 
Enligt Bourdieu står individens habitus att finna i hennes livsföring. Det formas 
inte genom att någon talar om för oss hur vi ska göra, det formas i den mest 
triviala vardagen, som en stilla och tyst pedagogik. Då vi som individer inte 
alltid medvetet reflekterar över våra vardagliga handlingar eller gör något nytt 
eller undermedvetet, oförutbestämt, så legitimerar vi på så sätt ständigt vårt 
habitus genom vårt handlande och vår smak. Vi reproducerar det genom just det 
liv vi lever. 
 
Habitus syftar på olika varseblivningsscheman som man internaliserat under sin 
resa genom det sociala rummet och som strukturerar upplevelsen av resan och 
därmed bestämmer smaken och indirekt vilken livsstil individen utvecklar. Vi 
tänker och handlar som vi gör eftersom vi har ett visst habitus. Habitus kan ses 
som både ett symboliskt kapital och som en strukturerande struktur i den mening 
att ett bemästrande av den ‘goda smaken’ är värdefullt för att visa position i 
olika sociala sammanhang, på ett fält. 
 
Slutligen använder sig Bourdieu (1986) av begreppet kulturellt kapital vilket 
kan ses som en typ av symboliskt kapital som anger de resurser som värderas 
högst i ett samhälle och som därigenom skapar maktmöjligheter för den som 
besitter dem, men också små möjligheter för de som saknar dem. Det kulturella 
kapitalet kan ses som individens tillgångar i fråga om bildning, t.ex. kunskap om 
böcker och konst, film eller musik, så kallat objektiverat kulturellt kapital, men 
också förkroppsligat kulturellt kapital vilket kan sägas vara en fråga om 
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självlärd, ej institutionaliserad kunskap, men också just den institutionaliserade 
kunskapen exempelvis universitets- eller andra examina eller olika titlar.  
 
Bourdieu menar att utbildningsnivån är en av de viktigaste faktorerna när man 
mäter kulturellt kapital. Inom travspelet vill jag definiera utbildningsnivå som 
kunskapsnivå, dvs. en utbildning som inte nödvändigtvis har med en 
institutionaliserad utbildning i officiell skolform att göra, utan att det i det här 
fallet istället handlar om kunskap om spelet, det vill säga en typ av 
yrkesskicklighet som inte går att erhålla från de utanför liggande fälten. För 
travspelaren handlar det i första hand om att inhämta så mycket information som 
möjligt om hur man ska värdera och läsa de deltagande hästarna i varje lopp.  
 
I den här studien av travspelare och den kultur som är speciell för dem, använder 
jag mig bland annat av de ovan nämnda typerna av kapital för att tydliggöra en 
bild av hur väl individen lyckats i sitt strävande efter en bra position på fältet, i 
detta fall travspelsfältet. Men också att det styr valet av vilka grupper man vill 
bli förknippad med, den grupp där man interagerar och positionerar sig och hur 
dessa val också påverkar och formar det habitus som är, om inte unikt, så i alla 
fall mycket specifikt för en travspelare. 
 
Jag använder mig också av språket och kunskap om trav som faktorer att 
tydliggöra detta. Språket är det tydligaste symbolsystemet som används av 
människan, så också inom travspelet. Här som inom många yrkesområden 
produceras och reproduceras ett speciellt språk för att skapa en unik gemenskap 
aktörerna emellan, men också för att skilja dem, dels från andra spelare som 
spelar på andra spelformer som till exempel, Jack Vegas, tips, Lotto och kasino, 
men också från de som inte spelar överhuvudtaget. 
 
Även (själv)kontroll och disciplinering kan vara aspekter av symboliskt kapital 
och har en viktig innebörd i förståelsen av spelaren som jag kommer att utveckla 
i studien. Det kan tyckas vara väl subjektivt att avgöra vilken kontroll och 
disciplin en spelare äger, men det blir snabbt synligt vilka som saknar dessa 
viktiga egenskaper. 
 
Jag kommer i följande del, med utgångspunkt i Bourdieus tankar om olika typer 
av kapital samt den kulturella logik som utgör travspelets funktion för de 
spelande aktörerna, att försöka visa hur travspelaren internaliserar ett 
‘travspelshabitus’. Hur travspelaren genom språk, kunskap, kontroll och 
disciplin skapar och återskapar sitt habitus och utifrån det väljer sociala 
gemenskaper att interagera med, och positionera sig bland, inom travspelet. 
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4. Att spela på hästar 
 
I den här delen kommer jag att fokusera på några av de centrala teman som är att 
anse som viktiga i en travkultur. Dessa utgör ett antal egenskaper som kan 
kännetecknas som värdefulla för travspelare i relation till andra travspelare, 
spelformer och sociala fenomen. De teman som jag undersöker och analyserar 
och som också beskriver fältets logik är: 
 
• Vägen in i spelet, med vilket jag avser betydelsen av ett tidigt och positivt 

möte med travspelet genom vinst, som ett starkt incitament för ett fortsatt 
spelintresse. 

• Språket som kulturmarkör, det vill säga vilken funktion det specifika 
travspråket, jargongen bland travspelare, har för att konstruera och 
rekonstruera travkulturen. 

• Kunskap är makt och travet är mer än bara tur, samt 
kunskapsinsamlandets betydelse för travspelaren och den följande 
analysens betydelse. Här undersöker jag också kontrollens betydelse för 
travspelaren, dvs. vikten av att inte bara kontrollera faktorer som kan påverka 
utgången i olika travlopp, utan också vikten av att kontrollera sitt spelande 
och visa att man har en stark karaktär och att inte bli manisk i sitt spel. 

• Vinstens och insatsens betydelse i spelet, jag för en diskussion kring dels 
vinstens betydelse som socialt positioneringsverktyg men också insatsens 
betydelse i hanteringen av förluster. 

 
Avslutningsvis kommer jag att närmare undersöka spänningens betydelse för 
travspelaren. Spänningen som en ‘extra krydda’ för travspelaren då det inte bara 
är pengar som står på spel utan även travspelarens position på travspelsfältet. 
 
 
Vägen in i spelet 
 
Jag menar att det finns två viktiga faktorer som ökar sannolikheten att en individ 
internaliserar den kultur som jag i denna studie valt att kalla travspelskultur. Den 
första faktorn är ett tidigt möte med spel över huvudtaget, att det finns en 
internaliserad social disposition inför spel. Den andra viktiga faktorn är vinsten, 
att man vid någon av de första erfarenheterna av spel också får en vinst som 
upplevs emotionellt bekräftande. 
 

Första gången som jag var på trav var jag kanske tolv år eller någonting och då 
åkte jag med min morsa och farsa och grannarna hemma till Axvalla i samband 
med en ‘Storchampionatshelg’ och då spela jag lite grann.... Ja det var nog första 
gången tror jag som jag spela på trav och jag kommer ju ihåg att jag vann i två 
lopp, sen kan det hända att jag förlora i alla andra lopp men det kommer inte jag 
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ihåg (skratt) .... Men jag vet att jag vann i två lopp och det räckte. /.../ Så då börja 
man spela varje lördag och tittade på tipsextra då eller kolla travet då. (Anders) 

 
Anders berättar i citatet ovan hur han tidigt tillsammans med sina föräldrar och 
andra ‘signifikanta andra’ besökte travbanan och hade framgång. De allra flesta 
av mina informanter beskriver liknande erfarenheter, att de någon gång tidigt i 
sin barn- eller ungdom kommit i kontakt med olika typer av spel om pengar och 
vunnit. Det kan ha varit vid kortspel med kamrater, föräldrars eller andra 
signifikanta personers spel på trav och/eller tips och att dessa personer vunnit. I 
den meningen skapas ett intresse, en disposition för att spela med pengar som 
insats. Enligt ovanstående resonemang är första upplevelsen av spelet viktig. 
 
Berger och Luckmann (1966) skriver att sekundärsocialisation är det samma 
som internalisering av institutionella eller på institutioner baserade undervärldar. 
Detta innebär ett förvärvande av rollspecifika kunskaper anpassade till kulturen. 
För personer som tidigt får kontakt med travspel och också vinner, det vill säga 
får emotionell bekräftelse av spelet genom vinst, ökar också sannolikheten för 
att de internalisera travspelskulturen som en del av sin egen. Ju yngre personen 
är desto mer betydelsefull verkar denna upplevelse vara. En annan spelare 
berättar om tidiga travupplevelser: 
 

Mitt första minne (av spel med pengar, ff.anm.) va när jag följde med pappa och 
han tippade med en kompis. Mitt första egna spelminne det är när jag /.../ och en 
kompis, /.../ cyklar förbi travet och det var tävlingar just då, det var en söndag. 
Och jag frågade han, ‘kan man spela här’, och han ‘ja det är klart’ och vi cyklade 
ner där och spelade några tior eller någonting och vann några tior och sen dess var 
jag fast. Jag var alltså 13, 14 år någonting, 14 var jag väl. (Sune) 

 
Citatet ovan visar i likhet med Anders berättelse tidigare, att en tidig erfarenhet 
av travspelet i kombination med en vinstupplevelse, ökar sannolikheten för ett 
framtida intresse för travspel. Det blir tydligt att kombinationen tidigt spel och 
tidig vinst är viktigt i sekundärsocialisationen för att internalisera en spelkultur 
och det är kanske här vi kan finna förklaringen till det stora intresse som 
informanterna visar för travspel, det vill säga en tidig och emotionellt positiv 
kontakt med travspelet. 
 
Jag menar att intresset för spel på hästar väcktes tidigt hos mina informanter 
genom ‘signifikanta andra’ och genom besökt på travbanan i unga år. Jag menar 
vidare att besöken ägde rum under omständigheter som blev starkt 
känslomässigt laddade för dem genom vinstutdelning. De flesta av 
informanterna har vid sitt första besök på travbana vunnit, inte alltid mycket, 
men man har vunnit och fått känna glädjen av att vara en ‘vinnare’ och 
därigenom fått en bekräftelse på sitt handlande och därtill en förstärkt självbild. 
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Men för att stärka och bekräfta en spelares identitet, spelarens jaguppfattning 
som spelare, krävs det mer än tidig kontakt och en stark första upplevelse av 
spelet. Det krävs också enligt Mead (1995), en uppsättning symboler, som gester 
och språk. Vidare måste symbolerna vara viktiga för dem som interagerar. Varje 
symbol måste dessutom ha samma betydelse eller mening för aktörerna. Hos 
travspelarna är detta extra tydlig, det pågår ett ständigt symbolarbete där man 
bekräftar olika symbolvärldar men också skapar nya genom framför allt det 
språk man använder. Symboler finns i till exempel språk, jargong, slang och 
skämt, men också i kläder, intressen och åsikter. Språket är också enligt 
Bourdieu (1986), ett viktigt kulturellt kapital. 
 
 
Språket som kulturmarkör 
 
Under de två senaste åren har det pågått en reklamkampanj på TV 412. I ett av 
reklaminslagen befinner sig tre kvinnor i ett kök. Två av kvinnorna talar initierat 
med varandra om hästar och spelet på hästar med en speciell travjargong, medan 
den tredje kvinnan samtidigt serverar en festmåltid. De två samtalande 
kvinnorna undrar förvånat, hur det kommer sig att de firar. Den tredje kvinnan 
svarar att hon vunnit på hästar. De två kvinnorna himlar med ögonen menande 
”har du vunnit på hästar”. Den tredje kvinnan svara glättigt att det var ju inte så 
svårt ”jag vann med en nätrullare”13. I sitt försök att få tillträde till gruppen, vara 
en i gänget, svarar den tredje kvinnan på ett sätt som hon tror används i 
travsammanhang, men som hon ännu inte behärskar. Hennes ordval visar på en 
viktig aspekt av travkulturen: språkets betydelse för att få tillträde till, och vara 
en del av, en travspelsgemenskap. Det är genom att behärska språket, 
travjargongen, som man tydliggör sin tillhörighet. Som tittare är det antagligen 
meningen att vi ska skratta i det ögonblicket, vilket troligen bara fungerar för 
redan invigda som förstår travjargongen, medan de eventuellt nya spelarna ska 
förstå att det bl.a. är genom språket, som en tillhörighet till gemenskapen 
‘travspelare’, skapas. Ovanstående visar också på språkets betydelse som 
exkluderande faktor. 
 
Berger och Luckmann (1966) menar att mellanmänsklig interaktion 
företrädesvis sker med hjälp av det språk man har gemensamt med dem man 
interagerar med. I språket och andra tecken- och symbolsystem får vardagslivet 
och den kunskap som präglar det en objektiv form. Det vill säga, det frigörs från 
‘här och nu’–situationen och blir tillgänglig också för andra människor och vid 
andra tidpunkter, som element i en gemensam värld. Språket utgör därför en av 
de viktigaste beståndsdelarna av vardagslivet, det bygger upp 
                                                 
12 Våren 2004. 
13 En nätrullare är ett klassiskt tennis eller bordtennisuttryck för när en boll träffar nätet men faller ned på 
motståndarens sida och ger poäng till den som spelar bollen. 
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klassifikationsscheman. I språket ackumuleras en social kunskapspott som 
överförs från generation till generation och som är tillgänglig för individen i 
vardagslivet. 
 
Till exempel är ett travprogram mycket speciellt konstruerat och det kräver att 
man behärskar och förstår de travspecifika symboler och ord som används. Att 
läsa ett travprogram är inte som att läsa TV-tablån i tidningen, det krävs ett stort 
mått av igenkännande för att överhuvudtaget förstå ett travprogram. Utöver att 
det är nödvändigt att förstå travprogrammet för att öka möjligheten att vinna, så 
kan förståelse av ett travprogram också fungera som ett sätt att både inkludera, 
exkludera och positionera sig i och mot grupper i samhället, inte nödvändigtvis 
medvetet men undermedvetet som en identitetsmarkör för travspelare. 
 
Berger och Luckmann (1966) menar vidare att all sådan mänsklig aktivitet som 
äger rum vid upprepade tillfällen blir en vana, vilket i förlängningen leder till att 
de institutionaliseras. Kännetecknande för institutionaliserade handlingar är att 
de är gemensamma för medlemmarna i en grupp eller gemenskap samt att de tas 
för givna av gruppens eller gemenskapens medlemmar. De institutioner som 
uppkommer i denna institutionaliseringsprocess tenderar att kontrollera 
mänskligt handlande genom att tillhandahålla förbestämda mönster för 
beteenden i skilda situationer, ett formande av rutiner. Dessa institutioner 
kommer så småningom att uppfattas av individerna som om de har en egen yttre 
existens. 
 
