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Sammanfattning 

Abstract 
Spelberoende och spelmissbruk av olika slag är som många kanske misstänker inga nya samhälleliga företeelser, men jag vågar 
dock påstå att fenomenen aldrig tidigare har varit så vanligt förekommande som de är i skrivande stund. Dessutom tenderar 
antalet problemspelare att accelerera ytterligare, och då främst med tanke på att spelmarknaden i dag tar sig helt andra former än 
tidigare. Idag utgör den, förut så strikt reglerade, svenska spelmarknaden en del av en global och konkurrensutsatt marknad, med 
ett ökat antal spelutbud och bättre tillgänglighet för konsumenten som följd. De tekniska framstegen (i huvudsak internet) har 
möjliggjort denna utveckling, och det verkar inte finnas några gränser för hur långt detta kan tänkas gå.  
 
I dagens Sverige finns det två stycken statliga myndigheter som är ansvariga för spelfrågor av olika slag. Den ena är 
folkhälsoinstitutet, som ansvarar för folkhälsan och som i det här fallet jobbar för att motverka det överdrivna spelandet. 
Lotteriinspektionen är den andra myndigheten, och den har i uppgift att kontrollera att spelverksamheten i Sverige utövas lagligt, 
säkert och tillförlitligt.  
 
Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att med hjälp av kritisk diskursanalys granska de rapporter som folkhälsoinstitutet och 
lotteriinspektionen har lanserat. Jag har då valt att undersöka den människosyn som kommer till uttryck i de bägge institutionernas 
publicerade rapporter. Slutligen och vad som kan vara värt att nämna här, är att ett konsumtionsperspektiv löper som en röd tråd 
genom hela arbetet. 
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Inledning  
Spel av olika slag och former har under historiens gång fascinerat, fängslat och roat människor. 
Begränsar vi oss även till pengaspel är detta långt ifrån ett undantag. Tvärtom har denna typ av 
spel aldrig tidigare haft så stor genomslagskraft som de har i dagens Sverige. Det vittnar följande 
siffror om; år 2002 uppgick intäkterna till koncernen Svenska Spel till 18 miljarder kronor,1 året 
därefter var siffran under en lika lång period 20 miljarder.2 I genomsnitt spelas det i Sverige för 
nästan 4000 kronor per invånare och år.3 För att ställa detta i proportion till en annan vardaglig 
företeelse kan en jämförelse med antalet biobesök i landet under samma år vara av intresse, vilket 
motsvarade cirka 150 kronor, eller två stycken biobesök per person.4 Detta visar på vilket intresse 
det finns för spel och att det av föregående siffror att döma tar stor plats i många människors 
nutida vardagsliv. Dessa anmärkningsvärda fakta anser jag legitimerar, och gör detta område extra 
intressant att fördjupa sig i.  

Med denna inledande beskrivning är allt i sin ordning, men ges det tillfälle att granska 
myntets baksida finner man ganska snart att denna inte alls överensstämmer med den förra. I 
Sverige finns idag cirka 100 000 personer som har utvecklat ett spelberoende och siffran tenderar 
att accelerera enligt bland annat folkhälsoinstitutets rapport; Förslag till handlingsprogram för att 
motverka spelberoende.5 En ytterligare orsak till att kasta ljus på detta kontroversiella ämne är att det 
statliga spelmonopolet fått konkurrens i och med utlandsregistrerade aktörers närvaro på den 
tidigare hårt reglerade spelmarknaden, vilket medför att både utbudet och tillgängligheten ökar 
markant. Trots att riksdagen har bestämt att endast vissa aktörer ska finnas på den svenska spel- 
och lotterimarknaden,6 ser det i enlighet med EU:s lagsystem inte längre ut på det viset.7 I och 
med denna förändring måste staten anpassa sig och inta en annan roll om den fortfarande vill 
vara den ledande aktören på marknaden.  

Svenska Spel ägs till hundra procent av staten och är inom regeringskansliet samordnat 
under Socialdepartementet och Finansdepartementet. Dessa i sin tur är indelade i varsin 
myndighet. Socialdepartementet, genom folkhälsoinstitutet (FHI), ansvarar och behandlar frågor 
som går att koppla till folkhälsan och arbetar för att få bukt med överdrivet spelande. 
Finansdepartementet, genom lotteriinspektionen, har i uppgift att arbeta med att 
spelverksamheten i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Jag finner detta förhållande inte 
helt oproblematiskt då den ena parten, för att hårdra det hela en aning, jobbar för att bromsa ner 
spelandet medan den andra jobbar för motsatsen. Vidare motiverar staten spelandet på följande 
vis; ”Den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att förebygga spelberoende och att ta 

                                                      
1 http://www.svenskaspel.se/media/pdf/arsredovisning2002.pdf, 050317 
2 http://www.svenskaspel.se/media/pdf/arsredovisning2003.pdf, 050317 
3 www.regeringskansliet.se/sb/d/2394/a/13063, 050315 
4 http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_SFI_PDF/PDF_STAT/FILMARET_I_SIFFROR_2002.PDF, 050427 
5 Folkhälsoinstitutet, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende, (2003), s. 3  
6 www.lotteriinsp.se/lott_templates/Page____288.aspx, 050312 
7 www.svenskaspel.se/pl.dll?PageID=602&menuid=6&parentid=4313, 050315 
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tillvara konsumenternas intresse av ett bra spelutbud.”8 Motiveringen går att tolka som att pengar 
till statskassan alltid är välkommet, och å andra sidan är medborgarnas hälsa grundläggande för 
ett väl fungerande samhälle. Citatet avslöjar även, enligt mig, en paternalistisk och vårdande syn, 
där medborgaren behöver verka under viss kontroll. Staten har ett ansvar mot undersåten och 
behöver därför ha någorlunda koll på dennes vanor. Likaså går det att tolka medborgaren som en 
konsumerande individ med ett fritt val inom Sveriges gränser, och som det då gäller att tillgodose. 
Det är denna problemfyllda balansgång, med människosynen i fokus, som jag har intresserat mig 
för och som jag har för avsikt att titta närmare på och då i form av diverse politiska dokument.  
 

Syfte och frågeställningar 
Studien syftar således till att undersöka den människosyn som kommer till uttryck i de ovan 
nämnda institutionernas publicerade rapporter gällande spelberoende. För att skapa en robust 
plattform att stå på under analyserandets gång tar jag hjälp av nedanstående frågeställningar:  
 

- Vilken/vilka diskurser drar de olika texterna på?  
- Skiljer den/de sig mellan de bägge departementen?  
- Vad är i så fall utmärkande för var och ett hos dessa två?  
- Vilken bild av individen/människan framställs i dokumenten? 
 

Empiriskt material och avgränsningar  
Jag har, som tidigare nämnts, valt att använda mig av diverse rapporter från statliga 
folkhälsoinstitutet samt lotteriinspektionen. Det empiriska materialet har varit begränsat, men 
med tanke på att det är kvalitativ forskning som jag i detta fall är intresserade av att utföra har det 
ingen avgörande betydelse för denna studie, då det är själva innehållet som är väsentligt.9 
Samtidigt förtäljer bristen på rapporter någonting kring den rådande diskursen, vilket förslagsvis 
skulle kunna kopplas till otillräckliga resurser eller att diskursen möjligtvis anses oproblematisk. 
Angående spelberoende finns det en mängd olika instanser som berör detta, men med tanke på 
mitt syfte är det statsmaktens rapporter som faller sig intressanta.  Att jag valde rapporter från 
just dessa år har främst att göra med tillgängligheten samt studiens aktualitet. Vidare har jag valt 
att avgränsa mig till Sverige med den främsta anledningen att spelmissbruket är ett växande 
globalt problem, och därför blir en geografisk avgränsning nödvändig.  

Det material som jag har valt att undersöka lyder som följer; På uppdrag av 
Finansdepartementet har lotteriinspektionen lanserat tre stycken rapporter sedan 2002. 
Rapporternas huvudsakliga syfte är att förmedla en översikt över spelmarknaden såväl nationellt 
som internationellt under det föregående året. Den första publicerades 2002-11-11 och kallas för 

                                                      
8 www.regeringen.se/sb/d/1607/a/19344;jsessionid=aGILEv5p_6u6, 050306 
9 Conny Svenning, Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Klassiska och nya metoder i IT-samhället, 
(Eslöv, 2000), s. 66 ff 
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Utvecklingen på spelmarknaden. Den andra rapporten utkom 2003-08-12 och verkar under samma 
namn. Den tredje och senaste publiceringen med titeln; Spelmarknadens utveckling i Sverige och 
internationellt utkom 2005-02-15. Även hos Socialdepartementet är tillgången på publicerade 
rapporter en bristvara. Dock finns det en användbar rapport angående spelberoende med titeln; 
Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende. Rapporten är från 2003-01-07 och är därmed 
tämligen aktuell.  
 

Disposition 
Uppsatsen består av fyra huvuddelar, efter den ovan inledande delen följer en genomgång av 
teori- och metodavsnittet där diskursbegreppet utreds närmare, och där även analysverktyget 
kritisk diskursanalys presenteras. I samband med detta ges också en kortare introduktion till 
socialkonstruktionismen. Under teori- och metodrubriken går jag även in på de 
konsumtionsperspektiv som kommer att tillämpas på analysen. Därefter följer analysdelen, vilken 
är indelad i två fristående delar varav en del berör folkhälsoinstitutets rapporter och den andra 
lotteriinspektionens. I denna del tar jag hjälp av de frågeställningar som jag tidigare har redovisat, 
för att kunna nå fram till mitt syfte. Uppsatsen avslutas med egna reflektioner och tankar, samt 
sammanfattande slutsatser. 
 

Teori och metod 

Diskursanalys 
Eftersom diskurs är ett centralt begrepp i denna studie ämnar jag, med hjälp av ett antal olika 
teoretiker, under denna rubrik utreda detta lite närmare. Enligt Marianne Winther Jörgensen & 
Louise Phillips kan diskurs uppfattas som; ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller 
delar av den).”10 Vidare menar de också på att ”diskurs” oftast består av en eller annan idé om att 
språket är strukturerat i olika mönster som våra yttranden följer när vi agerar inom olika sociala 
domäner.11  Michael Foucault definierar diskurs som; ”Hela den praktik som frambringar en viss 
typ av yttranden [kan ses som diskurs]”.12 Diskursbegreppet är också intimt förknippat med olika 
maktordningar, med tanke på att det språkliga mönstret sätter gränser för vårt sätt att tänka och 
handla.13 Foucault resonerar kring detta och menar på att makt inte utövas av ett subjekt eller 
mot ett visst subjekt, utan i stället utvecklas i relation mellan människor och innebär 
begränsningar för en del och möjligheter för andra.14 Avslutningsvis, och för att förtydliga detta 
vida begrepp ytterligare, kan en diskurs ses som något som; ”säger således något om vad som kan 

                                                      
10 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 7  
11 ibid., s. 7 
12 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund, 2003), s. 225 
13 ibid., s. 222 
14 Bergström & Boréus, s. 224 
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sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. från vilka olika positioner något sägs och hur något 
sägs.”15

För att kunna tolka och få förståelse för dessa, ovan beskrivna, samhälleliga mönster kan 
man använda sig av diverse textanalytiska verktyg, och då uppsatsens primära syfte är att studera 
diskurser är det just diskursanalys som ämnas nyttjas. En anledning till detta val kan vara att 
diskursanalys representerar fruktbara teorier och metoder för forskning i kommunikation, kultur 
och samhälle, vilket är just det som mina universitetsstudier på Samhälls- och 
kulturanalysprogrammet i stort handlar om.16 Vidare hävdar Jörgensen & Phillips att 
diskursanalys delar en målsättning att bedriva kritisk forskning, vilket mer ingående betyder att 
man strävar efter att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället och i slutändan presentera 
möjligheter till social förändring.17 Det är självklarheter som man vill upptäcka, och varför vissa 
diskurser blir mer naturliga än andra.18  

Diskursanalysen är för övrigt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket kan 
sammanfattas med en gemensam beteckning för en mängd teorier om kultur och samhälle.19 För 
att utreda socialkonstruktionismen ytterligare kommer jag här att använda mig av Jörgensen & 
Phillips tolkning av Vivien Burrs definition, vilken består av fyra övergripande premisser. Den 
första belyser vikten av att förhålla sig kritisk till självklar kunskap, då vår kunskap om världen 
inte kan ses som någon objektiv sanning. Den andra premissen behandlar betydelsen av det 
historiska och kulturella inflytandet i vår syn på och kunskap om världen. Verkligheten är inte 
objektiv utan vår kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt specificerad. Det tredje 
antagandet understryker sambandet mellan kunskap och sociala processer, och enligt denna 
skapas kunskap i sociala processer där kampen om vad som är sant och falskt bygger upp 
gemensamma sanningar. Den fjärde och sista premissen berör sambandet mellan kunskap och 
social handling, och då i form av att vissa handlingar blir naturliga och andra otänkbara.20 Med 
denna översiktliga presentation ämnar jag nu utveckla den typ av diskursanalys som jag har valt 
att nyttja i denna studie, nämligen kritisk diskursanalys. Orsaken till att valet föll på detta 
tillvägagångssätt beror främst på att kritisk diskursanalys inte uppfattar sig som politiskt neutral 
utan har som motto att bidra i kampen till sociala förändringar,21 vilket jag anser legitimerar 
studien. Dessutom är den användbar för att kunna upptäcka förändringar och mönster i språket, 
vilket är relevant med tanke på mitt syfte.22

 

                                                      
15 Bergström & Boréus, s. 226 
16 Winther Jørgensen & Phillips, s. 8 
17 ibid., s. 8 
18 ibid., s. 28 
19 ibid., s. 11 
20 ibid., s. 11 ff 
21 ibid., s. 70 
22 ibid., s. 67 
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Kritisk diskursanalys 
Min tanke är som sagt att använda mig av diskursanalys i denna uppsats, och då det 
diskursanalytiska fältet är stort och innefattar en mängd olika inriktningar har jag bestämt mig för 
att tillämpa kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis/CDA). Enligt Jörgensen & Phillips 
kommer det kritiska in i bilden med tanke på att: ”den [den kritiska diskursanalysen] ser det som 
sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, 
inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden.”23 Viktigt att tänka på när 
man analyserar diskurs, enligt Jörgensen & Phillips, är att fokusera dels på den kommunikativa 
händelsen och dels på diskursordningen. Den kommunikativa händelsen kan karaktäriseras i form 
av exempelvis en tidningsartikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal. 
Diskursordningen kan beskrivas som summan av de diskurstyper som används inom en social 
institution eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer. En genre kan ses 
som ett språkbruk som är en del av och konstituerar en del av en bestämd praktik, vilket 
exempelvis kan ta sig form i en intervjugenre eller en reklamgenre.24 Sammanfattningsvis kan den 
kritiska diskursanalysen ses som ett verktyg som ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt 
problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och 
kulturell utveckling i olika sociala sammanhang.”25 Värt att tillägga är att diskurs i Faircloughs 
kritiska diskursanalys inte bara är konstituerande utan även konstituerad av den sociala världen, 
vilket är ännu en signal på att den har sina rötter i socialkonstruktionismen.26 Jörgensen & 
Phillips framhäver Faircloughs sociala perspektiv ytterligare och menar då på att diskurs är en 
viktig form av social praktik, som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 
sociala relationer, inklusive maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och 
strukturer.27       

Angående CDA så kan varje fall av språkbruk ses som en kommunikativ händelse, vilken 
består av tre dimensioner. Dessa tre nyttjar Fairclough i en modell som kan användas som 
redskap i analyserandet, vilket innebär att alla tre beståndsdelarna är beroende av varandra där 
ingen är mindre viktig än den andra. Dessa komponenter benämns; text, diskursiv praktik och social 
praktik. Den första dimensionen, text, kan vara tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga 
och det visuella. Under själva analyserandet tittar man här på textens formella drag i form av 
vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser. Dikursiv praktik handlar om produktionen 
och konsumtionen av texter. I denna dimension är analyseraren exempelvis intresserad av 
uppkomsten bakom ett TV-program samt hur det konsumeras av tittarna. Här är det också 
intressant att undersöka på vilka redan befintliga diskurser textförfattaren bygger sitt resonemang. 
I detta avseende spelar begreppet intertextualitet en betydande roll, vilket kortfattat kan beskrivas 
som att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser och att man då aldrig börjar om 

                                                      
23 Winther Jørgensen & Phillips, s. 69 
24 ibid., s. 73 
25 ibid., s. 66 
26 ibid., s. 71 
27 ibid., s. 71 
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från början.28 Diskurs som social praktik är en betydande vidgning av diskursbegreppet, och kan 
ses som något som ligger utanför diskursen och tillhör kontexten.29 Den kommunikativa 
händelsen är då en del av denna vidare yttersta dimension.30 Social praktik kan likställas med 
individuella och konkreta handlingar å ena sidan men å den andra är de på samma gång 
institutionaliserade och socialt förankrade och får därmed en viss regelbundenhet.31 För att 
analysera denna dimension är det inte tillräckligt med endast diskursanalys som verktyg, utan den 
bör kompletteras med ytterligare någon sociologisk-/kulturteori.32 Eftersom studien finner sina 
slutsatser i analysen av förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken utgör 
den sistnämnda dimensionen ett minst sagt viktigt komplement.33 Fairclough anser vidare att 
textanalysen inte ensam kan figurera som diskursanalys, då den inte kastar ljus på förbindelserna 
mellan texterna och de kulturella processerna ute i samhället. Därför behövs det ett 
tvärvetenskapligt synsätt bestående av en kombination mellan textanalys och social analys.34 En 
presentation om ytterligare teori kommer därför att ges utrymme under nästa rubrik. 
Sammanfattningsvis och centralt för den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna 
mellan språkbruk och social praktik.35

 