Den speciella travspråksjargongen har blivit institutionaliserad. Att läsa om trav 
i tidningar och böcker, eller att följa ett av de många travprogram som visas på 
TV, kräver en kunskap om, och förståelse av travspelsjargongen. Utan den 
kunskapen och förståelsen blir budskapet mycket svårtolkat. Det kan på många 
sätt liknas med andra gruppers yrkesspråk som t.ex. läkares eller akademikers, 
som för många utomstående kan framstå som nästan obegripligt, ett språk fullt 
av ovanliga och obegripliga ord och begrepp. Symbolerna kan också fungera 
exkluderande, som jag tidigare nämnt, för att avskilja gruppen eller 
gemenskapen från andra grupper och gemenskaper som inte använder sig av 
samma typer av symboler och ritualer. Genom att den egna gruppen eller 
gemenskapen upplever sig som mer upplyst (travkunnig), speciell i förhållandet 
till andra inte travkunniga grupper, stärks den egna gruppen och gemenskapen. 
Gruppen ser sig som exklusiv, och en ‘Vi’ – ‘De’ relation föreligger där gruppen 
som man tillhör kontrollerar och legitimerar gruppmedlemmarnas självbild. 
(Bauman, 1992). Språket kan alltså till en början fungera exkluderande för en 
oinvigd, en barriär som man måste ta sig över innan man får tillträde till 
gruppen. 
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Men, enligt Bourdieu (1986) är det inte bara en fråga om att genom språket 
exkludera andra. För informanterna handlar det i lika hög grad om att markera 
för andra travspelare att man är en av de initierade och äger rätten till en plats i 
travgemenskapen. Om man behärskar språket och jargongen, får man naturligt 
tillträde till och medlemskap i gemenskapen av travspelare, man får en social 
gemenskap. 
 
Enligt Douglas (1970, Johansson, T., Miegel, F. 1996) har språket och ritualerna 
en gemensam funktion att förmedla kollektiv information som bekräftar och 
stärker den sociala solidariteten, i det här fallet mellan aktörerna på 
travspelsfältet. Genom att symbolerna tolkas på ett för gruppen och 
gemenskapen överenskommet sätt och kan förstås av andra i gruppen och 
gemenskapen, skapas en känsla av att tillhöra ett kollektiv med en för kollektivet 
stark samhörighet. Douglas (1970, Johansson, T., Miegel, F. 1996) menar också 
att språk och ritualer är kulturellt kodade aktiviteter som bara kan förstås av dem 
som är förtrogna med dessa koder. En kod är alltså i det här sammanhanget att 
betrakta som ett kulturellt mönster bestående av de gemensamma föreställningar 
som kännetecknar en grupp, ett samhälle eller en kultur. Samtalet mellan 
travspelare kretsar till stor del runt travet och de olika möjliga utfall som ett 
travlopp kan tänkas få. Travspråket är fullt av egna värdeladdade symboler i den 
bemärkelse att varje begrepp har en specifik betydelse som enbart de som är 
insatta i travspråket förstår. Om man som utomstående inte lär sig kodernas 
betydelse kommer man aldrig att bli fullt accepterad av aktörerna. 
 
Att behärska travjargongen är ett sorts initieringsförfarande för att bli accepterad 
i gänget. Att säga att ”Olle Goop la sig på tredjeplats på det inre spåret, och att 
Stig Johanson la sig längst framme i det andra spåret och att Stefan Melander 
gick längst fram på innerspåret”, ger en bild av en som inte vet vad han talar om, 
en av ‘de andra’. Med ett rätt användande av travjargongen skulle det heta, 
”Goop la sig tredje invändigt, Stig H hamnade i dödens och att Tarzan tog 
spets”. Travjargong, andra symboler och ritualer, används av travspelare i 
exemplet ovan för att markera tillhörigheten i gruppen och avskilja de initierade 
från ‘de andra’, det fungerar också som skapare av dramatik. Den speciella 
jargongen kan äga en lockelse, framför allt för unga spelare som ännu inte 
genom vinsten eller ackumulerad kunskap, lyckats positionera sig inom 
travfältet. Språket har dessutom en stark symbolisk betydelse i dramatiseringen 
av händelseförloppet under ett lopp och har en spänningshöjande effekt och 
många ord går att associera med dramatik. Ord som, ‘dödens’, ‘käka hjälm’, 
‘blåsa till’ ‘brisa’, ‘rensare’, ‘spik’, ‘stallskrik’, ‘vinnarhålet’ 14 och många fler 
                                                 
14 Blåsa till - En snabb attack från häst som ligger långt bak i fältet, svepa fältet; Brisa - Leka 
med motståndet, sticka ifrån de andra hästarna; Dödens - Positionen utvändigt om ledaren i 
loppet. Det är tufft och psykiskt jobbigt att springa där. För de flesta hästar är vinstchanserna 
små från den positionen; Käka hjälm - Att sitta instängd tätt bakom konkurrenten i ett lopp 
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har alla sina specifika betydelser vars förståelse kräver att men har tillgång till 
den specifika språkliga jargong som gäller kring travspelet. 
 
Ytterligare en aspekt är enligt Douglas (1970, Johansson, T., Miegel, F. 1996) 
att ju större gruppens sociala solidaritet är, desto mer restriktiv är dessa 
kulturella koder. I kulturer, samhällen eller grupper präglade av stark social 
solidaritet, är sådana företeelser som språk mer ritualiserade och strukturerade, 
än i kulturer, samhällen eller grupper med lägre grad av social solidaritet. Det 
går tydligt att se att travspelare har en stark solidaritet med andra travspelare. 
Upplevelsen av att tillhöra en speciell grupp av människor, travspelare, ändrar 
också en vardaglig generell kommunikation mellan aktörerna, till en 
kommunikation fylld av språkliga symboler som bara förstås av individer som 
tillhör gemenskapen. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att språket har stor betydelse i samspelet 
mellan aktörerna i travspelskulturen och skapar en speciell gemenskap mellan 
travspelare. Språket är viktigt i skapandet av en känsla av ‘Vi’, för hur 
travspelaren markerar sin tillhörighet till gruppen travspelare. De flesta av 
informanterna som ingått i studien beskriver gemenskapen och jargongen som 
något av det viktigaste i spelet utöver vinsten. De talar mycket om spelet med 
andra, och när de är på travbanan tillsammans med andra. Spelarna har berättat 
för mig hur de ofta spelar i bolag, dvs. system där flera spelare delar på insatsen. 
De har ofta under intervjuerna betonat hur de träffas för att tillsammans 
diskutera själva spelet. Men för att erhålla en hög status och position på 
travspelsfältet krävs det också en individuell skicklighet som inte enbart fås 
genom att vinna tillsammans med andra, utan det är konstruktören av det 
vinnande systemet, den som har kunskapen att hitta den vinnande hästen, som 
också vinner den verkliga statusen på fältet. 
 
Oavsett om man träffas på travbanan eller i spelbutiken för att prata spel, eller är 
på travbanan och upplever travet och spelet tillsammans med andra så finns det 
en relation mellan det individuella, att vinna och det sociala i spelet. Det sociala 
manifesteras genom att behärska språket och därigenom vara en del i en 
gemenskap, men det är att skapa det vinnande systemet som ger det symboliska 
kapitalet dess värde. 

                                                                                                                                                         
med mycket krafter kvar utan möjlighet att komma ut. Kusken bakom släpper sin häst så långt 
fram han kan för att få en så bra placering som möjligt ändå. Hästens mule är uppe i 
motståndarens hjälm; Rensare - Spelterm för en häst som vid seger rensar bort de flesta 
inlämnade eller kvarvarande system på till exempel V75; Spik - En ogarderad häst på tex 
Dagens Dubbel, V5 eller V75. Se även Singelstreck; Stallskrik - En häst som det snackas om 
på stallbacken. Ofta en utan färska meriter som spelas hårt utan logisk anledning; 
Vinnarhålet - Positionen bakom ledaren i ett travlopp som ofta leder till vinst om luckan 
kommer. Ofta blir hästen fast med krafter kvar; För övriga uttryck se ordlista 
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Det är som jag visat uppenbart att travspelare känner en stark social solidaritet 
mellan varandra och att de kulturspecifika språkkunskaperna är viktiga för 
informationsförståelsen, för att skapa och etablera sociala kontakter och för 
möjligheten att skaffa kunskap, vilket eventuellt kan förbättra möjligheterna att 
‘pricka in’ rätt hästar, att finna vinnarna och konstruera vinnande system. 
 
 
Kunskap är makt 
 
I förra avsnittet diskuterades hur viktigt språket är inom travspelskulturen, och 
utan kunskap om de språkliga kodernas betydelser är det nästan omöjligt att läsa 
ett travprogram. Men att behärska språket, att förstå hur spelet går till, är också 
en fråga om en social positionering i gruppen travspelare. En person med stora 
kunskaper om viktiga faktorer inom travspelet, får ofta en god position då just 
kunskap värderas högt i kulturen i fråga. Om travspelaren också kan generera 
vinster, gärna stora vinster baserad på kunskap, så ökar spelarens status 
ytterligare i gruppen. Eller som en av informanterna med hög status i det 
travgäng han ingår i berättar: 
 

Det är klart att man är någon de andra lyssnar på, det är ju ändå jag som 
gjort systemen. Det är jag som är kung här. Jag tycker också det är rätt, för 
det är ju jag som är den som tänkt ut och analyserat den information som vi 
har. Det är klart att man lyssnar på andra och lär sig så mycket som möjligt, 
men det är ändå jag som gjort systemet och ingen tackar mig om vi inte 
vinner, så jag tycker det är rätt. Så det är klart att några storvinster gör att 
man lyssnar och tror på mig och det tycker jag är rätt. De ska vara 
tacksamma att jag fixar vinsterna. (Kenny) 

 
Att kunskap ger makt och position är giltigt även i dessa sammanhang. Kunskap 
skapar möjligheter att vinna pengar, vilket i sin tur ger ökad möjlighet till status 
och prestige. Men innan vi närmare studerar vikten av att insamla och 
tillgodogöra sig kunskap är det på sin plats att titta närmare på förhållandet 
mellan tur och otur i spelet och chansen att vinna pengar. 
 
 
Trav är mer än bara tur 
 
Inom de allra flesta spel finns en så kallad ‘turfaktor’ att ta hänsyn till, så även 
inom travet. Men det framgår i intervjuerna att informanterna skattar betydelsen 
av en turfaktor väldigt olika. Några informanter anser tillexempel att turfaktorn 
har betydligt mindre betydelser än kunskapsfaktorn för ett framgångsrikt 
travspel. De allra flesta är övertygade om att turfaktorns betydelse går att 
reducera till 10 % - 20 % med hjälp av kunskap om travet medan till exempel en 
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av informanterna menade att turfaktorn faktiskt har så stor betydelse som 60 % - 
70 %. En av informanter beskriver turfaktorns betydelse på följande sätt: 
 

Kunskap är nog 70 till 80 %. Då kan man räkna in i kunskapsfacket att du har 
liksom påläsningar och egen historik och har följt med intryck och rapporter om 
man lägger det i kunskapsfacket, så kanske man hamnar på 80 kanske 90 % 
kunskap och resten är bara tur men så är det ju. Om man säger generellt i travlopp 
så är sista biten bara slump, att du hamnar i position i andra ytter istället för tredje 
ytter är skillnaden mellan ettan och tvåan du kan få ett störningsmoment. Sista 
biten är alltid tur, men jag vidhåller att travet är det största kunskapsspelet. (Sven) 

 
En annan av informanterna ser det ur en något annorlunda synvinkel 
 

Med hästar är det faktiskt så att du måste ha mycket skicklighet, men du måste ha 
otroligt mycket tur också. Om du inte har båda två så har du ingen chans. Det är 
mycket beroende av andra hästar och vad andra kuskar gör än den du har spelat 
på. Så att där är väldigt, väldigt mycket tur alltså. (Kenny) 

 
Sättet att skatta betydelsen av tur kontra kunskap är som vi ser lite olika bland 
informanterna. Men man är överens om att kunskap, för att eliminera eller 
åtminstone minska betydelsen av tur, är mycket viktig. På en fråga av vilka 
egenskaper en spelare bör ha svarade en av informanterna ”Hålla huvudet kallt 
och analytiskt påläst, kunskapsskålen kontra turen, mer kunskap ju mindre tur 
krävs för att kunna vinna. Kunskap är makt” (Sven). Man ser det som om man 
genom kunskap blir skickligare på att konstruera de vinnande systemen och att 
analysera förlopp i de olika loppen. Eller som en annan av informanterna 
uttrycker det: 
 

Skicklighet föder tur. Det är klart att man inte vinner varje gång eller sådär, men 
man vinner pengar regelbundet. Mer än den som inte är intresserad av travet, ja 
visst dom vinner någon gång ibland, det må va hänt. Men det är också dom som 
förlorar. (Anders) 

 
Tur är, som citaten ovan visar, en fullt verksam faktor att ta hänsyn till i spelet. 
Det är i det närmaste omöjligt att vinna stora pengar genom enbart kunskap 
anser de flesta informanterna, man måste också ha ett visst mått av tur för att 
lyckas. Men eftersom travspelarna förlorar en del av statusen bakom en vinst 
genom att hänvisa till tur, talar man sällan om en turfaktor. Det handlar nästan 
uteslutande om att travspelaren snarare ser en typ av otursfaktor i spelet. Genom 
att tala om att man missat en stor vinst genom att man haft otur skyddar man inte 
bara sig själv och den kunskap som man utger sig för att ha. Man skapar också 
syndabockar i form av till exempel kuskar som kör dåligt. 
 

Tur spelar ju naturligtvis in, det gör det ju. Jag hade otur i lördags till exempel, 
jag hade fyra efter fyra lopp och fyra system och det är värt över 40 000:- på varje 
och så har jag två spikar kvar och den ena galopperar och kommer fyra i mål och 
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det är otur och det är en oskicklig kusk. Och den sista spiken kör inte kusken utan 
sitter kvar när de andra går, sen går han fortast av alla och blir fyra så den V75an 
är hemma alltså om det bara sitter en riktig kusk i vagnen, det är också otur… 
(Per) 

 
Att resonera som i citatet ovan innebär att informanten inte behöver erkänna för 
sig själv och andra, att den missade vinsten kunde bero på att han faktiskt saknar 
den kunskap som han strävar efter att visa upp utåt, eller att han gjort en dålig 
analys av förutsättningarna i loppet.  
 
Det står klart att dissonans uppstår i förhållandet mellan tur och otur i spelet. För 
att kunna uppnå status och behålla sin position i travspelskulturen krävs vinster. 
Vinsten skapas genom kunskap och ‘lite’ tur, det är genom mycket kunskap och 
‘lite’ tur som spelaren vinner. Om spelaren inte skulle vinna eller en vinst enbart 
baseras på tur, till exempel genom ‘Harry Boy’ 15 riskerar spelaren att förlora en 
del av den position spelaren har inom kulturen. Vinster baserade på bara tur ger i 
sig inte höga positioner inom travspelskulturen. Samtidigt som spelaren vill 
förringa betydelsen av tur och ge sken av att en vinst till största delen baseras på 
kunskap och skicklighet, så kan spelaren skylla sina misslyckanden på otur, på 
faktorer som spelaren inte kan råda över. Ovanstående resonemang inte bara 
konserverar betydelsen av det kulturella kapitalet, dvs. de typer av kapital som 
ger högt värde bland travspelare, framför allt kunskaper. Det innebär också att 
vinsten, det ekonomiska kapitalet, inte längre är det viktigaste i kulturen om den 
inte är kopplad till just ett kulturellt kapital. 
 