Konsumtionsperspektiv 
För att kunna ställa sig främmande för utvalda självklarheter i sin annars vardagliga omgivning är 
det nödvändigt att använda sig av en definierad teori.36 I mitt fall har jag förutom diskursanalys, 
vilken kan ses som både teori och metod,37 valt att använda mig av teorier angående konsumtion. 
För att avgränsa mig i denna oändliga genre har jag bestämt mig för att fokusera på konsumtion 
kopplat till klass, och det är då främst Zygmunt Bauman som jag kommer att ta hjälp av. Enligt 
honom har produktionens roll ersatts av all möjlig konsumtion i dagens nu – samhälle. I Arbete, 
konsumtion och den nya fattigdomen går det att läsa följande; ”Det är en sak att vara fattig i ett 
samhälle av producenter och allmän sysselsättning, det är en helt annan sak att vara fattig i ett 
samhälle av konsumenter, där livsprojekten byggs kring konsumtionsval.”38 Detta påvisar vikten 
av den rådande konsumtionskultur som vi är en del av, där sparbanksböcker får stå tillbaka för 
kreditkort då samtiden inte orkar vänta utan det är här och nu som köpet ska genomföras.39 
Samhället utgår från att det ska finnas täckning på kreditkortet, och gör det inte det ses man som 
avvikare. Bauman beskriver detta tillstånd; ”Fattigdom betyder att vara utestängd från allt som 

                                                      
28 Winther Jørgensen & Phillips, s. 77 
29 Bergström & Boréus, s. 224 
30 Winther Jørgensen & Phillips, s.74 
31 ibid., s. 25 
32 ibid., s. 74 
33 Winther Jørgensen & Phillips, s. 90 
34 ibid., s. 72 
35 ibid., s. 76 
36 ibid., s. 30 
37 ibid., s. 10  
38 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 1999a), s. 9 
39 ibid., s. 51  
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uppfattas som ’normalt liv’. Det betyder att inte ’hålla måttet’. […] I ett konsumtionssamhälle är 
ett ’normalt liv’ det liv som konsumenter lever när de väljer bland alla offentligt visade 
möjligheter till behagliga sensationer och livliga erfarenheter.”40 Ett ”onormalt liv” bör då 
onekligen innebära att inte kunna välja, att inte kunna vältra sig i allt gott som finns där ute. Då 
man inte besitter det kapital som krävs och heller inte arbetar, om man nu arbetar vilket är 
norm,41 på ett ställe som uppfattas som varken trivsamt eller välbetalt vore det underligt om inte 
en längtan präglad av eskapism stundom smög sig på. Då spel om pengar är allt annat än 
svåråtkomligt idag kan detta till en början ses som en tillfällig lösning, och steget in i en annan 
värld där drömmen om ett bättre liv plötsligt blir verklighet.  
 

Människosyn 
Eftersom begreppet människosyn utgör en stor del i denna studie ter det sig lämpligt att diskutera 
detta vidare, särskilt med tanke på att människosyn är ytterst subjektivt och kan därför också 
uppfattas på lika många sätt som det finns människor på denna jord. För att ställa ytterligheterna 
mot varandra går det att se på människan som en enskild individ med mycket autonomi, samt 
som en del av en grupp med ett kollektivt samhällsansvar.42 Dessa uppfattningar utgör 
fundament för olika existerande ideologier, vilka sammanfattningsvis kan ses som åskådningar 
eller ett sätt att värdera de grundläggande frågorna i tillvaron.43 Vidare kan en ideologi beskrivas 
som en grund på vilken anhängaren vill att ett väl fungerande samhälle ska vila och hur det ska 
organiseras och/eller styras. Men i och med samhällsutvecklingens komplexitet blir det idag allt 
svårare att kategorisera in samlade åsikter och åskådningar i tydliga differentierade fack. Den så 
ofta nyttjade politiska vänster – högerskalan har idag enligt bland annat teoretikern Ulrich Beck 
spelat ut sin roll, och därför kan de klassiska gränserna mellan exempelvis socialism, liberalism 
och konservatism idag inte ses som lika distinkta som tidigare.44 Intressant för denna studie, 
angående människosyn, är att titta närmare på vilka subjektspositioner som människor tilldelas i 
diskursen om spel. Är det möjligtvis den aktiva konsumenten, obesvärad av statlig insyn som 
träder fram? Eller är det den mer kontrollerade och påpassade individen som ges utrymme? 
Måhända kan det vara en kombination av dessa?  

Bauman ser på individen som en ensam och ständigt hungrande konsument utplacerad i en 
tillvaro präglad av sökande. Då samtidens benägenhet till idelig förändring medför ett evigt 
identitetsskapande är vi människor oupphörligen på väg någonstans. Konsumtionen blir då ett 
verktyg i denna återkommande socialisationsprocess, där då de som har tillgång till pengar (av 
Bauman tilldelas de epitetet turister), har större förutsättning att delta i handeln. De däremot som 
inte besitter dessa möjligheter kan ses som; ”den mörka bakgrund mot vilken turistens sol skiner 

                                                      
40 Bauman, (1999a), s. 60  
41 Ulrich Beck, Risksamhället. På väg mot en annan modernitet, (Göteborg, 2000), s. 224 
42 Ylva Stubbegaard, ”Politiskt deltagande relaterat till medborgarskap och medlemskap” i Politiskt inflytande, Anders 
Neergaard & Ylva Stubbegaard (red.), (Lund, 2004) 
43 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=209877&i_word=ideologi, 050316 
44 Beck, (2000), s. 309  
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så klart att fläckarna knappt kan ses.”45 Det är dessa fläckar som Zygmunt Bauman sympatiserar 
med och riktar sin primära fokus på.  
 

Spelande då och nu 
Med tanke på att detta ämne ständigt är i fokus för kontroverser av olika slag anser jag det lägligt 
med en tillbakablick på hur denna expanderande rörelse vuxit fram, vilket även förhoppningsvis 
kan tänkas sudda ut eventuella frågetecken kring spelmarknadens allt mer komplexa utformning. 
Jag har även för avsikt att redogöra för spelmarknadens aktörer och vad lagstiftningen säger om 
dessa. Då mitt huvudsakliga syfte behandlar spel kopplat till Sverige är det framför allt det som 
kommande beskrivningar kommer att beröra. I denna del kommer jag i huvudsak att använda 
mig av Orsi Husz avhandling: Drömmars värde: varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897 – 
1939. 

Så har spelandet sett ut 
Som jag nämnde i inledningen har pengaspel varit ett inslag i många människors liv under en lång 
period, men under organiserade former är denna företeelse tidsmässigt begränsad. Enligt Orsi 
Husz infördes privata lotterier i Sverige kring sekelskiftet 1700, vilket kan jämföras med att 
liknande verksamhet existerade i Europa redan på 1500-talet. Det skulle dock dröja fram tills 
1758 innan en sorts statligt lotteri tog form, vilket för övrigt var uppbyggt kring 
premieobligationslån. Efter detta fortsatte diskussionen kring spelandets vara eller icke vara, då 
ämnet redan under denna epok var kontroversiellt. Enligt Husz verkade två åsiktslinjer under 
nästan hela perioden. En som motsatte sig inrättandet av ett statligt lotteri med argumentet att 
spel ansågs omoraliskt.46 Dessa sympatisörer såg lotterispel som ett finurligt utnyttjande av de 
ekonomiskt svagaste gruppernas orealistiska förhoppningar om rikedom, något som varken 
privata eller statliga aktörer skulle uppmuntra till.47 Hade Bauman verkat under denna era hade 
han säkerligen tillhört denna skara, då han menar på att samhällets fattiga redan kommit långt 
efter ekonomiskt på grund av att de har bestulits på fördelningen av produktionens mervärde.48 
Och i och med uppmuntran till ytterligare konsumtion skulle dessa otillräckliga medborgare 
sjunka ännu lägre ner i den allmänna hierarkin där; ”De vanmäktiga och oföretagsamma spelarna 
ska hållas utanför spelet.”49  De som verkade för inrättandet av ett statligt lotteri såg främst detta 
som ett sätt att hindra pengar från att strömma ut ur landet, vilket var typiskt under denna era 
präglad av merkantilism.50 Likaså framhölls det att dessa intäkter gynnade diverse socialpolitiska 

                                                      
45 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna, (Göteborg, 1999b), s. 128 ff 
46 Orsi Husz, Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897 – 1939, (Hedemora, 2004), s. 175 
47 ibid., s. 171 
48 Bauman, (1999a), s. 249 
49 Bauman, (1999b), s. 61 
50 Husz., s. 174 
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projekt som exempelvis bekostandet av hemgiften för fattiga allmogeflickor. Spelandet 
uppfattades även av dessa anhängare som en gemytlig samt angenäm förströelse.51

1939 var året då ett svenskt statslotteri inrättades med namnet Svenska Penninglotteriet 
AB. Till skillnad från det som inrättades 1758 såldes nu lotter, vilka var mycket dyra att köpa. En 
lott kunde kosta mellan tio och tolv kronor, vilket bör ställas i proportion till att en arbetares 
dagslön inte ens uppgick till hälften av lottpriset.52 Beskrivningen skildrar denna tids 
människosyn, med tanke på att lotterierna uppenbarligen riktade sig till de med kapital och 
knappast till den mer omfattande och svältande arbetarklassen. Enligt Thorstein Veblen är 
lyxkonsumtion ingenting nytt utan har förekommit långt tillbaka i tiden, före den moderna 
ekonomiska utvecklingens födelse. Redan under rovkulturen hade; ”[…] en specialiserad 
konsumtion av nyttigheter som tecken på rikedom blivit mer eller mindre satt i system.”53 Här 
gör åter igen diskursen kring konsumtion och klass sig gällande, vilket verkar vara en röd tråd 
genom hela historien. Skillnaden idag, sett ur ett västerländskt perspektiv, är att den generella 
välfärden successivt har ökat i form av mer tillgänglig mat, materiell rikedom och bättre 
hygienvillkor som följd. Det finns dock likheter i dag som påminner mycket om dem som 
präglade tidigare århundraden. Bland annat är de sociala klyftorna långt ifrån utsuddade, och 
tenderar dessutom att vidgas ytterligare. Parallellt med detta går det även att urskönja en utökning 
av den så kallade lyxkonsumtionen, då de som sitter på toppen mer än gärna manifesterar sin 
position.  

Eftersom folk vid den här tidpunkten, sent 30-tal, allt mer nyttjade spel utomlands, 
exempelvis i Danmark, bidrog givetvis det till införandet av ett statligt styrt lotteri för att få 
kontroll över en allmänt vedertagen verksamhet som enligt den svenska statsmakten var i behov 
av reglering.54 Med denna historiska överblick ska jag nu belysa hur spelandet ser ut i dagens 
Sverige.  
 

Så ser det ut idag 
AB Svenska Spel (Svenska Spel), AB Trav och Galopp (ATG) och folkrörelserna är de 
huvudsakliga aktörerna på den svenska spel- och lotterimarknaden. Som jag tidigare nämnt är 
Svenska Spel ett helägt statligt bolag medan hästsporten är ägare av ATG. Folkrörelserna är för 
övrigt den samlade benämningen för ideella föreningar som bedriver allmännyttig verksamhet.55  
Varför ser det då ut på det här viset? För att göra en lång historia kort kan det sammanfattas med 
att denna verksamhet uppfattas som så pass riskfylld och kan därmed medföra diverse problem 
både för den enskilde och för det allmänna, och behöver därför enligt det för närvarande svenska 
styret bedrivas under uppsyn. Risken med lotterier av alla olika slag är framför allt att oseriösa 
aktörer utnyttjar denna idé och bedriver någon form av bedrägeri- och ockerverksamhet. 
                                                      
51 Husz, s. 173 
52 ibid., s. 177 
53 Thorstein Bunde Veblen, Den arbetsfria klassen, (Munkedal, 1986), s. 57 
54 Bunde Veblen, s. 182 
55 http://www.lotteriinsp.se/lott_templates/Page____288.aspx, 050302 
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Förutom de kriminella aspekterna av det hela tillkommer även risken att utveckla ett beroende 
som kan komma att medföra såväl ekonomiska som sociala besvär för den enskilde. Svenska 
Spels uppgift är för övrigt, enligt dem själva att:  

 

[…] efter tillstånd av regeringen, för allmänheten anordna lotterier och vadhållning om pengar 
samt därmed förenlig verksamhet. […] Visionen är att på ett ansvarsfullt och säkert sätt skapa 
de mest attraktiva spelen, till glädje för spelarna och till nytta för samhället. Affärsidén är att till 
svenska folket sälja ett varierande utbud av spännande och underhållande spel med 
penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt.56

 

Ladbrokes, Unibet och Expekt kan ses som de största konkurrenterna till Svenska spel, och 
bedriver sin verksamhet via internet. Utvecklingen vänder givetvis upp och ner på den förr så 
kontrollerade spelmarknaden, och det är svårt att förutse vad lagens ramar kommer att tillåta 
nästkommande dag. Det som dessa nya aktörer erbjuder är bland annat ett större utbud samt mer 
förmånliga vinster, vilket man givetvis inte är sena med att understryka. Exempelvis går det att 
läsa följande på Ladbrokes hemsida: ”Hos Ladbrokes är du som kund det viktigaste – visste du 
till exempel att alla spelare i genomsnitt får igen 92% av varje satsad krona hos oss medan 
Svenska spel ger 55%.”57 Svenska Spel å sin sida nyttjar ihärdigt följande argument för att 
legitimera sin verksamhet; antingen vinner du pengarna eller så går de till din idrottsförening.58  
 

Det ifrågasatta spelmonopolet  
Staten som enda aktör på en mycket attraktiv arena har länge varit i fokus för diskussion. 
Aktörerna som vill avskaffa monopolet menar på att en konkurrensutsatt spelmarknad vore det 
bästa för konsumenten, som då får ett större utbud att välja bland.59 Dessutom hävdas det att 
illegala spelverksamheter skulle bli ovanligare. Ett ytterligare argument som motståndarna till 
spelmonopolet använder sig av är att de beskyller staten för att agera dubbelmoraliskt, då det 
påpekas att en stor del av den totala vinsten går till marknadsföring istället för till arbetet med 
spelmissbruk. 60 Svenska Spel å sin sida är högst angelägna om en fortsatt monopolistisk 
marknad, med vårdandet av folkhälsan som främsta argument. På Svenska Spels hemsida 
understryks även att bolaget är en av landets största kultur- och idrottssponsorer, och att en viss 
summa går till spelforskning.61 Värt att tillägga är att Svenska Spel står för ungefär 50 procent av 
den svenska spelmarknaden.62

 

                                                      
56 Svenska Spel, Rent Spel, (Visby), s. 10 
57 http://www.ladbrokes.se/, 050326 
58 Svenska Spel, s. 17 
59 http://www.ladbrokes.se/, 050326 
60 http://www.moderat.se/index.asp?mainid=2&subid=78&artid=3668, 050321 
61 http://www.svenskaspel.se/pl.dll?PageID=421&menuid=6&parentid=4520, 050316 
62 ibid. 
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Fler spel och ökad tillgänglighet 
På grund av att inte Svenska Spel längre kan ses som ensam deltagare på spelmarknaden har 
utformningen av spel genomgått en stor förändring. Då övriga spelutbud expanderar och 
erbjuder en mängd nya och ständigt utvecklande spelformer gör Svenska Spel likadant. Idag finns 
exempelvis betydligt mer spel att välja bland jämfört med förslagsvis för tio år sedan. Även 
tillgängligheten ökar beroende på att spelen är kopplade till dagens teknik. Tidigare gick det bara 
att komma åt lagliga spel under spelbutikens öppettider medan det idag går att vara uppkopplad 
mot internet tjugofyra timmar om dygnet, dessutom behöver man inte ens lämna hemmet. På 
grund av den välutvecklade teknologin tar sig spelandet idag helt andra former.
 

Spelandets baksida 
Med tanke på att okontrollerat spelande varken luktar eller syns kan det bidra till att det inte alltid 
tas på samma allvar som andra beroenden, som exempelvis droger eller alkohol. Men trots detta 
överensstämmer missbruket på många andra punkter, bland annat i form av dess 
ångestdämpande syfte. Likaså drabbas den spelberoende även av abstinens när inte spelandet 
tillåts.63 Det går heller inte att påvisa att det finns individer i samhället som är helt skyddade från 
risken att hamna i missbruk, utan det kan drabba vem som helst.64 Spelberoendes Riksförbund 
framställer spelmissbrukets konsekvenser på följande vis;  

 
Spelmissbruket får ofta katastrofala följder för individen och kan exempelvis yttra sig i skulder, 
lögner, social isolering, skilsmässa, misskötsel av arbete, uppsägning, vräkning från bostad, 
ångest, skuldkänslor, alkoholproblem, kriminalitet, hot och våld från ”lånehajar” som vill ha 
betalt, självmordstankar och till sist självmord.65  

 

Då spel aldrig tidigare omsatt sådana summor som det gör i dagens Sverige ökar naturligtvis 
risken för ett individuellt accelererande och okontrollerat spelande. Forskare vet inte säkert vilka 
orsaker som ligger bakom utvecklandet av spelberoende, och forskningen har lång väg kvar till 
den eventuella sanningen. För närvarande finns det dessutom bara begränsade möjligheter för 
spelmissbrukare att få vård och behandling, vilket kan bero på att mer etablerade sjukdomar 
anses mer akuta och då också tilldelas mer resurser. Enligt folkhälsoinstitutet har dock intresset 
kring spelberoende ökat, vilket exempelvis visar sig i form av ett antal pågående projekt.66  

                                                      
63 http://www.spelberoende.se/fakta.asp, 050313 
64 http://www.fhi.se/templates/page____2905.aspx, 050315 
65 http://www.spelinstitutet.se/spelberoende_snabbt.asp, 050314 
66 http://www.fhi.se/templates/Page____1608.aspx, 050314 
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Analys 
Då rapporterna består av en oändlig kedja av diskurser kommer jag här att framhäva de som jag 
finner som mest grundläggande samt betydelsefulla för uppsatsens syfte. För att strukturera 
analysdelen kommer den att organiseras tematiskt i form av diverse underrubriker, vilka även kan 
ses som återkommande nyckelbegrepp eller citat hämtade ur de olika rapporterna. 
 

Analys av Folkhälsoinstitutets rapport 
 

Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende 
Grundläggande och karaktäristiskt för folkhälsoinstitutets rapport är att den drar på en 
övergripande paternalistisk diskurs, vilken då är präglad av en beskyddande inställning. Denna 
kan sammanfattas med att staten i detta fall intar en förmyndarroll gentemot individen och 
eftersträvar därför en hög grad av inflytande över dennes liv.  
 