I ett försök att locka nya spelare har ATG infört förenklade spelformer som till 
exempel ‘Harry Boy’. Det är en spelform för den som saknar den nödvändiga 
kunskapen om travspelet för att kunna vinna på annat än tur, men som ändå vill 
spela på hästar. Det kan ses som ett sätt att från ATG:s sida underlätta för de 
som inte känner tillhörighet till travspelskulturen. Skulle en travspelare som är 
mån om sin position på travspelsfältet spela en ‘Harry Boy’ skulle det kunna 
innebära ett hot mot travspelarens position på fältet, det skulle också kunna 
äventyra travspelarens kulturella kapital. 
 
Detta fenomen är ATG medveten om och använder sig därför också av 
reklamslogans av typen "Trav är mer än bara tur"16 i stora annonskampanjer: 
Ett resonemang som bygger på att, genom kunskap vinner man, och vinst genom 
kunskap och inte tur ger, som jag beskrivit tidigare, en bättre position i gruppen 
travspelare. Det betyder också att för att kunna eliminera behovet av tur blir 
insamlandet av kunskapen av extra stor betydelse för travspelaren. Det är viktigt 

                                                 
15 Se bilaga 1. 
16 Våren 2004. 
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för en spelare att definiera sig själv som en av de skickliga spelarna, en 
kunskapsspelare. 
 
Kunskap i relation till tur är tillsammans med ett behärskande av språket, som vi 
tidigare sett, en viktig förutsättning för att accepteras som medlem i 
travspelskulturen och för att inta en fördelaktig position inom travgänget, eller 
inom gemenskapen av travspelare. Det är följaktligen viktigt, som jag kommer 
att visa i nästa avsnitt, att travspelaren har stor kunskap om spelet och de 
faktorer som påverkar och styr vinstchansen. 
 
 
Jag kallar mig för kunskapsspelare 
 
För en travspelare är själva kunskapsinsamlandet viktigt. Det vill säga att 
inhämta så mycket information som möjligt för att möjliggöra en god analys av 
förutsättningarna i ett lopp. Kunskapen är också ett sätt att innan spelet, under 
förberedelserna inför själva spelmomentet, skapa sig en position (status) i 
spelgruppen. Det handlar inte bara om att i sig vara en ‘kalenderbitare’ även om 
det har en viss status att ha kontroll över tidigare körda lopp. Denna kunskap, för 
att var giltig, måste också omsättas i vinster. Vinsterna behöver inte vara stora, 
vilket i och för sig ökar statusen, utan det viktiga är att kunna förutse vinnaren i 
så många lopp som möjligt. 
 
Det betyder att man måste ägna mycket tid åt sitt kunskapsinsamlande. Man 
måste ha ett stort intresse för travsporten. Kunskapsinsamlandet sker på flera 
olika sätt vilka kan delas in i tre generella tillvägagångssätt: 
 
Ett sätt är att läsa så mycket som möjligt om trav i olika tidskrifter, 
informationsblad och travprogram. Man ser också på trav på TV, hemma, hos 
spelombuden och nu mera även på internet. Spelaren försöker ta del av så 
mycket skrivet eller annan medialt förmedlad information som möjligt. Det kan 
handla om så mycket som 20 – 40 timmar i veckan för en kunnig och intresserad 
spelare. Sven, en av informanterna, svara på frågan: hur mycket tid lägger du ner 
på att samla information? ”Jag brukar säga att det är ett halvtids jobb”, och för 
somliga är travspelet t.o.m. mer än ett halvtidsjobb, det är en livsstil. 
 
Den här typen av information är något som alla travspelare tar del av, det är 
grundförutsättningen för att överhuvud taget kunna påverka utgången av sitt 
spelande, menar informanterna. Det är också en relativt lättillgänglig 
information och där införskaffandet också är ofarligt för spelaren, dvs. spelaren 
utmanar inte sin egen kunskap mot andras kunskap i en interaktion. 
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Ett annat sätt av informationsinsamlande är att prata och diskutera spelet med 
andra travspelare, travintresserade eller med de verkligt initierade, t.ex. 
kuskarna. Den typen av informationsutbyte är också den vanligast 
förekommande. Kenny som driver en spelbutik berättar: 
 

Ja eftersom jag har spelbutik snackar jag framförallt med andra kunder om hästar. 
Jag kan väl säga att jag lätt lägger ner fyra, fem timmar om dan. Lätt. Det är där 
jag lär mig, jag lär mig mer å snacka med kunder än att läsa. (Kenny) 

 
En informationskälla med mycket hög status är kuskar, tränare eller andra som 
kan tänkas ha en mer initierad kännedom om hästarnas och kuskarnas 
prestationer och annat som kan påverka resultaten i loppen. Information från 
kuskar och travtränare är samtidigt svårare att få tillgång till och kräver en typ 
av symboliskt kapital som långtifrån alla spelare har tillgång till. Spelare som 
har tillgång till sådan information får också normalt hög status, framför allt om 
det är en förstahandskälla som avses, vilket också antyder att det symboliska 
kapitalet stärks genom att känna rätt personer. 
 

Ja det finns nog en viss status i det hela. Va ska man säga det är väl ett sätt å, jag 
vet inte om det är rätt liknelse, men det är ju ganska häftigt tror jag att få komma 
in i Manchester United´s omklädningsrum. Och ha en bra kontakt det är lite att få 
komma in i finrummet. Känner en amatör som kör ja det är naturligtvis lite bra det 
med. Men det är klart att kunna säga du till Stig H Johansson det är lite, ja strået 
vassare. Och det kan man tänka sig att även om det kanske inte förekommer på 
riktigt samma sätt så att dom här proffskuskarna dom har ju idolstatus… (Anders) 

 
Men det finns också risker med ett informationsutbyte där spelarna 
kommunicerar direkt med varandra. Man riskerar att avslöja sin okunskap eller 
sin bristande analysförmåga vilket innebär att travspelaren sätter sin egen status 
på spel i interaktion med andra spelare. I konstruerandet av en image krävs 
enligt Goffman (1959) en inramning, inte bara i fråga av yttre rekvisita, utan 
man måste också kunna göra sitt framträdande trovärdigt för att andra aktörer 
och publik ska fås att tro på den image man presenterar. Varje möte mellan 
spelare är ett framträdande där man exponerar sina kunskaper. Brister i spelarens 
kunskaper riskerar att sänka spelarens status och en spelare som inte kan styrka 
sina anspråk på att vara en kunnig spelare med vinster, riskerar att uppfattas som 
en ‘snackare’. Någon som kanske är trevlig att umgås med, inte att förakta, men 
någon som lika fullt riskerar att få en låg social position i gruppen travspelare. 
 
En kunnig travspelares ord, någon med hög position i gruppen, har självklart 
större betydelse än en mindre kunnig travspelares ord. Och trots att flera av 
informanterna i studien hävdade att det var en dödssynd att lyssna på andra 
travspelares råd, så förekommer ett stort informationsutbyte mellan travspelare. 
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Det tredje sättet av kunskapsinsamlande sker på travbanan. Travspelaren följer 
‘värmningar’17 av hästar inför loppen och ser så många lopp som möjligt på 
plats. Den här typen av information är kanske den typ som skattas högst av 
spelarna. Den verklige travintresserade spelaren åker till banan inte bara för 
spänningens skull, utan också för att öka sin kunskap om hästarna och 
därigenom öka möjligheten till vinst. De för noggranna anteckningar om tider 
som hästarna presterar och hur dagsformen verkar. Man undersöker 
banförhållanden och andra viktiga faktorer som kan påverka utgången av 
tävlingarna. 
 

Först kommer värmningarna det är det viktigaste av allt när du sitter där ute, när 
du ser en värmning och en häst som inte är betrodd, som avslutar 1200m, och man 
ser att ‘ouphs’ det är nog inte många som är här ute som sett denna värmningen 
och man prickar i sitt program. (Johan) 

 
Möjlighet att besöka stallbacken18, är en annan viktig informationskälla och kan 
liknas vid att känna travkuskar. Att få tillgång till information genom den typen 
av access, kontakter baserad på släktrelationer, kamrater eller att känna ‘rätt’ 
personer sedan tidigare, ger högre status bland andra spelare, eller med 
Bourdieus ord, ”ett högre symboliskt kapital”. Denna typ av access är inte bara 
intressant ur perspektivet att vinna pengar utan också intressant för travspelarens 
positionering på fältet. Om man genom sina kontakter inom travsporten har 
access till områden på travbanan som för andra är stängda ökar sannolikheten 
för hög status bland andra travspelare, man är en av de invigda. Det skulle kunna 
liknas med någon som tack vare sina personliga kontakter får tillträde till 
informationen i ett styrelserum i ett börsbolag. Det kan jämförelsevis ses som en 
form av insiderinformation inom aktiehandel, men till skillnad från aktiehandeln 
så är den typen av insiderinformation tillåten i spelet och t.o.m. önskvärd, och 
kan många gånger vara minst lika värdefullt socialt som ekonomiskt. 
 
Jag har pekat på att det finns tre tydligt urskiljbara sätt att samla in kunskap. 
Generellt sett är kunskapen enligt informanterna den största och viktigaste 
enskilda faktorn som skiljer en skicklig och mindre skicklig travspelare åt. Den 
är också skillnaden mellan att vinna pengar på skicklighet och att bara ha tur. 
Spelare som saknar kunskapen skulle lika gärna kunna spela på lotto eller 
trisslotter anser informanterna, eller varför inte ‘Harry Boy’. Det gör också att 
den kunnige travspelaren ofta tycker sig ha lite högre status än många andra 
spelare, möjligen pokerspelare undantaget. I Lalander & Andreassons rapport 
”Det Statliga Casinot – mellan myt och verklighet” (2003) framgår att flera 

                                                 
17 När hästarna värms upp inför ett lopp sker det på travbanan inför puibliken. 
18 På stallbacken finns också häststallarna och andra faciliteter som har med hästarna och 
kuskarna att göra. Där jobbar också de vid respektive travbana verksamma travtränarna, och 
där ligger deras träningsanläggningar samt gäststallar för ditresta tävlingsekipage. 
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pokerspelare läser litteratur om pokerstrategier för att öka sin kunskap och 
genom kunskapen bättre kunna förutse sannolikheten för olika 
kortkombinationer i spelet. Dessa spelstrategier, kunskaper, måste ständigt 
hållas aktuella och utvecklas. Detta görs för att möjliggöra rationella beslut som 
gynnar den egna chansen i spelet. 
 
Visserligen är trav- och pokerspelet inte det enda spelet där vinstchansen går att 
påverka genom kunskap. Den möjligheten finns även på stryktipset, Lången, 
Oddset och liknande spel. Men i de spelen är det ett alldeles för stort antal 
osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, anser informanterna, så den reella 
möjligheten att eliminera turfaktorn är liten. Det råder i och för sig ingen 
konflikt eller maktkamp mellan olika typer av kunskapsspelare (travet, stryktips, 
Oddset, Lången osv.), dock finns det en statusskillnad mellan vinnare i de 
respektive spelen, i alla fall i informanternas ögon. Av bland annat den 
anledningen är de ovan nämnda spelformerna inte lika intressanta att spela på 
enligt informanterna i studien. 
 

Jag kallar mig för kunskapsspelare. Det finns två kategorier av spelare om man 
ska generalisera och det är kunskapsspelare och snabbspelare. Det är sådana som 
spelar på maskiner (t.ex. Jack Vegas, f.f. anm.) och det är kort tid mellan spel och 
resultat/vinst. Det är ju inte alla gånger det blir vinst men resultatet kommer ju 
snabbt och det kräver inte så mycket planläggning det är ju klart… Kunskap… 
man kan dubbla i Jack Vegas-maskiner, men du kan ju aldrig köra system eller 
så… medan trav och tips så måste man skaffa info. Som påverkar ditt val av 
nummer… och det är kunskapsspel. (Mats) 

 
Eller som en annan informant berättar 
 

Jag vidhåller att trav är ett kunskapsspel, i stora drag är det ett kunskapsspel och 
det är mycket du måste kunna innan du vinner på trav. Det är 100 punkter som 
man måste ta hänsyn till och det är ju det som är det svåra, men det är ju också det 
som är poängen i det hela när du grejar dom grejerna och … dom stora delarna i 
alla fall, man måste ju ändå ha tur det kan ju hända att dårar är med och kör. Det 
som egentligen skulle införas i Sverige är att det bara skulle få vara professionella 
kuskar för då är det mer fairplay. (Per) 

 
Resonemangen som de vi ser i citaten ovan antyder också att travspelaren 
försöker positionera sig mot övriga typer av spelare. Informanterna menar att 
eftersom travspelet kräver så mycket kunskap för att eliminera turfaktorn, i 
förhållande till andra spel om pengar, har travspelet en högre status än andra 
spelformer. 
 
Men det räcker inte med enbart kunskap för att eliminera turfaktorn. Trots att en 
kunnig travspelare kan mycket om hästarna, kuskarna och andra viktiga faktorer 
som kan påverka utgången i ett lopp, betyder det inte att den kunnige spelaren 
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alltid är den som vinner mest. En annan mycket viktig förmåga är att kunna 
analysera den information man har. För att öka chansen att vinna, att eliminera 
turfaktorn, behöver travspelaren kunna skatta hästarna mot varandra, analysera 
de olika faktorer som kan påverka utgången i ett lopp. Utan att ha analysförmåga 
erhåller man varken hög status eller vinst på annat än tur. 
 
 
Loppet i badkaret 
 
Det viktigaste efter att ha införskaffat så mycket information som möjligt, den 
nödvändiga kunskapen, är att göra en lyckad analys av all den information man 
tagit del av, och utifrån analysen försöka hitta vinnaren i de respektive loppen. 
Ovanstående process kräver tålamod och utgör själva hjärtat i spelet. Spelaren 
måste kunna hantera och analysera informationen och utifrån den eliminera vad 
vi tidigare kallat ‘turfaktorn’ i så stor utsträckning som möjligt. Genom att 
analysera kunskapen och konstruera ett tänkt skeende i ett lopp, söker 
travspelaren kontroll över spelet i syfte att skapa ett vinnande system. Systemet 
syftar primärt till att generera vinst, och sekundärt till att stärka spelarens 
position i gruppen. En av informanterna berättar hur han ser på 
systemkonstruerande: 
 

Den största egenskapen som spelare är att du kan sätta in hästarna mot varandra 
innan loppet körs… att ha öga för det här/.../ Om dom har tjänat lika mycket 
pengar… att se på hästarna hur dom tar sig ut. Det finns ju dom som vinner från 
att ha gått rygg på ledarena hela vägen och vinner med minsta möjliga marginal 
och kanske var favorit i omgången… sånt är ju hårt. (Per) 

 
I citatet ovan kan vi se hur informanten resonerar när han ska analysera sitt 
kommande spel. Han tar hänsyn till så många olika faktorer som möjligt, t.ex. 
hästens dagsform, om hästen gått instängd i ett tidigare lopp och haft krafter 
kvar, hur mycket pengar hästen vunnit tidigare och i vilken typ av lopp hästen 
varit framgångsrik. Det är oräkneliga faktorer som måste kontrolleras och vägas 
in i analysen. En annan av informanterna beskriver sitt analysarbete på följande 
sätt: 
 

Ja om man tänker så rent spelmässigt då, så kan man ju köra loppet, som Hans G 
Lindskog säger (känd travexpert, ff. anm.), i badkaret en åtta tio gånger först. Och 
då är ju tanken, hur kommer scenariot att se ut i loppet. Sen kunskapssamlar man 
ju åt sig från kuskintervjuer man läser i tidningar /…/ Då gäller det att kunna läsa 
och bedöma detta /…/. Sen så väger man ihop detta och sen tittar man startlistan 
och ser och försöker kolla starten. Vem tar spets, kommer favoriten att vilja lägga 
sig och trycka i dödens eller kommer han bli släppt till ledningen. Och utifrån dom 
här loppscenarierna som man då tänker igenom några gånger, så finns det kanske 
en två eller tre andra rätt så bra hästar som har rätt så bra speed, och då tänker man 
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att dom kommer få ett himla bra lopp och i det här sällskapet att ja dom har rätt så 
bra vinstchans ändå. (Anders) 

 
Även denna informants beskrivning av hur han tänker och analyserar den 
kunskap han införskaffat, hur han i tanken matchar de olika hästarna mot 
varandra i de kommande loppen, visar på ett omfattande kontrollerande av en 
mångfald av faktorer som vägs mot varandra för att eliminera turfaktorn så 
mycket som möjligt. Hans lånade metafor om att ‘köra loppen i badkaret’ 
speglar på ett bra sätt hur travspelare på ett mycket allvarligt och koncentrerat 
sätt, dagar i förväg, lever sig in i loppen och i det närmaste tar plats i sulkyn,19 
för att analysera de kommande loppen. 
 
Det är viktigt att förstå det nära sambandet mellan informationsinsamlandet och 
analysen av informationen för att också förstå vikten av och statusen i travspelet. 
Att vinna pengar i all ära, men vinsten måste, för att fungera som 
positionsförbättrare, grundas i en kunskap och en analys av informationen för att 
inte ses som en turfaktor. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det inte räcker med bara kunskap. Kunskapen 
måste tolkas och analyseras och travspelaren måste utifrån denna analys 
konstruera sitt vinnande system. Lyckas han med det vinner han inte bara pengar 
utan han erhåller också status och en bra position i gruppen men också gentemot 
andra grupper av spelare. Det krävs dock ytterligare ett moment för att spelaren 
ska kunna anses som bra travspelare med hög status. Det krävs kontroll, dvs. att 
kunna ‘hålla huvudet kallt’ när spänningen och pulsen är hög och 
förutsättningarna för en bra analys av spelet är dåliga. 
 
 
Den rätta karaktären 
 
Kontroll kan i travspelet ses ur två olika perspektiv. Det första är att kunna 
förutse, och därigenom kontrollera så många faktorer som möjligt som kan 
påverka ett travlopp. Kontrollmöjligheten bygger på kunskap och analys. Det 
andra perspektivet på kontroll bygger på att det inte bara är en fråga om att 
‘vinna pengar’, utan det är också en fråga om att ‘inte riskera att förlora för 
mycket pengar’. Den typen av kontroll bygger på karaktär och disciplin. Att vara 
bra på att analysera och konstruera system och att äga en ‘stark’ karaktär inte 
bara ökar chansen att vinna, den minskar också risken att förlora. 
 
De flesta informanterna kontrollerar inte bara sin insats i spelet, utan lever även 
kontrollerade liv vid sidan av travspelet. Det händer visserligen att man vid stora 
vinster festar till lite extra, men utanför travspelet är de ofta mycket 
                                                 
19 Den vagn som kusken sitter i efter travhästen. 
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disciplinerade och karaktärsfasta. Att ha den ‘rätta karaktären’, att ha disciplin 
och kontroll kan ses som en typ av skyddsfaktorer för travspelarna.20 Vid direkta 
frågor om hur de skulle vilja ändra sina liv om de vann mycket, så svarar nästan 
alla uteslutande att de skulle leva ett liknande liv som de lever. En stor vinst 
skulle möjligen ge dem en möjlighet att spela mer och kanske på heltid men de 
menar också att de snarare ser en möjlighet att förverkliga andra drömmar 
genom vinsten. 
 

Drömscenario?!, Jag skulle vilja ha ett eget, nån form av eget företag och bara för 
å sprida skurar då så en spelbutik kanske eller gärna nåt vandrarhem eller nånting. 
Men det skulle också vara en dröm att ha så pass mycket pengar så att jag kunde 
ha en lite gård med kanske två, tre, fyra hästar och gärna då travhästar å träna, och 
att spela så klart. (Nicklas) 

 
Bilden informanten frammanar är inte ett utsvävande liv i sus och dus, snarare 
en ‘Svensson-bild’ av framgång och livskvalitet, men också en möjlighet att 
utveckla sitt stora nöje, travspelet. 
 
Kontrollen av spelandet är inte bara en fråga om att genom analys vinna pengar. 
Det handlar också om att inte lämna sitt liv i ödets händer. Man vet vad man vill 
och man strävar mot sitt mål under kontroll. De flesta av informanterna är i 
egentlig mening inte risktagare utan snarare kontrollerade tävlingsmänniskor. 
 

Jag tror att det är känslan av kontroll. Att det är din analys som stämmer. Att det är 
det, det som lockar. Sen om det är… ja just att du vet svaret. (Nicklas) 

 
Flera av informanterna menar att spelet handlar om att tävla mot sig själv för att 
få alla rätt. Det är ju alla rätt som är beviset på att man lyckats och som 
genererar vinster. Det existerar egentligen ingen konkurrens med medspelaren 
om vinsten, man missunnar inte någon annan att vinna. Det är inte heller någon 
egentlig konkurrens med kusken eller hästen. Det är snarare en konkurrens som 
bottnar i att tävla mot sina egna tidigare resultat i strävan efter vinst, den stora 
vinsten och att i kombination med kunskap, analys och vinst skapa en bra 
position på travspelsfältet. Kanske kan man säga att det handlar om att lösa en 
sorts travekvation. 
 

Därför att själv är bäste dräng (skratt), man vill kunna bestämma hur en hel rad ser 
ut helt själv. Och man vill på nåt sätt få känslan att, går den här in då är det man 
själv som har gjort det och det är väl så att säga… kan väl kanske tänka sig att en 
kille som tränar regelbundet och sen ställer han upp i ett eeeh Lidingöloppet och 
tar sig i mål. Då har han tränat för detta och han har ju genomfört det och han 
presterade det själv, någon form av individualitet. Här var det jag som sökte 

                                                 
20 Bland mina informanter fans två före detta spelberoende vilka samstämmigt pekade på hur 
just förlusten av disciplin och kontroll var viktiga orsaker till deras spelproblematik. 



 41

informationen, jag sökte kunskapen, jag läste tidningarna, hörde med 
jobbarkompisarna och allt vad dom hade hört och vad dom trodde, men i sista 
hand är det jag själv som sätter ihop systemet sen kan man… tacka någon att ja det 
var schysst att du gav mig den där vinnaren igår, fast om man skulle skälla på 
honom varje gång man fick en som förlora då skulle man få skälla dagligen. 
(Anders) 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de tre viktigaste faktorer en travspelare 
måste behärska för att vara framgångsrika är: kunskap, att kunna analysera den 
kunskapen och att kontrollera när, var och hur mycket man ska satsa. Kunskap 
och analysförmåga ökar chansen att vinna och eftersom de anser att just travet 
har ett antal kontrollerbara faktorer som styr utgången på loppen så föredrar de 
detta spel. Men om de inte klarar av att kontrollera sitt spel, riskerar de inte bara 
att förlora insatsen, de riskerar också att råka ut för andra negativa konsekvenser 
vid sidan om travspelet. Utan kontroll ökar risken för ett spelberoende, med de 
negativa ekonomiska och sociala konsekvenser som det kan leda till. Då denna 
studie inte har spelberoende som fokus konstaterar jag bara att utan den av 
travspelarna så viktiga karaktärsdraget ‘kontroll’, finns en uppenbar risk för just 
ett spelberoende. 
 
Men det ligger mycket annat bakom spelarens intresse för spelet än att bara 
prestera inför sig själv och andra. Det handlar om att ‘vinna’ pengar. Utan 
vinsten försvinner mycket av belöningseffekten, spänningen, och själva 
meningen med spelet. Vi ska därför i nästa avsnitt undersöka vinstens betydelse 
för travspelaren. Nedanstående addition summerar resonemanget som förts 
hittills. 
 
Språk + kunskap + analys + kontroll =, vinst baserad på skicklighet ger stort 
mängd symboliskt kapital vilket leder till hög social position på travspelsfältet. 
 
 
Vinsten 
 
Samtliga informanter nämner vinsten och möjligheten att genom kunskap och 
analys öka chansen att vinna, som det viktigaste i spelet. Genom kontroll och 
disciplinering av sitt spela kan de minska risken att förlora. Men det är inte bara 
själva chansen att vinna, utan möjligheten att vinna de ‘riktigt stora pengarna’ 
som också lockar till spel. 
 

Etnografen Fredrik Schoug (1997:141) menar att fascinationen inför miljonbelopp 
är beroende av dess ofattlighet. Miljonen utgör genom sin avlägsenhet från alla 
vardagsbelopp en ‘fullständig abstraktion’, och erhåller sin betydelse utifrån just 
svårigheten att skapa sig en föreställning av den. Chansen att bli miljonvinnare är 
även den ofattbar, fast snarare genom sin obetydlighet. (Berglund, 2000) 
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Visserligen finns chansen att bli miljonär på flera av de andra spelformer som 
tillhandahålls av staten. Men för travspelaren är det också en fråga om att 
försöka bevisa sin egen skicklighet. Att vinna pengar genom skicklighet, dvs. 
genom kunskap, analys och kontroll, ger status och position på travspelsfältet 
samtidigt berättigas vinsten genom att det ligger mycket arbete bakom vinsten. 
Rikedom genom tur kan ifrågasättas medan rikedom genom arbete är legitimt 
och för en travspelar är vinsten allt annat än tur utan snarare ett, visserligen 
intressant och roligt arbete, men ett arbete som bygger på kunskap, analys och 
kontroll. 
 
För att en vinst ska fungera som ett kapital för positionering på travspelsfältet, 
krävs att det ligger ett visst mått av arbete i form kunskapsinsamlande och 
analys. Detta tar tid i anspråk. För att en vinst således ska fungera som kapital på 
travspelsfältet ska den vara förtjänad, det måste ligga ett visst mått av prestation 
och ‘yrkeskunskap’ bakom vinsten. Det krävs mer än bara tur. Som vi tidigare 
sätt strävar travspelare (läses kunskapsspelare) efter att minska betydelsen av 
turfaktorn bakom en vinst. Ju större anledningen att misstänka att vinsten skulle 
bero på tur till exempel en vinst på ‘Harry Boy’, desto lägre legitimitet till 
vinsten och desto större risk att spelaren också tappar i position på fältet. Tron 
på travspelet som kunskapsspel ger legitimitet i själva spelandet, en legitimitet 
som behövs för att ge status till spelaren. På frågan om en av informanterna 
ansåg sig ha hög status bland de andra spelarna svarade han: 
 

Ja det kan man säga. En lördag här mellan 10 och 14 är hemsk, det ringer hela 
tiden och folk undrar om jag har några tips, och det är ju jävligt jobbigt för då 
sitter jag ju med det sista och för att jag sitter med det in i det sista är ju för att jag 
vill ta del av eventuella missöden. (Per) 

 
Genom att travspelaren kan hänvisa till att det ligger ett hårt arbete bakom 
vinsten, legitimerar det vinsten som något ärligt förtjänat, och på så sätt 
legitimeras också själva spelandet i ett större perspektiv. 
 
Behovet av en sådan legitimering kan också ses ur perspektivet att man sysslar 
med något som inte anses tillhöra en finkultur. Tidigare sågs travspelet av 
många snarare som att vistas i en gråzon mellan det socialt accepterade och en 
skum värld med äventyrare, småskurkar och kriminella. Travet har periodvis 
lidit av rykten om till exempel uppgjorda lopp och saknat den samhälleliga 
kontroll som idag genomsyrar travspelet (Schöldström, 1968). Informanterna 
menar att spelet inte är något konstigt eller suspekt. Den engagerade 
travspelaren ser spelandet snarare som vilket yrke, eller hobby som helst, som 
kräver kunskap och disciplin för att bli framgångsrik inom. 
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Men för att vinna krävs, inte bara en insats i tid och kunskap, utan också en 
insats i pengar. Varje kunnig spelare vet att insatsens storlek är av betydelse för 
att öka möjligheten att vinna de stora pengarna. I nästa avsnitt kommer jag att 
diskutera insatsens betydelse för vinsten. 
 
 
Insatsen 
 
Insatsen kan delas upp i två viktiga delar, tid och pengar. Tid har vi tidigare talat 
om i form av den tid det tar att inhämta kunskap och att konstruera system. 
Pengar krävs för att överhuvudtaget spela. I detta avsnitt ska jag diskutera 
insatsen som en kombination av tid och pengar och hur det påverkar 
travspelarens möjligheter att positionera sig på travspelsfältet. 
 
Insatsen i form av tid för kunskapsinsamlande och analys, och pengar för själva 
spelet fyller en viktig funktion för statusen i spelet, vilket också påverkar 
positioneringen i gruppen travspelare. Vi kan konstatera att tid, i form av 
kunskap och analys går att se som ett symboliskt kapital, medan pengar, både 
insats och vinst, kan ses som ett ekonomiskt kapital och att de två tillsammans 
positionerar spelaren på fältet. Tid och pengar är den insats som spelaren gör för 
att möjliggöra vinsten. Vinsten i sin tur består inte bara av ekonomiskt kapital, 
vilket visserligen är viktigt och det som spelaren i första hand hänvisar till som 
det viktigaste för sitt spel, utan vinsten består också av en hög positionering i 
den grupp som man vill tillhöra, gruppen travspelare. 
 