”Statens folkhälsoinstitut bör få ett övergripande ansvar”  
Det paternalistiska mönstret genomsyrar hela rapporten, vilket exempelvis gör sig tydligt då 
argumentering kring nödvändig reglering på den svenska spelmarknaden framhävs så väl implicit 
som explicit. En rubrik i rapporten gällande detta lyder; ”Statens folkhälsoinstitut bör få ett 
övergripande ansvar”.67 Detta påstående är talande för det genomgående resonemanget och 
sammanfattar den primära diskursen på ett tydligt sätt. I och med detta ställningstagande 
medföljer även vissa naturliga avståndstaganden, vilket tydligast märks i form av att ett icke-
liberalt synsätt går att urskilja. Folkhälsoinstitutet uppfattar marknadens fria rörlighet som ett hot 
mot den allmänna folkhälsan och motarbetar därför förutsättningarna så gott det går för liberal 
inverkan. Även Bauman ställer sig kritisk till detta och hävdar att det är den kapitalistiska 
världsordningen som har gett upphov till den allt mer utbredda fattigdomen, karaktäriserad av 
västerländska vagabonder.68 Institutet uppfattar därmed individen som en i mängden, vilken bör 
verka under uppsyn för att inte riskera att hamna snett. Kollektivet figurerar då som denna 
diskurs nodalpunkt, med tanke på att det är just runt kollektivet som det primära resonemanget 
byggs. Nodalpunkt har ungefär samma funktion som ett nod, och är ett diskursanalytiskt redskap 
kring vilka en diskurs organiseras.69  

I rapporten går det även att läsa att spelbolagen i Sverige regelbundet utbildar återförsäljare 
och personal i frågor som har med spelande och spelproblem att göra. Det framkommer även av 
texten att Svenska Spel har ett utbildningsprogram som omfattar tre steg. Likaså delges också 

                                                      
67 Folkhälsoinstitutet, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende, (2003), s. 63  
68 Bauman, (1999b), s. 127 ff  
69 Winther Jørgensen & Phillips, s. 35 
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myndigheter och ombud en del skriftlig information kring spelandet och dess följder.70 Då fakta 
som detta görs tillgänglig för läsaren förstärker det tesen om befintlig paternalism och att staten 
symboliserar det informationsspridande goda. Gällande accelererande spelvanor går det att läsa 
sig till i Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende att det totala antalet ICA-butiker i 
Sverige uppgår till hälften i antalet i jämförelse med antalet befintliga spelombud.71 
Omständigheterna används för att visa på spelombudens tillgänglighet och indirekt då också fara. 
Likaså talas det om tillgänglighetsreducerande åtgärder, där internet nämns som ett nutida och 
framtida potentiellt hot. Makthavarnas kontrollbehov överskuggar då strävan efter teknologiska 
framsteg, som då sammankopplas med avsaknad av tillräcklig kontroll. Rädslan över att den 
enskilde individen tillfogar sig mer kunskap än styret och övriga individer lyser här igenom. Men 
denna bromsande attityd kan också uppfattas som allmänt hämmande vilket Marshall Berman 
hävdar i Allt som är fast förflyktigas, där han påstår att man ska välkomna rörlighet och förnyelse 
med öppna armar.72 Värt att tillägga i sammanhanget är dock att folkhälsoinstitutet ser en allt för 
överdriven reglering som vansklig, då risken för att de utländska bolagen vinner allt mer 
marknadsandelar ökar betydligt. Men påpekanden som detta är dock betydligt mer blygsamt 
återkommande i rapporten än den mer genomgående dominanta regleringsdiskursen.  

För att legitimera diskursens existens framhäver folkhälsoinstitutet för övrigt det positiva 
med att staten reglerar den svenska spelmarknaden. Man använder sig av begrepp som social 
skyddshänsyn, konsumentskydd och att överskottet går till allmännyttiga ändamål.73 Begreppen 
utgör bidrag till en exemplifierad ekvivalenskedja av flera förekommande. Vidare används detta 
redskap inom diskursanalysen för att undersöka vad som anses passande och var. Exempelvis 
kopplas vanligtvis en man samman med styrka och framfusighet medan en kvinna tilldelas 
egenskaper som blyg och passiv.74 Tillämpas inte attributen riskerar man av omvärlden att inte 
uppfattas som en ”riktig” man eller ”riktig” kvinna, med stigmatisering som följd. Begrepp som 
social skyddshänsyn, konsumentskydd och allmännyttiga ändamål är därför något som 
statsmakten vill förknippas med.  

Vidare lyfter folkhälsoinstitutet fram två faktorer som begränsar möjligheterna att fullt ut 
tillämpa de regler som gäller för spel och lotterier i Sverige. Det ena är det ökade spelandet på 
internationella internetsidor. Det andra är det olagliga spel som organiseras och utövas i landet.75 
Framlyftandet av aspekterna tyder på att man är mån om att kontrollera spelmarknaden så gott 
det går, och det understryks mer än en gång att detta görs för att bedriva spel och lotterier på ett 
ansvarsfullt sätt. 

För att bland annat avslöja vad som uppfattas som normalt respektive avvikande kan det 
vara av intresse att i texten undersöka befintliga dikotomier. Med hjälp av olika motsatspar 
organiseras texten så att vissa förekommande egenskaper känns mer självklara och korrekta än 
                                                      
70 Folkhälsoinstitutet, s. 65 
71 ibid., s. 16 
72 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas – modernism och modernitet, (Lund, 2001), s. 90  
73 Folkhälsoinstitutet, s. 15 
74 Winther Jørgensen & Phillips, s. 50 ff 
75 Folkhälsoinstitutet, s. 15 
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andra. Tesfahuney diskuterar kring begreppet; ”Dikotomier delar inte bara upp världen i termer 
av sinsemellan motsatta och uteslutande fenomen, utan etablerar också hierarkier som definieras 
och förknippas med negativa och/eller positiva värden och egenskaper.”76 I folkhälsoinstitutets 
rapport är den tydligaste dikotomin överdrivet spelande – kontrollerat spelande. Då överdrivet 
spelande likställs med ett patologiskt tillstånd anses detta som onormalt och avvikande. 
Okontrollen kan då ses som en konsekvens av den ständigt rådande ekonomiska hetsjakten, 
vilken Bauman beskyller den glupska och otillfredsställda konsumtionen för.77 Genomgående i 
rapporten framställs överdrivet spelande som något hotfullt och icke önskvärt, vilket inte är 
särskilt förvånande med tanke på syftet med folkhälsoinstitutets existens. En annan närliggande 
dikotomi som går att skönja är diskursen kring reglering – icke reglering. Föreställningarna ställs 
genomgående mot varandra, och i texten påpekas det gång på gång vilken betydelse reglering av 
spelmarknaden har. Icke reglering å andra sidan nämns ideligen med negativa ordalag, då man 
menar på att det finns ett stort samband mellan överdrivet spelande och frånvaron av statlig 
kontroll. 
 

Marknadens utbredning 
Det utbredda spelberoendet kan som sagt ses som ett resultat av en expanderande spelmarknad 
befriad från reglering, vilket i sin tur kan tänkas vara en följd av den nyliberala utbredningen som 
bland annat Europa sen en tid tillbaka och i skrivande stund håller på att bevittna.78 Vidare kan 
EU ses som ett tydligt exempel på denna samhälleliga omvandling kännetecknad av liberala 
grundvalar, där en fri marknad med fri rörlighet mellan medlemsländerna utgör en väsentlig del.79 
I jämförelse med hur det såg ut i länderna tillhörande det forna östblocket, präglade av statlig 
styrning som nu allt eftersom integreras i den europeiska gemenskapen, kan spelbolagen tack vare 
internet generellt sett idag verka relativt ostört. Parallellt med liberalismens framfart ökar även de 
kommersiella inslagen i individens liv, och då främst i form av allt intensivare marknadsföring. 
Allt detta för att, enligt Bauman, fostra oss till den perfekta konsumenten.80 Det går exempelvis 
att läsa i rapporten att det kanske inte är särskilt lämpligt att idrottsstjärnor figurerar i reklam, då 
de kan ses som förebilder för ungdomar.81 Likaså diskuteras det kring ett antal reklamfilmer som 
uppfattas som tveksamma i sin produktion. Reklamfilmerna spelar, enligt folkhälsoinstitutet, på 
att det är normalt att spela mycket och ofta, vilket då kan ge upphov till ett allt intensivare 
spelande och i sin tur en sämre folkhälsa.82  

                                                      
76 Mekonnen Tesfahuney, ”Globaliserad apartheid. Fästning Europa, migration och synen på de Andra” i Sverige och 
de Andra. Postkoloniala perspektiv, Michael McEachrane & Louis Faye (red.), (Falkenberg, 2001), s. 195 ff  
77 Bauman, (1999b), s. 246 
78 Pia Forsberg, ”Nya former för institutionaliserat samarbete mellan stat, arbete och kapital” i Politiskt inflytande, 
Anders Neergaard & Ylva Stubbegaard (red.), (Lund, 2004) 
79 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1637.aspx, 050419 
80 Bauman, (1999b), s. 247 
81 Folkhälsoinstitutet, s. 36  
82 ibid., s. 56 
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Den utbredande konsumtionskulturen genererar även ett allt intensivare ha-begär, vilket Bauman 
tydligt påvisar med hjälp av Esa Saarinens ord; ”begäret begär begär”.83 Det ständigt hektiska och 
oundvikliga informationsflöde som allt mer sätter sin prägel på vår samtid är i sin tur en del av 
den rådande konsumtionsdiskursen som tenderar att trissas upp allt mer i liberalismens namn. 
Begäret kan i vissa fall slutligen generera ett ohälsosamt tillstånd, vilket spelmissbruk är ett 
exempel på, som knappast gynnas av allt intensivare reklamkampanjer. Det är denna 
konsumtionsdiskurs som folkhälsoinstitutet uppfattar som hotfull för att återkoppla till den 
tidigare berörda diskursen kring paternalism. Konsumtionsdiskursen kan då ses som en 
nodalpunkt kring vilket bland annat spelandet tillskrivs en betydelse, och då en negativ sådan. 
Folkhälsoinstitutet ser som sagt allvarligt på en oreglerad spelmarknad, med tanke på det 
oundvikliga spelmissbruket som konsekvens; 
 