Symboliskt kapital är enligt Bourdieu, den yttersta formen eftersom det har en 
legitimerande och rättfärdigande verkan. Det är en form av social auktoritet som 
deltagaren införskaffat sig på fältet, en typ av ‘social crédit’ (Bourdieu, 1990a). 
Samtidigt menar Bourdieu att det ekonomiska kapitalet är den form som anses 
mest värdefull i moderna samhällen (Bourdieu 1977). För travspelaren innebär 
en kombination av ekonomiskt kapital med symboliskt kapital den yttersta 
möjligheten att positionera sig på fältet. 
 
Genom att undersöka storleken på insatsen och jämföra den med storleken på 
vinsten finner vi att förhållandet mellan insatsens storlek och vinstens storlek 
har betydelses för den sociala positioneringen på travspelsfältet, enligt följande: 
 
I jämförelse mellan insatsens storlek: pengar (ekonomiskt kapital) och tid 
(symboliskt kapital i form av stor kunskap och god analys) och vinstens storlek, 
finner vi följande fyra intressanta kombinationer: 
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1. Stor insats - liten eller ingen vinst = otur eller i värsta fall 
okunskap = hot 

2. Liten insats – liten vinst = tur eller skicklighet = inget hot 
3. Stor insats - stor vinst = skicklighet, kunskap = hög status 
4. Liten insats - stor vinst = tur, kanske skicklighet =eventuellt hot, 

skulle kunna minska värdet av kunskapsvinsten 
 
 

1) Om en spelare gör en stor insats i tid och pengar och trots det bara 
vinner en liten eller ingen vinst, vilket kan utgöra ett hot, kommer 
spelaren troligen att skylla på otur. Genom att ge sken av att det inte 
var kunskapen, analysförmåga eller pengar till insatsen som fattades. 
Att den uteblivna vinsten berodde på, för spelaren okontrollerbara 
faktorer som denna omöjligt kunde råda över. Försöker spelaren 
försvarar sin position på fältet och samtidigt visa att han eller hon äger 
ett stort kapital som går att spela för. Man accepterar en ekonomisk 
förlust utan en min och skyller sitt misslyckande på till exempel 
kusken eller andra faktorer som spelaren inte rimligtvis kunnat styra 
över. Detta sätt att hantera en utebliven stor vinst, skyddar inte bara 
spelarens position på fältet utan projicerar också en fortsatt positiv 
självbild hos spelaren. Det största problemet med att förklara en 
eventuell utebliven vinst är när spelomgången varit ovanligt lätt, dvs. 
när det finns ett stort antal vinnare. Vid sådana tillfällen kan spelaren 
använda sig av en speciell strategi för att förklara förlusten och inte 
förlora ansiktet inför de andra i gruppen. Spelaren kan till exempel 
skylla på att han spelade på ‘outsiders’ eller som en av informanterna 
utrycker det: ”Vill man vinna stora pengar så måste man spela på 
outsiders, för vem är intresserad av kaffepengar” (Torgny). 
 
2) Om insatsen är liten i tid och pengar och vinsten är liten är det 
ofarligt för alla på fältet. Vinsten beror på tur eller så var det en ‘lätt’ 
omgång med bara favoritvinnare. Insatsen behövde inte vara stor för 
att konstruera ett vinnande system. Den lilla vinsten upplevs inte som 
ett hot men röner heller inte någon större uppskattning av de andra 
deltagarna på fältet. Snarare är en utebliven vinst hotet en sådan 
omgång, att misslyckas med att konstruera ett vinnande system. Flera 
av informanterna menade också att på ‘pappret’ lätta omgångar 
spelade de många små och likadana system, så kallade ‘fleris’21, för 
att på så sätt öka den totala vinsten. 

                                                 
21 När man spelar exakt samma system på ett streckspel flera gånger för att ha chansen att 
vinna mer än om man bara spelat systemet en gång. Det här är vanligt i på förhand enkla 
omgångar med många storfavoriter. 
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3) Är insatsen i tid och pengar stor och vinsten också stor, speglar det 
inte bara skickligheten hos spelaren, det visar också att spelaren tar 
spelet på allvar och är villig att riskera ett stort kapital för det han tror 
på. Han visar att han har resurser, ett högt ekonomiskt kapital, som 
antingen kommer från en social position utanför gruppen spelare, eller 
vilket oftast är fallet, antyder att spelaren tidigare vunnit stora vinster. 
En stor vinst har tendensen att få spelaren att öka sina insatser rent 
ekonomiskt under en period efter vinsten. En stor vinst pekar också på 
att spelaren är kunnig och att han har gjort sitt arbete väl. Han har 
förvaltat sin kunskap och sin analytiska förmåga på bästa sätt och får 
därigenom också större respekt från andra spelare, en högre status och 
position på travspelsfältet. Det kan till och med vara så att han kan 
komma att röna respekt även från människor i samhället utanför 
gruppen travspelare. 
 
4) Är vinsten stor men insatsen liten i form av tid och pengar ses det 
oftast som tur. Tur för en travspelare är, som jag tidigare varit inne på, 
inget som man visar upp eller ens vill antyda skulle ligga bakom en 
vinst. Tur är förbehållet ‘kreti och pleti’, de som inte kan eller har 
förmåga att sätta sig in i spelet och förvärva den kunskap som krävs 
för att anses som en skicklig spelare. De som vinner med hjälp av tur 
är vad informanterna ibland kallar ‘Harry Boy’ spelarna, då de mycket 
oftare förlorar än vinner. Man skulle lika gärna kunna spela på lotto 
om man litade på turen menar en del av informanterna. Eller som en 
av informanterna uttrycker det: ”Harry Boy är för de spelare som vill 
förlora sina pengar, men vi som verkligen spelar lever ju på deras 
pengar så det är ju bra att dom finns” (Torgny) 
 

Vinstens värde är enlig resonemanget ovan inte bara en fråga om summan som 
man faktiskt vinner, den är också beroende av insatsen i form av pengar och den 
tid spelaren lägger ner på kunskapsinsamlande och analys. Insatsen har också 
en underliggande betydelse för hur man skapar sig en social position i gruppen 
travspelare. Vinsten blir inte bara ett ekonomiskt kapital utan vinsten skulle 
också kunna liknas vid en tillgång i spelarens CV. Den spelare som utger sig för 
att vara kunnig använder sig alltså av strategier för att framhäva att vinsten 
beror på hårt arbete (tid), och en förmåga att spela relativt stora system 
(pengar). Småspelarna anses vara de som förlorar och på så sätt tillför det 
nödvändiga kapitalet för att vinsten ska kunna bli stor för de andra skickliga 
spelarna.  
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Det är klart att man inte vinner varje gång eller sådär men man vinner pengar 
regelbundet. Mer än den som inte är intresserad av travet, ja visst dom vinner 
någon gång ibland, det må va hänt. Men det är dom som förlorar. (Anders) 

 
Att vinna pengar på travet står för mer än bara ‘pengar i plånboken’. Vinsten 
har, i kombination med den insats spelaren gör, också betydelse för spelarens 
positionering på travspelsfältet. Det räcker inte med att vinna mycket pengar, 
travspelaren måste också kunna visa att det ligger kunskap och analys bakom 
vinsten för att det rätta kapitalvärdet ska uppstå. En turvinst är bra för plånboken 
och kanske på kort sikt också statushöjande, men för att verkligen positionera 
sig på fältet krävs framför allt en kombination av ekonomiskt-, social- och 
symboliskt kapital för att skapa ett kulturellt kapital som stärker travspelarens 
‘sociala krédit’.  
 
Kunskap + analys + insats + vinst = stor mängd symboliskt kapital, möjlighet till 
hög social positionering på travspelsfältet 
 
 
Spänning 
 
I detta avsnitt diskuteras spänningen i spelet på hästar och hur spelet även har 
andra funktioner än att bara vinna pengar och positionera sig på travspelsfältet. 
För även om spelaren spelar för att vinna pengar så har spelupplevelsen också 
andra betydelsefulla meningar. Vissa informanter beskriver det som en kick, 
andra som ett äventyr, och några som det mest exalterade man kan tänka sig. 
Upplevelsen är helt och hållet subjektiv och mycket svår att beskriva men jag 
ska  göra ett försök. 
 

Ja det är en kick, det är en spänning. En kort stunds spänning är det, men det kan 
också vara upp till fem, sex dagars spänning, för spänningen kan ju komma i små 
vågor när man läser programmet redan på tisdagen och finnas där ända fram till 
lördagen då loppen går. (Anders) 

 
Tävlingsmomentet/spänningen är en del av spelet som travspelarna sätter högst 
på listan över anledningar till att spela på hästar. I en del fall är 
tävlingsmomentet viktigare än själva vinsten, kanske för att det för de flesta 
spelare sällan handlar om riktigt stora vinster. I Goffmans bok ”Interaction 
Rituals” (1967) talar han om hur spelet, chanstagandet, är ett äventyr för 
spelaren. Enligt Goffman ger spelet spelaren en möjlighet att ta ledigt från sitt 
ordinära liv. När insatsen är gjord inträder spelaren i en äventyrlig tillvaro där 
nuet är centralt. Spelaren glömmer sina vardagliga bekymmer och rutiner och 
kan fokusera på nuet helt och fullt. Det förklarar kanske också varför 
travspelarna nästan alltid väntar till sista minuten med att göra sin insats. Det är 
nämligen ett av de mest framträdande beteenden som jag kunnat observera på 
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travbanan, hur spelarna nästan alltid väntar till allra sista stund med att göra sina 
insatser. En förklaring till det vara att genom att fördröja själva insatsen, 
förlänger spelaren spänningen och överlämnandet av kontrollen in i det sista. 
När insatsen väl är gjord ligger spelet utanför spelarens kontroll. Eller som 
Goffman skriver: ”As soon as the coin is in the air, the tosser will feel that 
deciding forces have begun their work” (Goffman, 1967:152). 
 
Då spelare har en hög känsla för kontroll och disciplin och ogärna överlämnar 
spelet till slumpen, ödet eller turen, ökar också spänningsmomentet i spelet just 
genom att det finns en ovisshet i hur det kommer att gå. Det framstår klart att en 
person som engagerar sig så mycket som en kunnigtravspelare gör, dels i 
insamlandet av information, men också i analyserandet av den samma, också 
känner en stor spänning i sitt spel. Att känna avsaknad av kontroll är en 
påfrestande och äventyrlig upplevelse för många travspelare. Den är samtidigt 
skrämmande och lockande och bildar en stark kontrast till livet utanför spelet. 
Det är i spelet som travspelaren skapar sin värld av äventyr. Att spela på hästar 
innebär att man i varje spel, varje enskilt lopp, utsätter sig för risker. Detta 
stärker känslan av att leva i nuet, av att man för ett ögonblick utmanar sin 
position i gruppen. Man sätter inte bara pengar på spel man sätter också till viss 
del sin personliga status på spel. 
 

Som spelare så är det att kunna plocka fram vinnare som helst ger lite odds, 
man kan visserligen vara ödmjuk och säga att man har förlorat lite här och 
förlorat lite där, men samtidigt någonstans så vill man gärna klämma in att 
man har satt en vinnare också. Att kunna ha koll på många hästar ger en viss 
status när man pratar inne på ett café eller var det nu kan va. Att vara en 
vinnare är en kick. (Anders). 

 
Spelarna på travbanan verkar längta efter starka upplevelser, att något ska hända 
som lyfter stunden ur ‘vardagslunken’. Genom jakten efter vinsten tillför 
spelaren det momentet till sitt vardagsliv. I jämförelse med arbets- och 
vardagsrutiner blir tillvaron för en stund spännande och intressant. Man kan vara 
med om något utöver det vardagliga, något speciellt, spelet skapar ett mervärde. 
 
Ziehe (1993; Lalander, Svensson, 2001) kallar detta, sökande efter potentiering, 
och menar att det är en form av berusningsupplevelse som inte behöver vara 
relaterat till droger. Det kan handla om sex, bergsklättring, snabba farter eller 
andra extremsportsupplevelser. Ziehe menar att potentiering är människans 
försök att hantera upplevelser av tomhet och en längtan efter att ‘bara vara’. Att 
fly undan vardagens krav och få uppleva något mer ‘kick’-betonat. Eller som en 
informant beskriver spelet: ”Det är ju en enorm spänning när man spelar. Man 
får se hästarna det är wow, man är någon. Det var en enorm kick från början. 
Det var en förälskelse från början” (Sune). 
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För flera av informanterna markera travspelet också ett avbrott i förhållandet till 
vardagslivet. Turner (1967; Lalander 1999) skriver om liminala faser, med vilket 
de menar tillstånd där en grupp eller kultur tillfälligt vistas i en annan 
kulturellordning än den där den normalt vistas i. I det liminala kan livet vara 
äventyrligt, människor kan närma sig varandra och göra det de vanligen inte gör, 
det kan beskrivas som ett andningshål i en annars kanske rutiniserad vardag. 
 

Det är ju en spänning, nånting som bryter tillvaron lite tycker man. Bryter 
den grå vardagen eller små höjdpunkter i den grå vardagen, det tror jag att 
det är och sen då naturligtvis då drömmen om att kunna förverkliga 
drömmen man har. (Anders) 

 
Flera av informanterna menar också att ett besök på en travbana kan ses som ett 
sätt att slippa undan vardagslivets prestationskrav och att för en stund komma 
bort från vardagens rutiner. Att få en ‘time out’ från vardagslivets förpliktelser 
och att ‘nu’ -upplevelsen blir central, och spänningen och chansen att vinna 
hamnar i fokus. På travbanan suddas åldersbarriärer ut. Följande scen utspelade 
sig vid ett av mina besök på en travbana. 
 