Statens folkhälsoinstitut tar inte ställning till vilka aktörer som ska få verka på den svenska 
spelmarknaden men vill påpeka att en strikt kontroll av spelmarknaden är av utomordentligt 
stor betydelse för att begränsa de negativa konsekvenserna av spel och lotterier.84  

 

I och med den marknadsekonomiska vågens framfart blir kontrollbehovet allt större som en 
naturlig följd, och det framhävs gång på gång att statlig styrning är minst sagt nödvändig för att 
inte förlora kontrollen över folkhälsan. Användandet av ord som strikt kontroll och utomordentligt i 
det ovan angivna citatet påvisar här vikten av det. Vidare påpekas det dock att tillvägagångssättet 
inte är tillräckligt utan det krävs samarbete på ett globalt plan i form av internationell expertis,85 
vilket kan ses som en konsekvens av globaliseringens utbredning. Vidare anser institutet att spel, 
lotterier och vadslagning inte ska betraktas som normal näringsverksamhet och därför inte heller 
omfattas av principen om den fria rörligheten för varor och tjänster, vilket annars förespråkas 
starkt inom EU.86 Även detta är ett exempel på motarbetande av de allt mer liberala inslagen, då 
institutet inte litar på att marknaden klarar sig helt själv utan nödvändig styrning. 
 

Nya tider, nya sjukdomar - men inte för alla 
För att ställa folkhälsoinstitutets rapport mot ytterligare en social praktik kan denna bland annat 
ses som en del av en allt mer utbredd och universell folkhälsodiskurs. Medborgarnas ohälsa är 
något som alltid har varit av intresse för en nations styre, då en frisk och arbetsför befolkning är 
grundläggande för en fortsatt framtida välfärd.87 I exemplet tillskrivs befolkningen en kollektiv 
subjektsposition där den gemensamma hälsan framhävs. Men i dagens Sverige verkar frågan få 
ännu större utrymme än tidigare, vilket möjligtvis kan ha att göra med framväxandet av ett större 

                                                      
83 Bauman, (1999a), s. 43 
84 Folkhälsoinstitutet, s. 44 
85 ibid., s. 34 
86 ibid., s. 45 
87 Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren. Folkuppfostran och hälsoupplysning i folkhemmet, (Stockholm, 1999), 
s. 19 ff 
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intresse samt ökat kontrollbehov kring uppkomsten av diverse ”nya” välfärdssjukdomar, dit 
bland annat spelmissbruk och olika stressrelaterade sjukdomar brukar kategoriseras in. 
Spelmissbrukaren uppfattas som en del av någonting nytt och främmande och behöver därför 
styras in i ett fack för kontroll. I folkhälsoinstitutets rapport gestaltar sig som bekant ohälsan i 
form av överdrivet spelande, vilken i sin tur har sitt etablerande att tacka den tekniska 
utvecklingen för och då framför allt i form av internets genomslagskraft. I och med detta ökar 
tillgängligheten markant, vilket inte alltid behöver vara gynnsamt. Aldrig tidigare har det funnits 
så många som har utvecklat ett så allvarligt spelberoende som idag, och problemet tenderar att 
accelerera ytterligare. Vidare är det främst, enligt folkhälsoinstitutet, de som har det sämst ställt 
ekonomiskt som riskerar att råka mest illa ut, vilket befäster tesen om att ohälsa fortfarande 
hänger ihop med socioekonomisk position i samhället.88 Zygmunt Bauman diskuterar kring 
”klassfrågan” och menar på att det i dagens postmoderna samhälle inte längre existerar det som 
vi förr brukade klassificera som arbetarklass. Gruppen har idag istället ersatts av en ny underklass 
karaktäriserad av små ekonomiska förutsättningarna, vilket inte är till någon fördel då det gäller 
att kunna nyttja samhällets alla möjligheter. Bauman hävdar att de som uppfattar situationen i 
dagens konsumtionssamhälle som mest plågsam är de arbetslösa, vilka oftast är de som har 
mycket fritid men lite pengar.89 I denna mörka hopplöshet kan pengaspel ses som ett alternativ i 
jakten på att fylla den tomma grå vardagen med något slags spännande innehåll. Det finns även 
studier som påvisar att arbetslöshet hänger ihop med en för tidig död, och kan därför sägas vara 
ett direkt hot mot folkhälsan.90

 

”Chansen att vinna är liten” 
Av rapporten att döma uppfattar folkhälsoinstitutet okontrollerat spelande som ett stort och 
centralt problem, vilket gör detta fenomen ur ett diskursanalytiskt perspektiv till ännu en 
nodalpunkt. Problematiken understryks även implicit i form av diverse humanistiska och 
empatiska inslag gällande människosyn. Det går exempelvis att utläsa att spelarna ”förlorar” 
pengar på sitt spelande, vilket pekar på empatiska inslag i form av spelarnas sjukdomstillstånd. 
Likaså används ett exempel som grundar sig på en liknande empatidiskurs, då man framhäver att 
det statistiskt sett skulle ta 14000 år att vinna pengar på lotto om man spelar för femton kronor 
per vecka. Men å andra sidan skulle den slutgiltiga förlusten ändå uppgå till sex miljoner kronor. 
Avslöjandet går att läsa under en rubrik som fått namnet; ”Chansen att vinna är liten”.91 
Resonemanget går även att uppfatta som en del av en rationell diskurs, då den primära 
uppkomsten till spelberoende grundar sig i drömmen om den stora vinsten. I och med 
uppkomsten av denna diskurs existerar även dess dikotomi – irrationalitet, vilket då blir en mer 
genomgående företeelse med tanke på att den stora majoriteten förlorar på sitt spelande. 

                                                      
88 Anne Hammarström, Arbetslöshet och ohälsa, (Lund, 2000), s. 140 
89 Bauman, (1999a), s. 61 
90 Hammarström, s. 33 ff 
91 Folkhälsoinstitutet, s. 55 
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Rapporten avslöjar också att det under år 2001 spelades för 3700 kronor per person och år i 
Sverige, vilket är ytterligare ett bevis på att spelandets utbredning uppfattas som ett allvarligt 
problem.92 Vidare hävdar folkhälsoinstitutet att; ”Den [kostnadsanalys] kan dels ge underlag för 
en bedömning av de samhällsekonomiska effekterna av spel och lotterier och dels kan en analys 
visa att åtgärder mot spelberoende också kan vara ekonomiskt betydelsefull.”93 Nodalpunkten i 
påståendet är då det samhällsekonomiska betonandet, kring vilken en diskurs om nationell 
ekonomisk nytta går att finna. Med dessa två olika diskursers närvaro, den irrationella samt den 
nationalekonomiska, går det att urskönja en så kallad antagonism, eller med andra ord en kamp 
eller konflikt mellan olika diskurser. Då ingen diskurs kan etablera sig totalt, uppkommer det 
alltid en maktkamp i olika utsträckning.94 I citatet går det även att urskönja att det ekonomiska är 
av sekundär betydelse, och får därmed en underordnad hegemonisk position till fördel för 
människors hälsa. Med argument som dessa ter det sig tämligen klart vilken sida 
folkhälsoinstitutet står på, och det görs heller ingen hemlighet av att de individer som har minst 
råd generellt står för de största förlusterna. Åter igen går det att finna tydliga drag som går att 
koppla samman med de som är signifikanta för Zygmunt Bauman. I och med framläggandet av 
fakta som dessa, förespråkar folkhälsoinstitutet människors hälsa till nackdel för den ständigt 
växande spelmarknaden.  
 

Kunskapstörst 
En annan närliggande diskurs som kan kopplas till diskussionen kring förmyndarskap är det 
ständiga betonandet av vikten av kunskap. Då kunskap är en betydelsefull beståndsdel när det 
gäller maktutövande råder det i denna fråga heller inget undantag. Bristen på kunskap kring 
spelberoende är enligt folkhälsoinstitutet ett stort bekymmer, och grundar sig på att missbruket 
inte tas på samma allvar som andra sjukdomar i samhället. En ytterligare faktor som kan tänkas 
vara bidragande till detta problematiska förhållande är den väldiga konkurrensen med övriga 
sjukdomar samt de då redan befintliga vårdköerna, som sedan länge tillbaka slingrar sig krokiga 
genom Sverige. Angående kunskapsdiskursen skriver folkhälsoinstitutet bland annat att det måste 
riktas information till ungdomar och föräldrar som belyser olika motverkande aspekter angående 
överdrivet spelande.95 För att ställa kunskapstörsten i ett större perspektiv kan den ses som en del 
av det sanningssökande som är särskilt karaktäristiskt för den postmoderna eran där även 
globaliseringen kan tänkas utgöra en bidragande del, då den bidrar med att göra tillvaron allt mer 
oöverskådlig och flexibel.96 Fenomenet går att urskönja hos enskilda individer, som ställs inför 
allt mer individuella val, samt hos folkhälsoinstitutet som inte är något undantag då det gäller att 
värja sig mot ovissheter och eventuella risker i en föränderlig tid som denna.97  

                                                      
92 Folkhälsoinstitutet, s. 10  
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Kunskapstörsten gör sig framför allt synlig angående forskningen kring internetspel som 
uppfattas som högst angeläget, vilket kan bero på att det är just genom denna kanal som 
framtidens marknad kommer att verka allt mer och därför är det då viktigt att kontrollera eller 
åtminstone förstå sig på detta redskap. Eftersom marknaden och internet verkar i symbios förstår 
institutet vikten av det hela och eftersträvar därför större kunskap kring ämnet, vilket alltså kan 
ses som en del av en informationsdiskurs. Här går det att se en viss grad av intertextualitet, då 
diskursen bygger på den redan berörda förmyndardiskursen präglad av pekpinnar och förbud.  
 

Maktutövning  
När det gäller textens retoriska uppbyggnad, det vill säga hur konsten att övertyga och skapa 
förtroende genomsyrar texten, lutar den sig framför allt på den tidigare nämnda 
förmyndardiskursen, vilket kan ses som att producenten ser sig själv som auktoritär gentemot 
läsaren, eller i alla fall mer informerad. Bara det att rapporten pryds av Statens folkhälsoinstituts 
logotyp bidrar direkt till ett ökat distanserande mellan producent och konsument. Rapportens 
omfattning kan även den medverka till ett respektingivande intryck, som sätter läsaren i en 
underordnad position. Likaså att förordet avslutas med generaldirektörens för folkhälsoinstitutet 
namn gör även sitt till då läsaren med en gång tilldelas en underställd position, då det i ämnet i 
fråga är svårt att förfoga över en högre statusposition. Företeelsen, vilken utgör en del av hela 
folkhälsoinstitutets existens, kan ses som en del av de disciplineringsprocesser som utövas 
gentemot invånarna med syfte att; ”[…] kontrollera, forma, övervaka, träna, stimulera och 
normalisera.”98 Maktutövandet handlar här om att individen inte ska spela bort sina förvärvade 
pengar och då även riskera att hamna i ett svårbotligt beroende, vilket inte gagnar något annat än 
just marknaden.  

Andra retoriska knep som används för att påvisa fakta är nyttjandet av diverse tabeller och 
diagram. I och med detta framställs innehållet som självklart och läsaren inbjuds inte till några 
alternativa tolkningar. Exempelvis tar man hjälp av tabeller för att påvisa reklamens betydelse i en 
bransch som denna. I samma diskussion framhävs också vilket ansvar spelbolagen har för sina 
marknadsföringsåtgärder, vilket återigen understryker den kritiska inställningen.  

Ett annat tillvägagångssätt när det gäller att bestyrka vissa påståenden är att framställa vissa 
stycken i texten som om de vore sanningar.99 Detta kallas för att naturalisera innehållet, för att 
bruka ytterligare en diskursanalytisk term, och ett exempel på detta är följande mening; 
”Spelberoende är en klinisk definition av ett tillstånd där spelaren inte längre kan kontrollera sitt 
spelande och där spelandet fått allvarliga negativa konsekvenser.”100 Åter igen träder den 
irrationella diskursen fram. Ett ytterligare exempel på naturalisering är; ”Möjligheterna att få stöd 
och hjälp för ett spelberoende är också ytterst begränsade.”101 Påståendena uppmuntrar knappast 
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till några alternativa tolkningar, utan framställs som just direkta sanningar. Producenten tilldelar 
sig indirekt tolkningsföreträde och därmed reproduceras en redan befintlig hegemonisk diskurs. 
Ett liknande resonemang kring meningsbyggande kan även appliceras på enstaka ord, som då i 
sin tilldelade roll får en förstärkt betydelse. På flertalet ställen i rapporten synliggörs fenomenet, 
för att understryka allvaret med det överdrivna spelandets utbredning. Det kan exempelvis vara 
kraftfulla ord som dramatisk och allvarlig, vilket följande två citat visar på; ”[…] vill betona hur 
allvarligt vi ser på denna fråga.”102 ”Ökningen av spelande på Svenska Spels värdeautomater är 
dramatisk.”103 Ett annat diskursanalytiskt begrepp som går att finna i rapporten är modalitet, 
”sätt”, och handlar om talarens medhållande i en sats.104 I den sista meningen lämnas inte mycket 
utrymme för tolkning utan talarens grad av instämmande är hög. På så vis främjas 
folkhälsoinstitutets auktoritet.  

Ett ytterligare exempel i kampen om att bibehålla ett distanserande mellan producent och 
konsument är användandet av diverse svårbegripliga uttryck samt förkortningar. Det går bland 
annat att läsa att kunskapen som folkhälsoinstitutet besitter gällande spelberoendets omfattning 
bygger på resultat från enkät- och intervjuundersökningar vilka grundar sig på DSM (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association). Och här har 
diverse instrument utarbetats, som exempelvis SOGS (South Oaks Gambling Screen) och Fischer 
DSM IV.105 I och med användandet av komplexa formuleringar samt olika vetenskapliga ord 
reproduceras den hegemoniska ställningen, vilket även följande citat är ännu ett bevis på;  
 

De mest lovande behandlingsinriktningarna verkar vara kognitiv beteendeterapi inriktad på 
felaktiga tankemönster vid spelandet samt stimuluskontroll kombinerad med exponering och 
responsprevention. Man kan vidare konstatera att det inte finns någon välkontrollerad studie 
av behandling enligt Minnesotamodellen, som idag är den mest vanliga behandlingsformen på 
svenska behandlingshem. 106  

 

Ovan används en modell som namngivits efter en välkänd amerikansk stat, vilket är ett 
återkommande tillvägagångssätt då det flera gånger under rapportens gång refereras till 
västerlandet, vilket dessutom gör regionen till norm. En liknande bekräftelse går att utläsa i 
följande citat; ”Undersökningar från andra samhällen av västerländsk typ visar att mellan en och 
tre procent av den vuxna befolkningen under det senaste året har haft problem förorsakade av 
spel.”107 Fenomenet gör sig påmint även här; ”Spel är en växande verksamhet i hela västvärlden 
och har stor betydelse för samhället.”108 Det är antagligen ingen slump att det just är västerlandet 
som nämns i texten med tanke på att den inbyggda västerländska dominansen genomsyrar det 
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mesta i dagens världsordning.109 Ännu en variant av detta fenomen, där även det auktoritära ordet 
forskning stärker producentens ställning, lyder som följer; ”Forskningsrapporter från USA tyder på 
att antalet problemspelare har ökat signifikant under 1990-talet. Flera forskare har beskrivit och 
pekat på en oroväckande ökning av de spelberoende.”110  

När det gäller nyckelbegrepp i texten är deras befintlighet av varierande grad, vilket förtäljer 
en hel del om vilken betydelse vissa ord tilldelas framför andra. För att återkoppla till den tidigare 
presenterade kunskapsdiskursen är det kring den som de flesta ord konstrueras. Exempel på 
dessa ordval är; utvecklingsarbete, studie, forskning, forskningsresultat, spelvaneundersökningar, 
kunskapscentra, informationsutbyte och utbildningsinsatser. Begreppen tilldelas då sin betydelse i och med 
organiserandet kring nodalpunkten kunskap. Då ordval som ovan nämnda dominerar en kontext 
som denna understryker det vikten av vilket kunskapstörstande samhälle vi lever i, och då särskilt 
områden som vi inte har förhållandevis mycket kunskap om. Ett annat begrepp, nodalpunkt, som 
ideligen återkommer är just spelberoende och diverse ord som går att hänvisa dit. Hit kan 
nämnas; överdrivet spelande, problemspelande, spelmissbruk samt folkhälsoproblem. I och med ett idogt 
användande av orden är det inte svårt att förstå vilken syn folkhälsoinstitutet har på spel. 
Nyckelbegreppen förtäljer slutligen en hel del om den människosyn som institutet är präglat av.  
 

Analys av Lotteriinspektionens rapporter 
 

Utvecklingen på spelmarknaden & Spelmarknadens utveckling i 
Sverige och internationellt 
 
Lotteriinspektionens rapporter är i huvudsak också likt folkhälsoinstitutet uppbyggda kring en 
primär diskurs, vilken i detta fall kan benämnas som juridisk. Även i följande analys kommer 
olika nyckelbegrepp figurera som rubriker. 
 