Den äldre manen böjde sig fram mot den säkert 40 år yngre manen och pekade på 
några siffror i programmet som ligger framför dem båda. I själva verket så var 
hela bordet fyllt med spelbongar, spelprogram och speltidningar. Mitt i allt detta 
står två kaffekoppar och ett askfat halvfyllt med fimpar och två rykande halvrökta 
cigaretter. Diskussionen är livlig och rösterna höjs och sänks allt eftersom de 
diskuterar olika val av vinnare i kvällens lopp. Den äldre mannen är säkert 60-70 
år och klädd i en sliten kavaj, arbetarskjorta, kostymliknande byxor och svarta 
skor. Han ser ut att vara ganska sliten av livets vedermödor men blicken var 
entusiasmisk. Den yngre mannen, kanske 20 till 25 år är mer ungdomligt klädd, t-
tröja, jeans och gymnastikskor. Han utstrålar en attityd av att veta vad han gör och 
av att ha suttit här ofta förr. De gestikulerar samlat och pekar och läser ömsom i 
programmen och ömsom i tidningarna på bordet. Emellanåt tittade de upp mot en 
av de många tv-monitorer som klär väggarna i rummet och försöker samtidigt 
höra vad monitorrösten förkunnar. Monitorrösten drunknar ibland i sorlet som 
omger dem, men de verkade ändå förstå och tyda vad monitorrösten försöker 
förmedla till dem som uppmärksamt följde det som hände på tv: n. När inslaget är 
över böjer de båda männen sig åter över sina utspridda program och spelbilagor 
och verkar kontrollera monitorröstens kommentarer. Den yngre mannen ser 
ogillande ut och ruskar på huvudet. Den äldre mannen nickar instämmande och så 
återgår de till sin av monitorrösten avbrutna diskussion, och de klottrar ned någon 
markering på en spelbong framför dem. (Observation, Solvalla) 

 
På travbanan kan man också ge utlopp för starka känslor och till exempel bryta 
sociala normer genom att  skrika rakt ut av glädje eller förtvivlan. Detta kan på 
många sätt jämföras med fotbollssupportens sätt att leva ut glädje och sorg, även 
om det bör tilläggas att ‘travhuliganismen’ ännu inte gjort sitt inträde på arenan. 
Spelet på travbanan kan ses som en höjdpunkt eller belöning i vardagen, ett 
tillfälle då det kan hända saker, ett starkt brott mot vardagslivets rutiner, en 



 49

äventyrlig tillvaro, om än bara för en kväll, på travbanan med ‘grabbarna’. Eller 
som en spelare utrycker det: 
 

... men samtidigt är det ju så att sitter man och mäter sina krafter mot sina polare 
så är det ju klart att det blir socialt/…/ Det är väl mer en behaglighets känsla/…/ 
Det är skoj att gå på trav det är race det är fart och trevliga kamrater och det ska 
jag säga dig att det tycker jag är viktigt, där har vi det sociala biten också, ska man 
gå på trav då ska man kunna sätta sig ner och njuta och umgås. (Jonny) 

 
Sammanfattningsvis kan vi se att vinsten, insatsen och spänningen är några av 
de viktigaste delarna i travspelet. Alla spelare hoppas en dag få den stora 
vinsten, känna kicken av att ha lyckats konstruera ett vinnande system i 
konkurrens med andra. Spelarens egen skicklighet ska kunna styra utfallet. Vi 
har sett att insatsen i fråga om tid och pengar har betydelse för hur vinsten 
uppfattas i travgemenskapen, och påverkar värdet av vinsten, i aspekter av status 
och positionerna på fältet. Men också att travspelaren kan frigöra sig från 
prestationsångest, om utfallet blir lågt eller inget, genom att det alltid går att 
hänvisa till en otursfaktor, eller på andras dåliga prestationer, dvs. kuskar och 
hästar.  
 
Slutligen har vi konstaterat att spänningen och äventyret är viktigt, inte bara i 
aspekten av att vinna eller förlora pengar, utan också i aspekten av att kunna 
skapa sig ett andningshål i en vardag som lunkar på. Men spänningen stegras 
ytterligare i aspekten av att det inte bara är pengar som står på spel utan att en 
vinst eller förlust också påverkar den status travspelaren erhåller i travkulturen. 
Att spela bättre än sina vänner och andra travspelare, att hitta den vinnande 
raden, skänker också en form av status i travgänget, en hög position på 
travspelsfältet. Det förutsätter ett visst habitus och spänningen kan snarast ses 
som konstruerad genom det habitus som skapats ur en viss kulturell logik och 
som travspelaren socialiserats in i. 
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5. Sammanfattning 
 
 
I den här studien har jag intervjuat så väl professionella travspelare som 
travspelare som ser sitt travspel mer som ett allvarligt nöje. Jag har även 
genomfört ett stort antal observationer på framför allt olika travbanor, men 
också i spelbutiker i Sverige. Jag har även använt mig av olika typer av skriftlig 
dokumentation, och information via tv och internet i min analys av 
travspelskulturen i Sverige. Det är viktigt att poängtera är att alla informanter, 
oavsett spelfrekvens och ekonomiskt engagemang i spelet, har ett stort och 
seriöst intresse för spel på travhästar. I den följande texten ges en 
sammanfattning av de olika kapitlen i studien. 
 
 
Vägen in i spelet 
 
I ett försök att förstå hur informanternas intresset för travspelet blivit så stort  
såg jag vikten av att undersöka ”Vägen in i spelet”. I studien framgår att 
intresset för spel på hästar väcktes redan i unga år hos informanterna. Deras 
första besök på en travbana ägde ofta rum under starkt känslomässiga 
omständigheter, bland annat genom att de vann pengar. En tidig känslomässig 
upplevelse är enligt Berger & Luckmann (1966) viktigt för en internalisering av 
ett mer grundläggande beteende. I det närmaste alla informanter berättar också 
att de vid något av sina första besök på travbana fått känna glädjen av att vara en 
‘vinnare’. De har fått en positiv bekräftelse på sitt handlande och därigenom 
också en förstärkt självbild. De har också senare fått bekräftelse i sitt handlande 
genom att ingå i en specifik gemenskap, en travkultur, som de mött genom sitt 
spelande. Ett av de viktigaste kännetecknen för den kulturen är det specifika 
språk som finns inom travkulturen. 
 
 
Språket som kulturmarkör 
 
I skapandet och rekonstruerandet av vad jag i studien kallar en ‘travspelskultur’ 
framgår det att språket kanske är den viktigaste kulturmarkören. Jag har i 
studien konstaterat att språket har stor betydelse i interaktionen mellan aktörerna 
i travspelskulturen och skapar en speciell gemenskap mellan travspelare. Språket 
är viktigt för skapandet av en känsla av ‘Vi’, och för hur travspelarna markerar 
sin tillhörighet till gruppen travspelare. Jag har visat att de flesta travspelare 
känner en stark social solidaritet med andra travspelare och att den 
kulturspecifika språkjargongen även är viktig för informationsförståelsen och för 
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möjligheten att skaffa den så viktiga kunskap som krävs för att kunna förbättra 
möjligheterna att konstruera vinnande system. 
 
De flesta av travspelarna som ingår i studien beskriver också gemenskapen och 
den speciella språkjargongen i kulturen som något av det viktigaste, utöver 
vinsten. De talar mycket om spelet tillsammans med andra, och att gå på trav 
tillsammans med andra. Oavsett om man träffas i spelbutiken för att prata spel, 
eller är på travbanan för att uppleva travet och spelet tillsammans med andra, så 
finns det en relation mellan det individuella, att vinna, och det sociala i spelet, 
att ingå i en gemenskap. För att kunna erhålla en hög position på travspelsfältet 
krävs det en individuell skicklighet som inte erhålls enbart genom att vinna 
tillsammans med andra, utan det är konstruktören av det vinnande systemet, den 
som har kunskapen att hitta de vinnande hästarna, som också har möjligheten att 
vinna en position på travspelsfältet. 
 
 
Kunskap är makt och Trav är mer än bara tur 
 
Kunskap är makt och makt skapar position. En vinst baserad enbart på tur ger 
inte i sig en hög position inom travspelskulturen. Travspelarna vill därför oftast 
förringa betydelsen av tur. De vill framhålla att en vinst till största delen är 
baseras på deras personliga kunskap och deras skicklighet att analysera den 
information de samlat in. Men de skyller gärna sina misslyckanden på otur. Det 
får till konsekvens att betydelsen av det kulturella kapitalet, det vill säga den typ 
av kapital som äger högt värde bland travspelare, framför allt är kunskap och 
analysförmåga. Det innebär också att vinsten, det ekonomiska kapitalet, inte 
längre är det viktigaste i kulturen om den inte är kopplad till just ett kulturellt 
kapital. 
 
Om en seriös travspelare som är mån om sin position på travspelsfältet skulle 
spela en ‘Harry Boy’ skulle det kunna äventyra travspelarens kulturella kapital 
och därigenom bli ett hot mot travspelarens position på travspelsfältet. I ett 
resonemang som bygger på att, genom kunskap vinner man, och vinst genom 
kunskap och inte tur ger en bättre position i gruppen travspelare, blir det viktigt 
att eliminera behovet av tur. I ett sånt resonemang blir insamlandet av kunskap 
av extra stor betydelse för travspelaren. Det blir viktigt för en travspelare att 
definiera sig själv som en kunskapsspelare. 
 
 
Jag kallar mig för kunskapsspelare och Loppet i badkaret 
 
Kunskap anses vara den största och viktigaste enskilda faktorn som skiljer en 
skicklig och mindre skicklig travspelare åt. Jag har i studien pekat på att det 
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finns tre tydligt urskiljbara sätt att samla in kunskap vilka också markerar 
skillnaden mellan att vinna pengar på skicklighet eller att bara ha tur. 
 

1. Genom att läsa och följa med i det mediala informationsflödet. 
För flera av de travspelare jag mött är informationsinsamlandet ett arbete, en 
livsstil. De menar att det är grundförutsättningen för att överhuvud taget 
kunna påverka utgången av sitt spelande. Den här typen av 
informationsinsamlande är också ofarligt för travspelarna, dvs. spelaren 
utmanar inte sin egen kunskap mot andra spelares kunskap i interaktionen 
och riskerar inte heller sin position på travspelsfältet. 
 
2. Genom att kommunicera med andra travspelare. 
Det kan finnas vissa risker med ett informationsutbyte där travspelarna 
kommunicerar direkt med varandra. De riskerar att avslöja sina eventuella 
kunskapsbrister och/eller sin bristande analysförmåga, vilket innebär att 
travspelaren sätter sin egen status på spel i interaktionen med andra 
travspelare. Varje möte mellan travspelare är ett framträdande där man 
exponerar sina kunskaper. Brister i travspelarens kunskaper riskerar att sänka 
travspelarens position. Men även en travspelare som inte genom vinster kan 
styrka sina anspråk på att vara en kunnig travspelare, riskerar sin position på 
travspelsfältet. 
 
3. Genom att besöka travbanan och följa hästarnas värmningar före loppen. 
Den här typen av information är kanske den som skattas högst av 
travspelarna. Möjligheten att besöka stallbacken, är också en viktig 
informationskälla och kan jämställas med att t.ex. känna travkuskar. Att få 
tillgång till information genom den typen av access, rätt kontakter, ger en 
högre position bland andra travspelare, eller vad Bourdieus (1986) skulle 
kalla, ”ett högre symboliskt kapital” och därmed kulturellt kapital. Tillgång 
till den här typen av information baserad på ‘inside’ kontakter, är inte bara 
intressant ur perspektivet att samla information utan också viktig i 
travspelarens positioneringen på fältet. 

 
Det räcker inte med bara kunskap, utan kunskapen måste tolkas och analyseras 
och travspelaren måste utifrån denna analys kunna konstruera ett vinnande 
system. Lyckas travspelarna med det, vinner de inte bara pengar utan chansen 
ökar ytterligare för att nå en bra position på travspelsfältet. Det krävs också 
kontroll för att lyckas som travspelare med en hög position, att kunna hålla 
huvudet kallt när spänningen och pulsen är hög och förutsättningarna för en bra 
analys är mindre bra. 
 
De tre viktigaste egenskaperna som en travspelare bör ha för att positionerna sig 
för en hög position på travspelsfältet, och för att kunna vinna pengar, är att 
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skaffa sig kunskap, kunna analysera den kunskapen och att kontrollera sitt 
spelande. 
 
 
Den rätta karaktären 
 
Kontroll och disciplin spelar roll, att kunna avgöra när, var och hur mycket de 
ska satsa på de olika spelsystemen som de konstruerar, är viktigt. Kunskap och 
analysförmåga ökar chansen att vinna och eftersom travet har ett antal 
kontrollerbara faktorer som styr utgången på loppen, så föredrar de att spela på 
trav. Om de däremot inte klarar av att kontrollera sitt spelande, riskerar de inte 
bara att förlora, de riskerar också att spelet kan få negativa konsekvenser vid 
sidan om travspelet. Utan den av travspelarna så viktiga karaktärsdraget 
‘kontroll’, finns en uppenbar risk för ett spelberoende. De menar att det är 
viktigt att ha kontroll och disciplin i sitt spel, likväl som över sitt vardagsliv. 
Kunskap, analysförmåga och spelkontroll är alltså de tre enskilt viktigaste 
egenskaperna för en travspelare i sökandet efter en fördelaktig position på 
travspelsfältet och för att vinna pengar. 
 
 
Vinstens och Insatsen 
 
Travet har periodvis lidit av rykten om till exempel uppgjorda lopp och delvis 
saknat den samhälleliga kontroll som idag genomsyrar travspelet. Dagens 
engagerade travspelare, menar dock att ett seriöst spelande kan och bör ses som 
vilket yrke som helst som kräver kunskap och disciplin för att leda till framgång. 
Genom att visa på att det ligger ett seriöst arbete bakom kunskapsinsamlandet 
och en seriös analys bakom vinsten, legitimeras vinsten som något ärligt 
förtjänat, vilket ökar statusen på travspelet.  
man vinner  
 
Vinstens värde är inte bara en fråga om summan, utan ärockså beroende av 
travspelarens insats i form av pengar och den tid som travspelaren lägger ner på  
kunskapsinsamlande och analys. Insatsen har en underliggande betydelse för 
hur spelaren skapar sig en social position i gruppen travspelare. Vinsten blir inte 
bara ett ekonomiskt kapital, utan  ska också ses som en tillgång i travspelarens 
försök att positionera sig på travspelsfältet. En travspelare som utger sig för att 
vara en kunnig travspelare använder sig också av olika strategier för att 
framhäva att vinsten beror på hårt arbete (tid), och en förmåga att spela relativt 
stora system (pengar). Det räcker alltså inte med att vinna mycket pengar. 
Travspelaren måste också kunna visa att det ligger kunskap och analys bakom 
vinsten för att det rätta kapitalvärdet för en bra positionering på travspelsfältet 
ska uppstå. En turvinst är bra för plånboken, men för att verkligen lyckas nå en 
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bra position på travspelsfältet krävs framför allt en kombination av ekonomiskt-
, social- och symboliskt (trav)kapital. Att skapa ett kulturellt (trav)kapital  
stärker travspelarens ‘sociala krédit’.  
 
Om man adderar de tidigare nämnda tillgångarna av språkkunskap, kunskap om 
travet, förmåga att analysera kunskapen och självkontroll, med betydelsen av 
insatsen och vinsten, får vi följande samband: 
 
Språk + kunskap + analys + kontroll +insats =, vinst baserad på skicklighet 
vilket i sin tur ger ett stort kulturellt kapital och en möjlighet till hög social 
position på travspelsfältet. 
 
 
Spänningen 
 
Spänningen är ett av de viktigaste momenten i travspelet. Alla travspelare 
hoppas att en dag få känna kicken av att ha lyckats konstruera ett vinnande 
system som ger bra utdelning. Spänningen är en av de delar av travspelet som 
travspelare sätter högst på listan över anledningar till att spela på hästar, i en del 
fall nästan högre än själva vinsten. Travspelet ger spelaren en möjlighet att 
inträda in i en, i det närmaste äventyrlig, tillvaro där nuet är centralt 
 
Då de travspelare jag mött, menar att de har en hög känsla för kontroll och 
disciplin och ogärna överlämnar spelet till slumpen eller turen, ökar också 
spänningsmomentet i spelet genom att kontroll saknas och att det finns en 
ovisshet i hur spelet kommer att gå. Att känna avsaknad av kontroll är både 
skrämmande och lockande och bildar en stark kontrast till livet utanför spelet för 
många av travspelarna. Det är i spelet som travspelaren skapar sin värld av 
äventyr. De kan vara med om något utöver det vardagliga, något speciellt, 
travspelet skapar ett mervärde. För flera av informanterna är ett besöket på  
travbanan ett sätt att få en ‘time out’ från vardagen där spänningen och chansen 
att vinna hamnar i fokus. 
 
På travbanan kan spelaren också ge utlopp för starka känslor och bryta vissa 
sociala normer och tabun. Det är här tillåtet att leva ut känslor i en offentlig 
miljö, genom t.ex. att skrika rakt ut av glädje eller förtvivlan.  
 
Jag har konstaterat att spänningen och äventyret som travspelaren upplever vid 
ett besök på travbanan är viktigt, inte bara i aspekten av att vinna eller förlora 
pengar, utan också i aspekten av att kunna skapa sig ett andningshål i en annars 
rutiniserad vardag. 
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Men framför allt kan man se att spänningen blir extra stor då det som står på 
spel inte är i första hand ekonomiskt kapital utan travspelarens position på 
travspelsfältet. Det förutsätter ett visst habitus och spänningen kan snarast ses 
som konstruerad genom det habitus som skapats ur en viss kulturell logik och 
som travspelaren socialiserats in i. 
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Epilog 
 
Enligt statistik från ATG spelar väldigt många svenskar på trav. De allra flesta 
är att anse som småspelare och är i egentlig mening inte representerad i denna 
studie. En småspelare spelar normalt för betydligt mindre pengar och mindre 
frekvent, och lägger ner betydligt mindre tid på att inhämta kunskap och analys , 
än vad de travspelare som förekommer i den här studien gör. Småspelarna är 
också de, som enligt informanterna i studien, tillför de vinster som man 
eftersträvar. Men den största skillnaden mellan småspelarna på travet och de 
travspelare som förekommer i denna studie, är inte de summor som de spelar för 
eller den tid som de lägger ner på sitt spelande, utan det är att småspelaren inte 
konkurrerar om någon egentlig position på travspelsfältet. I den bemärkelsen är 
småspelarna utanför travspelsfältet. Men trots det är det nödvändigt att behärska 
stora delar av den språkliga jargong som finns inom travspelskulturen, och på ett 
liknande sätt som de mer professionella travspelarna försöka inhämta kunskap 
och att analysera den, för att öka chanserna att vinna. Det är även viktigt att äga 
självkontroll och speldisciplin på ett liknande sätt som de mer professionella 
travspelare som förekommer i studien. I den bemärkelsen, inte bara tillhör man 
travspelskulturen, utan man hjälper ständigt till med att konstruera, rekonstruera 
och legitimera den kultur som jag avsätt att spegla i studien, travspelskulturen. 
 
Huvudargument för spelandet är enligt travspelarna i studien framför allt 
vinsten, spänningen och gemenskapen, samt att det är ett kunskaps och 
analytiskt spel, där det finns möjlighet att minska turens betydelse. Det finns 
dock vissa problem att ta under beaktande när det gäller spel på hästar. Att spela 
på hästar går visserligen inte att jämföra med att spela på kasino (se Lalander & 
Andreasson, 2003), eller att spela på Jack Vegas (se Lalander, 2004). Att spela 
på travhästar är i det närmaste lika befriat från tabun som att spela på tips eller 
att köpa vanliga lotter. Trots det förs en debatt i Sverige om faran kring själva 
travspelandet. Med ATG i spetsen bedrivs starka kampanjer i media och genom 
reklamskyltning för ett ökat speldeltagande. Genom den ökade exponeringen i 
framför allt TV, och genom att erbjuda nya snabba och enkla spelformer t.ex. 
Harry Boy, på ett annars relativt långsamt och analytiskt spel, underlättar man 
för människor att spela på hästar och ökar därmed nyrekryteringen av 
travspelare. Då spelet på hästar i de bredare samhällslagren ses relativt 
okontroversiellt, ökar också faran för att människor med svag självkontroll och 
självdisciplin riskerar att hamna i ett spelberoende. Detta framförs från olika 
organisationer som ett problem. 
 
I det perspektivet kan man självfallet ifrågasätta spelet på hästar, och det sätt på 
vilket man söker att nyrekrytera travspelare. Man kan fråga sig om det från 
ATG:s sida är ett medvetet försöka att urvattna en kulturell företeelse som 
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värderar faktorer som kunskap och analys högt och som kräver tid, självdisciplin 
och kontroll. Faktorer som kan ses som återhållande för kulturmedlemmarna och 
minska risken att de hamna i ett spelberoende. 
 
Genom att göra spelet på hästar allt mer likt snabba spelformer, som Jack Vegas 
och kasinospel, underminerar ATG en spelform som genom sina kulturella 
förtecken inte i samma utsträckning som många snabba spelformer nyrekryterar 
människor till ett spelberoende. Ingen av de travspelare jag mött och intervjuat 
har ställt sig positiva till de av ATG föreslagna förändringarna med målet att 
göra travspelet mindre kunskapsberoende och turbetonat, och därmed öka 
spelhastigheten. En av informanterna uttryckte det på följande sätt: 
 

Tiden räcker idag knappt till att ens gå på toaletten mellan loppen, man ska kolla 
defileringen, oddsen, strykningarna och hinna fylla i bongen och lämna in den. De 
här nya experimenten med att korta ner tiden mellan vissa lopp för att öka tempot 
ytterligare är helt fel för oss som verkligen spelar. (Sven) 
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Travets olika spelformer. 
 
V75, V65 (onsdag, söndag), V5, V3, Dagens Dubbel (DD), Vinnare, Plats och 
Raketen, Trio, Komb och Tvilling 
 
Beskrivningarna nedan är hämtade från ATG:s spelsidor på internet, 
www.atg.se, hösten 2004. 
 
V75 – Sveriges största spelform 
V75 är Sveriges största spelform, där det gäller att hitta vinnarna i sju lopp. Utdelning sker på 
sju, sex och fem rätt. Tävlingarna avgörs på lördagar och är travets elitserie, där de bästa 
hästarna och kuskarna möts på någon av landets travbanor. Cirka en miljon svenskar spelar 
regelbundet individuellt eller i grupp och vinsten kan för en ensam vinnare med sju rätt uppgå 
till drygt 20 miljoner kronor, vid jackpot till drygt 40 miljoner kronor. Jackpot inträffar då 
utdelningen på fem eller sex rätt understiger 10 kronor eller då det inte finns någon rad med 
sju rätt. V75-loppen sänds i TV4s Vinnare-program på lördagar. 
 
V65 – Onsdag 
Onsdagstävlingarna på Solvalla har sedan 1992 sänts i TV4. På Solvalla finns stora delar av 
både kusk- och hästelit samlade och banan är också Elitloppsbana. I februari 2003 byttes 
spelform från V64 till V65, med utdelning på sex och fem rätt, men med möjlighet till jackpot 
om utdelningen på fem rätt understiger 30 kronor eller när det inte finns någon rad med sex 
rätt. Loppen visas bland annat i TV4s Vinnare V65-program på onsdagkvällarna. 
 
V65 – Söndag 
Sedan 2002 spelas V65 på söndagar. För spelarna gäller det att pricka in sex eller fem rätt för 
att få utdelning. Från och med februari 2003 finns det chans till jackpot även på V65 på 
söndagar och reglerna är desamma som för V65 på onsdagar. V65 på söndagar arrangeras på 
både trav och galopp och körs eller rids på olika banor runt om i landet varje vecka. Loppen 
visas i TV4s söndagssändning. 
 
V5 
V5 kan man spela alla dagar på alla banor utom onsdagar då V65 avgörs på Solvalla. 
Målgruppen är framför allt spel-, trav- och galoppentusiaster. Under 2003 kördes V5 på 
fredagsluncherna vid 40 tillfällen och TV-sändes. Det kommer att fortsätta under 2004. V5 
från DD-banan visas från och med 2003 varje vardag i TV4 plus, Lunch-V5 visas i TV4. 
 
V3 
V3 finns som banspel på samtliga banor. Till Dagens Dubbel-banan kan V3 också spelas som 
förtidsspel. På banan spelar du V3 med en insats i form av en andel om 10 kronor per häst. 
Det gör att du kan satsa valfritt antal andelar på olika hästar mellan loppen. Hos ombuden och 
på ATG.se spelas V3 som förtidsspel med kupong. Vinstutdelning sker vid tre rätt. 
 
Dagens Dubbel 
Dagens Dubbel är Sveriges största dagliga hästspel. Det gäller att tippa vinnaren i två utvalda 
lopp på en av trav- eller galoppbanorna varje dag. Dagens Dubbel-loppen exponeras varje dag 
i TV4-sporten och i morgonprogrammet. Dessutom visas de i sin helhet i TV4 plus. 
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Vinnare & Plats samt Raket 
I spelformen Vinnare gäller det att hitta vinnarhästen i ett lopp. Spelformen Plats ger vinst 
såvida den häst man satsat på kommer etta, tvåa eller trea. Spel på Vinnare & Plats sker 
mestadels på trav- och galoppbanorna. Raket är ett sätt att spela Vinnare & Plats i flera lopp 
där vinsten går vidare som insats i nästa lopp.  
 
Trio 
Trio går ut på att tippa tre hästar i rätt ordningsföljd – ettan, tvåan och trean – i samma lopp. 
Trio har snabbt blivit ett mycket populärt spel. Att spela Trio kan ge extremt höga odds. Trio 
visas varje vardag i TV4s program Dagens Rätt (trav) och på lördagar och söndagar (galopp) i 
TV4s Vinnare-program. Extra Trio-spel arrangeras vid vissa internationella storlopp, 
exempelvis Prix d´Amerique. 
 
 
Komb 
När Komb spelas gäller det att pricka in ettan och tvåan i samma lopp i rätt ordning. Spel på 
Komb arrangeras enbart på galopptävlingar och kan spelas i samtliga lopp vid tävlingar på 
Täby, Jägersro eller den nya galoppbanan i Göteborg. På lördagar och söndagar benämns 
Komb Lördags- respektive SöndagsKomb och på dessa särskilt utvalda lopp finns även 
möjlighet att spela Trio. SpecialKomb är benämningen på ytterligare ett utvalt lopp. Lördags- 
och SöndagsKomben visas i TV4s Vinnare-program. 
 
Tvilling 
Tvilling lanserades den 28 januari 2004 och är ett oddsspel som går ut på att hitta 1:an och 
2:an i ett lopp, oavsett ordningsföljd. Vinsten är oddset gånger insatsen och snittoddset är 
cirka 20. Vinståterbetalningen är 80 procent, det vill säga samma som på Vinnare, Plats och 
Komb. Minsta insats är fem kronor. Tvilling erbjuds i samma lopp som Trio vid lunchtid på 
vardagar. Tvilling arrangeras också dagligen på Dagens Dubbel-banan i lopp 2, 5 och 9 (utom 
lördagar, då i lopp 1, 5 och 11). Loppen sänds i TV4 på luncher samt lördagar och söndagar. 
Dessutom kan man se lunchloppet i TV4 plus på vardagar liksom Tvilling-loppen som går 
kvällstid. 
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Ordlista. 
 
Inom travspelet och på travbanan finns många ord och uttryck med en annan 
innebörd än den man är van vid, och en mängd ‘egna’ ord som nästan bara 
aktörer inom travspelskulturen känner till. Här följer en provkarta av de 
vanligaste orden med korta förklaringar. 
 
 
A-häst - Om man i ett lopp väljer att rangordna hästarnas chanser menas med detta en häst 
som i förhand anses ha bra chans att vinna. 
Aktion - Hästens sätt att röra sig. Man skiljer bland annat på rund och flack (fram)aktion. 
Vissa hästar har aktionsproblem, problem med att trava rent och snyggt. Galopphästar med 
aktionsproblem rör sig kort och stelt istället för mjukt och med längd i stegen. 
Aktionsproblem kan bero på mycket: skada, dålig balans eller att hästen inte trivs på 
underlaget. 
Andra par utvändigt - Bra position i travloppet; hästen i andraspår bakom den som travar 
utvändigt om ledaren. 
Autostart - En av två vanligt förekommande startmetoder i Sverige för trav; åtta hästar i 
första ledet, fyra i andra. Vid internationella tävlingar kan det förekomma annat antal hästar 
bakom startbilen i de olika leden. 
Avhängd - En avhängd häst har blivit långt efter täten i ett lopp. 
 
B-häst – en häst som bedöms ha en viss vinstchans. Se A-häst 
Backen - stallbacke, stallområde 
Bakspår -Startspår i andra ledet, 8-12 i volt, 9-12 i autostart 
Balansering - olika sätt att utrusta travhästen i synnerhet med hjälp av skoning m.m. för att 
den skall trava perfekt 
Barfota - När travhästen tävlar utan skor på hovarna kallas det att den går barfota. Hästens 
kapacitet förbättras oftast om den går barfota. Vissa hästar klarar inte av det för att de har 
känsliga hovar 
Bank - ogarderad häst på V5/V75-kupong. 
Bergvinnare - häst som man med ‘säkerhet’ anser skall vinna 
Bjuda till - En häst som presterar sitt bästa när kusken eller ryttaren begär det 
Blinkers - En utrustningsdetalj inom galoppen, skygglappar som gör att hästen inte ser åt 
sidorna, bara rakt fram. Markeras i programmet med ‘B’. 
Blåsa till - En snabb attack från häst som ligger långt bak i fältet, (se även Svepa fältet) 
Bong - Gammaldags uttryck för spelkvitto och spelkupong 
Brisa - Leka med motståndet, sticka ifrån de andra hästarna 
 
C-häst - C-hästen värderas ha liten chans att vinna, se även A-häst  
Catchdriver - Kusk som nästan bara ägnar sig åt att köra lopp och hyrs in vid särskilda 
tillfällen. Ibland kallas tränare som kör annans häst också för catchdriver eller lånekusk 
 
Defilering - hästarnas paradering före lopp. - Också ett uttryck för överlägset vunnet 
Dyngtrampare - häst som trivs med tung bana 
Dödens - Positionen utvändigt om ledaren i loppet. Det är tufft och psykiskt jobbigt att 
springa där. För de flesta hästar är vinstchanserna små från den positionen 
Död löpning - två eller flera hästar som kommer exakt samtidigt i mål 
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Drag - När man tror extra mycket på en häst som inte är mycket tippad har man ett drag 
Drivning - För att hästen ska göra sitt bästa använder kusken sitt spö för att ge signal till 
hästen att ge sitt yttersta. Det är tillåtet med några enstaka lätta drivningar under loppets sista 
400 meter - med en hand i vardera tömmen. Inom galoppen tillåts jockeyn använda sitt spö för 
korrigering och lätt drivning, så länge hästen kan förbättra sin position eller vinna. Samtliga 
slag måste träffa hästens bakdel och får ej utfärdas med spöarmen över axelhöjd och inte 
heller upprepade gånger utan vila. Onödigt hård spödrivning bestraffas av domarna. 
Döva - Man ‘dövar’ hästar genom att stoppa bomull eller skumgummibollar i öronen på dem. 
Den här metoden används för att de ska lugna ner sig 
 
Entaktare - häst som inte kan slå om tempo 
Enkelrad - Om du på V75, V64, V5 eller DD bara markerar en enda häst i varje avdelning 
har du gjort en ‘enkelrad’. Spelar du systemet flera gånger får du en ‘flerbong’ 
Enkelstreck - En spik, samma som Singelsträck 
Entömd - En häst som bryter åt det ena eller andra hållet. Den ‘hänger på en töm’. Beror ofta 
på att hästen besväras av något 
 
Fela – galoppera 
Fidus - otippad häst med viss segerchans, En häst som kan överraska till ett högt och bra odds 
Fasta spår - När travhästar stryks brukar startspåren ändras. Spår 3, 6 och 7 vid voltstart är 
fasta och ändras inte vid strykningar. Likaså flyttas inte bakspår, vid autostart, fram till 
framspår vid strykningar. Galopphästarnas startspår ändras inte vid strykningar 
Fastlåst - En häst som i ett lopp blir instängd. Den har hästar runt omkring sig och kan inte 
byta spår 
Fleris - När man spelar exakt samma system på ett streckspel flera gånger för att ha chansen 
att vinna mer än om man bara spelat systemet en gång. Det här är vanligt i på förhand enkla 
omgångar med många storfavoriter. 
Framspår - Spåren längst fram, öppna spår, där hästen och kusken kan ladda framåt direkt 
mot ledningen utan att hindras av framförvarande konkurrenter 
Främre volten - Hästarna 1-5 som voltar för sig själva i voltstart 
 
Galopp - En naturlig gångart hos en häst. I travtävlingar är det dock otillåtet. Galopperar en 
häst tre gånger under ett lopp diskas den. En galopp som håller på längre än 150 meter leder 
också till diskning 
Goggles - skygglappar som kan vara monterade på en särskild huva som skall hindra hästen 
att se åt sidorna och bakåt 
 
Hakar - broddar i hästens skor som ger bättre grepp på vinterbana 
Handicap - lopp för hästar ur olika klasser där man försöker gruppera hästarna på olika 
distanser efter deras förmåga 
Heat - ett av flera träningsarbeten samma dag 
Halvrad - Häst som startar två gånger, med bara några dagars mellanrum, får i det senaste av 
trav- och galopprogrammen en ofullständig formrad som bara kan redovisas till hälften. 
Programmen trycks med upp till en veckas framförhållning och hinner inte få med resultatet 
av den senaste starten 
Heltäcka - När du som spelare streckar alla deltagande hästar i ett lopp har du ‘heltäckt’. 
Het - Temperamentsfull häst som slösar bort en massa krafter i onödan. Hästen vill springa 
fortare än kusken eller ryttaren vill. Kusken bromsar därför genom att dra hårt i hästens tyglar. 
Hängresa - När hästen får springa med i rygg bakom andra hästar och slipper offra krafter 
själv 
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Högoddsare - En häst som inte är vidare betrodd bland spelarna och därför delar ut ett högt 
odds 
 
Icke vinnare - En häst som nästan alltid släpper konkurrent förbi sig på upploppet. Hästen 
ger inte sitt yttersta, vill inte bli först i mål 
Indikator - den oddstavla som i siffror eller med hjälp av klockvisare anger den ungefärliga 
vinstudelningen vid ev seger för hästarna 
Instängd - häst som har konkurrenter omkring sig och kan ej avancera 
Insatslopp -Oftast ett lopp med stor prissumma där ägarna själva har sett till att prissumman 
blivit så hög genom att betala för deltagande. De flesta stora årgångslopp, Kriteriet och 
Derbyt tex, är insatslopp 
 
Jobb –Träningspass för häst 
Kall -trött häst som ej kan öka farten 
Klar - säker vinnare 
Klasshäst - häst med hög kapacitet som alltid gör sitt bästa 
Kroka ihop - två eller flera ekipage fastnar i varandras sulkys. 
Kvasta - Pigga hästar kvastar med svansen när de springer - svansen står rakt ut och ser ut 
som en kvast 
Körsven - den som kör travhästen i lopp, kallas även kusk 
Kilometertid - Den totala tiden för hästen i varje lopp omräknas till en genomsnittlig tid per 
kilometer. Det är alltid den tiden vi i Europa anger som rekordtid. Den hittar du i 
travprogrammet. Där kan det stå 15,0 och då menas det att kilometertiden är 1.15,0 
Klasshäst - Häst som har hög kapacitet och anses ha möjlighet att ta sig uppåt i klasserna till 
toppskiktet i Sverige. Den ger alltid lite extra i täta slutstrider. 
Klassiska löpningar - Inom galoppen finns det fem löpningar för 3-åriga hästar som räknas 
som klassiska. Dessa är Jockeyklubbens Jubileumslöpning (över 1600 m), Derbyt (2400 m) 
och St Leger (2800 m). Skulle en och samma häst vinna alla tre loppen så vinner den något 
som kallas Triple Crown, vilket är mycket ovanligt. Dessutom finns det två löpningar avsedda 
endast för ston; Dianalöpning (1600 m) samt Oaks (2400 m). De ursprungliga klassiska 
travloppen är Svensk Uppfödningslöpning för 2-åringar, Svenskt Trav-Kriterium för 3-åringar 
och Svenskt Trav-Derby för 4-åringar. Dessa tre utgör travets Triple Crown. 
Kortspeedig häst - En häst som har en kort men kraftfull speed. Den orkar bara springa 
maxfart en kort sträcka och sparar sig därför in i det längsta för att utnyttja den så sent som 
möjligt i loppet. 
Kuskförstärkt - En häst som brukar köras av en amatör blir oftast kuskförstärkt när ett proffs 
tar över tömmarna i tävling.  
Kusklös - Spelaruttryck för en häst med en dålig kusk. Hästen får ingen hjälp och är förlorad 
på förhand. 
Käka hjälm - Att sitta instängd tätt bakom konkurrenten i ett lopp med mycket krafter kvar 
utan möjlighet att komma ut. Kusken bakom släpper sin häst så långt fram han kan för att få 
en så bra placering som möjligt ändå. Hästens mule är uppe i motståndarens hjälm.  
Kön- En position långt bak i fältet 
 
Ladda från start - Om kusken satsar hårt för att komma till ledningen från start 
Linor – tömmar 
Lucka - Fritt spurtutrymme; det är svårt att få lucka från exempelvis rygg på ledaren eller 
tredje par invändigt, men får hästen det har den goda chanser att vinna eftersom den fått en 
vilsam löpning 
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Löphuvud - egenskap hos häst som vill och alltid gör sitt bästa. En häst med bra löphuvud 
ger sitt yttersta i spurten. Ett dåligt löphuvud betyder att hästen ger sig utan strid 
Leda volten - Hästarna ett och åtta i voltstart leder de andra ekipagen till sina positioner inför 
starten. Kuskar kan bestraffas för en illa ledd volt eftersom alla hästar då inte har fått chansen 
från start 
Långspeedig - En häst som kan hålla hög fart en längre sträcka 
Länsa undan - När hästen drar undan ensam i stor ledning 
 
Maiden - benämning på häst som aldrig segrat 
Matlapp - En liten prissumma för en placering i ett lopp. Oftast en 5:e-6:e placering. 
Ursprunget till namnet är att pengarna räckte till mat åt hästen i ungefär en månad. Så är det 
inte längre 
Meeting - En avgränsad tävlingsperiod. I V75 delas året upp i åtta meetings som är 6-8 
veckor långa 
Miljon - Säger en spelare ”Hon ser ut som en rund miljon" betyder det att hästen ser ut som 
en säker vinnare 
 
Nollopp - lopp för hästar med lägsta startprissumma 
Nollpoängare - En häst som inte har tjänat några prispengar under sina senaste fem starter 
och därmed inte har några startpoäng 
Norskt huvudlag - skygglappar som hissas upp eller ned till hästens ögon för att den skall 
öka farten över upploppet 
Något tung - Ett uttryck för banans kondition vid längre tids blötväder. Vissa hästar har svårt 
att få det rätta fästet och blir lätt trötta om banan är något tung. Förkortas ‘n’ i programmet. 
En något tung bana är cirka två sekunder långsammare 
Odds - Oddset används för att räkna ut vinsten. Insatsen multiplicerat med oddset minus 
insatsen är lika med vinsten. Begreppet odds kan även användas i samband med eventuella 
odds för hästen efter tävling eller oddsvisning inför tävling. Då anges den ungefärliga 
utdelningen per satsad tia. 
Ospeedig häst - En häst som är mer stark än snabb 
Osäker - häst som lätt galopperar 
Outsider - häst som kan vinna om det stämmer för den, men vars chanser ändå är 
svårbedömda 
Oärlig - En häst som inte gör sitt bästa och inte vill kämpa i loppen 
 
Plats - spelform där det gäller att hitta en häst som antingen blir etta, tvåa eller trea i loppet 
Proposition - loppets förutsättningar eller villkor efter vilken hästarna anmälts 
Provstart - individuellt startprov under perioden mellan defilering och loppets egentliga 
startmoment 
Pulla - ligga hårt på bettet. Hästen som vill springa fortare än körsvennen tillåter. Från 
engelskans ‘pull’=dra 
Pulla upp - strypa tempot under lopp, sakta av efter lopp eller snabbarbete 
På tårna - häst i toppform 
Packa fältet Sänka tempot kraftigt i ledning så att även de sackande hästarna kommer ifatt. 
Fältet packas ihop 
Prepareringslopp - Att medvetet köra ett snällt, defensivt lopp med sin häst i syfte att bygga 
upp formen inför ett planerat lopp lite längre fram (där också prissumman är betydligt högre). 
Prepareringslopp är vanligt i Frankrike, särskilt inför Prix d’Amerique. Egentligen är det 
förbjudet; kusken är alltid skyldig att köra för bästa möjliga placering. 
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På rulle - Att låta sin häst springa bakom andra hästar i vinddraget och på så sätt slippa ödsla 
krafter. 
 
Rensare - Spelterm för en häst som vid seger rensar bort de flesta inlämnade eller 
kvarvarande system på till exempel V75. 
Runda fältet - Att passera sina konkurrenter i ytterspår. 
Rusare - En häst som av olika anledningar inte kan eller vill hushålla med krafterna. Rusaren 
tar ofta ledningen men orkar sällan hela vägen till mål. 
Rysare - När en häst vid seger ger ett högt odds och orsakar ett kraftig stegrat kupongvärde. 
Med uttrycket rysare menas effekten hästen väntas ge de spelare som inte streckat rysaren på 
kupongen. Man ryser av skräck för en vinst. 
Rökare - Vass speed från bakre fältet som ställer motståndarna chanslösa. 
 
Singelstreck - enda markerade häst på kupongen. 
 Sista sväng – upploppskurvan 
Skräll - överraskande vinnare 
Smygare - avvaktande löpning bakom annan häst 
Speed - förmåga att under kortare eller längre sträcka väsentligt öka farten 
Spetsen – ledningen 
Spik - ensam markerad häst på kupongen i V5/V75-lopp 
Springspår - spår 6 och 7 i voltstart, startspår med längre anlopp 
Stallskrik - häst som tippas på stallbacken 
Stayer - häst som är bäst i långa lopp 
Stenklar - helt ‘säker’ vinnare 
Struken - häst i programmet som inte kommer till start. 
Stängt spår - startspår i andra ledet 
Svara - öka tempot när konkurrent försöker passera 
Sålla - bortfall av V5/V75-kuponger. 
 
Tillägg - räknas per 20 m extra utöver grunddistansen. 
Totalisator - vadhållningssystem som används i Sverige och de flesta andra länder med 
hästsport 
Tungt - blött och lerigt banunderlag 
Takta ur - En häst som plötsligt tappar rytmen i travet. 
Toto - Förkortning för totalisator. Att kliva in på toton betyder alltså att man spelar och gör 
insatser på hästar. 
Tvärspeedig - En häst som når toppfart på bara några steg. Det här är en värdefull egenskap 
hos de flesta världsstjärnor. 
 
Upplopp - banans sista raka del före mål 
Uppanmäld - Häst som startar i ett lopp där den egentligen inte hör hemma och borde inte ha 
någon chans att hävda sig. Det finns flera anledningar till att en tränare uppanmäler; av 
poängbrist eller för att loppets distans eller startmetod passar den bra. 
Uppullat - Ett lopp som ledarhästen gjort till en speeduppgörelse. Tempot hålls väldigt lågt i 
ledningen och det medför att hästarna i fältets bakre regioner har en omöjlig uppgift att ta i 
fatt till slut. 
Utvändigt - Att trava utvändigt om en konkurrent - i minst andraspår alltså. Dödens är 
positionen utvändigt om ledarhästen. 
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Valack - kastrerad hingst. Många gånger görs denna operation för att uppnå ett jämnare och 
lite lugnare humör än hos en hingst 
Varmblod - rasbenämning på travare 
Vinnarcirkel - plats för prisutdelning 
Vinnarhålet - position omedelbart bakom ledaren 
Volt – startgruppering 
Värmning - förberedelse av hästen för loppet, uppmjukning uppvärmning 
Vidöppet - Ett lopp som anses omöjligt att tippa, läge för helgardering. 
 
Årgångslopp - Löpning för jämngamla hästar. Hästar födda ett visst år tillhör en årgång. Alla 
hästar fyller, av praktiska skäl, år på nyårsdagen 
 
Ärlig - En häst som alltid gör sitt bästa och kämpar till sista droppen. 
 
Öppet lopp - Ett lopp med mycket oviss utgång. 
Öppet spår - Startspår i det främre ledet, utan framförvarande hästar i vägen. Ett kanonläge 
för startsnabba hästar som vill till ledning. 
Överpacat - Lopp som inleds i extremt högt tempo. Täthästarna får problem att försvara sig i 
spurten om tempot inte sänks avsevärt mitt i loppet. Tilläggshästar hoppas alltid på överpace 
så de har möjlighet att komma in i loppet sista biten. 
Överstreckat - En häst som streckas för mycket relaterat till dess chanser att vinna 
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