Juridikens roll 
Utmärkande för de tre rapporterna är att de i huvudsak återspeglar en gemensam juridisk diskurs, 
vilket framför allt märks då dessa texter är genomsyrade av hänvisningar till olika rättsliga 
paragrafer. Rättsvetenskapen får då fungera som nodalpunkt. Likaså förekommer det i samtliga 
rapporter beskrivningar samt översiktliga händelseförlopp angående ett antal rättsliga fall, där 
vederbörande på ett eller annat vis har brutit mot lagen. Lagbrotten innefattar allt från felaktig 
marknadsföring på fotbollsmatchtröjor till bedrivandet av illegal spelverksamhet i form av bland 
annat pyramidspel, vilket exemplifieras som följer;  
 

                                                      
109 Ulrich Beck, Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar, (Göteborg, 2001), s. 153 ff 
110 Folkhälsoinstitutet, s. 12 



 21

Under slutet av år 2002 och 2003 har ett flertal annonser/texter för utländska spelbolag 
förekommit i massmedia. Vissa har haft budskapet att spelmonopolet skall stoppas, medan 
andra har varit mer av marknadsföringskaraktär. Lotteriinspektionen har bedömt de flesta vara 
opinionsbildande och således falla inom tryckfrihetsrättens tillämpningsområde.111  

 

Vidare kan uppkomsten av dessa brott ses i bakgrund mot samhällets utveckling och då 
representativt för den postmoderna eran, där uppfattningen om att allting som är fast förflyktigas 
kan ses som väsentlig.112 I denna nutida fas befinner vi oss, enligt Bauman, i ständig rörelse där 
traditionen har spelat ut sin roll och där medvetenheten om att ingenting varar för evigt har 
tilltagit.113 Även Thomas Ziehe rör sig kring liknande uppfattningar och hävdar att tillvaron har 
genomgått en kulturell friställning präglad av bland annat individualisering, reflexivitet114 samt 
teknokratisering.115 Med resonerandet vill han säga, med hjälp av bland annat dessa begrepp, att 
den informations- och vetenskapspräglade samtiden bringar större inslag av personligt ansvar 
med ständigt ifrågasättande av våra uppföranden. Spelberoendet som beteende blir därmed utsatt 
för mer personlig beskådan och man undrar varför det gick som det gick, och varför det hände 
just mig och inte han där eller hon där borta? I och med utbredandet av samhälleliga problem 
som spelmissbruk växer det även fram alla möjliga teorier och behandlingsprogram. I den snåriga 
djungeln gäller det då att hitta det rätta, vilket inte alltid behöver vara det enklaste. Det blir alltså 
än mer individens val och omprövningar av olika situationer som avgör vilka identiteter vi 
tillskriver oss.116 Anthony Giddens är i det närmaste inne på samma spår när han citerar 
Rainwaters och menar på att en person är vad hon eller han gör sig till, och där självet kan ses 
som ett reflexivt projekt.117 Dessa postmoderna teoribeskrivningar kan kopplas samman med de 
två ovan exemplifierade domsluten som uppkommit på grund av lanserandet av ”alltför” 
kommersiella idéer, som då samtidigt även utmanar det etablerade och stabila. Uppkomsten av 
sådana här ”affärsidéer” är alltså inget förvånande med tanke på samtidens irrationalitet och 
ideliga omprövningsprocesser. Och att de anses illegitima är heller inte särskilt underligt med 
tanke på den tidigare diskussionen kring kontroll och tillsyn.  
 

Tiderna förändras och även rapporterna  
Den juridiska diskursen har, som ovan påvisats, även vissa gemensamma drag med den tidigare 
berörda paternalistiska, och då framför allt i form av dess medverkande till människors i 
samhället redan existerande över- och underordning. Med tanke på att de som är väl installerade i 
juridikens värld ligger på en annan verbal nivå, av naturliga skäl, än de utomstående konstrueras 
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då också automatiskt en distinktion.118 För att fortsätta diskussionen kring retorik så är texten 
som bekant genomsyrad av en juridisk diskurs och i och med det kan den även förstås som en 
slags omedveten övertalningsstruktur, där lagen används som ett naturligt och vasst 
påtryckningsvapen som man inte får ifrågasätta. Vad rör de två första rapporternas utseende är de 
inte särskilt omfattande och de pryds inte heller av något försättsblad. Den senaste rapporten å 
andra sidan har tilldelats en helt ny utformning både vad det gäller utseende och innehåll. Först 
och främst har den tilldelats ett försättsblad och även en innehållsförteckning som hjälpmedel för 
att strukturera upp det fördubblade antalet sidor, dessutom består rapporten av en tvåsidig bilaga. 
Stilförändringarna kan tänkas bero på den förändringsprocess som speldiskursen uppenbarligen 
verkar genomgå. Vidare så är samtliga av lotteriinspektionens rapporter underskrivna av 
generaldirektören samt en jurist, vilket åter igen understryker juridikens betydelsefulla roll inom 
institutionen. Signaturerna påvisar även de auktoritära inslagen i de tre rapporterna. Ytterligare 
retoriska knep som används i texten är diverse tabeller och diagram, vilka för övrigt är mer 
avancerade samt omfattande i den senaste rapporten. Vidare så är rapporterna stundtals 
uppbyggda kring ett krångligt samt osammanhängande språk, vilket följande mening är ett tydligt 
exempel på;  
 

EU-kommissionenes meddelande av den 2 oktober 2001, KOM(2001) 546 slutlig, om 
säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden, med förslag till Europaparlamentets och Rådets 
förordning om säljfrämjande åtgärder på den inre marknaden, ändrat den 25 oktober 2002 
genom KOM(2002) 585 slutlig, som innehåller förslag till harmonisering av regler om 
marknadsföring bl.a. i form av tävlingar och spel där syftet är att uppmuntra till försäljning av 
varor och tjänster, men inte spelverksamhet, och där eventuella betalningar endast används för 
att förvärva de varor eller tjänster vilkas avsättning främjas.  

 

Användandet av meningsuppbyggnader som den ovan angivna bidrar till en ökad risk för 
medborgarnas ointresse kring frågor som dessa, vilket för övrigt kan tänkas gynna 
lotteriinspektionens auktoritet då avståndet mellan textens producent och konsument automatiskt 
ökar. Ett ytterligare auktoritetsdrag visar detta yttrande på; ”Iakttagelser som inspektionen 
bedömer är av särskild vikt skall särskilt kommenteras.”119 Citatet understryker vem det är som 
talar och även vad den som sitter på makten finner intressant att belysa. Det påvisar åter igen att 
rapporten är uppbyggd kring en juridisk diskurs där spelaren/individen framställs i skuggan av 
regelverket, och där då hälsoperspektivet får stå tillbaka. Det som i stället verkar vara av intresse 
för lotteriinspektionen kan ses som en fortsättning på en välordnad nationalekonomisk diskurs, 
där bland annat regelverksdiskursen kan tänkas ha sina rötter. Att lotteriinspektionen även nyttjar 
diverse juridiska termer kan kopplas till samma resonemang kring auktoritet. Exempelvis kan en 
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term som inhibition vara svår att veta betydelsen av om man inte är bevandrad inom denna 
disciplin.120  
 

Internationaliseringens utbredning … 
I den rättsvetenskapliga diskursen förekommer även vissa globaliseringsinslag, vilket understryker 
dess inflytande och att även disciplinen oundvikligen påverkas av omvärlden och dess 
förändringar, vilket nästa påstående tydligt påvisar; ”Redovisningen skall beskriva utvecklingen 
nationellt och internationellt och omfatta även utvecklingen av lagstiftningen i andra länder.”121 
Angående internationell rättsvetenskap känns även här befintliga diskussioner i texterna kring EU 
högst angelägna att framhäva, då det titt som tätt refereras till institutionen. Eftersom 
lotteriinspektion arbetar för att spelverksamheten skall utövas lagligt hänvisar man då och då till 
bland annat EG-rätten för att legitimera sin verksamhet samt för att bibehålla sin auktoritära 
ställning gentemot läsaren. Det går dock att utläsa en viss problematik i och med det 
svenskeuropeiska samarbetet, vilket bland annat detta citat visar på; ”Lotterier är inte helt 
harmoniserade inom EG-rätten. Svenska nationella regler om spel och lotterier påverkas dock av 
utvecklingen av EG-rätten.”122 Citatet visar på existerande motsättningar samt problematiken 
kring samförstånd gällande vissa frågor inom EU. Då den svenska regeringen eftersträvar en 
något mer reglerad spelpolitik än EU:s mer liberala avslöjas härmed en viss åsiktsspridning.   

Angående globaliseringens inflytande får ett citat från 2002 års rapport påvisa dess 
inflytande; ”I ett internationellt perspektiv, är dessa spelformer [online-spel] de mest intressanta 
då de har potential att vara – och också är – gränsöverskridande. Därigenom kommer de att 
direkt påverka den svenska spelmarknaden.”123 I den senaste rapporten från 2005 blir fenomenet 
än mer genomgående, vilket är ännu ett tecken på att de globaliserade inslagen får allt mer plats i 
tillvaron. Det främsta tecknet på det är omformuleringen av rapportens titel, vilken lyder som 
bekant; ”Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt.” I och med att ordet 
internationellt har lagts till i titeln klargörs att spelandet inte längre endast berör Sverige, utan har 
kommit att bli en del av den irreversibla globaliseringen. Orsaken är framförallt, som tidigare 
nämnts, internets genomslagskraft, vilket i sin tur har bidragit till att mångfaldiga antalet 
spelutbud. Giddens diskuterar kring utvecklingen och menar på att; ”Trenderna mot ökad 
globalisering mer eller mindre tvingar staterna att samarbeta i frågor som de tidigare försökte 
hantera själva.”124 Vidare kommenteras lotteriinspektionens internationella samarbete i form av 
två stycken olika organisationer samt ett samarbete med övriga nordiska länder. Mötena berör för 
övrigt frågor gällande; den tekniska utvecklingen på spelmarknaden, information och statistik, 
spelansvars- och spelberoendefrågor. Gällande fler globaliseringsaspekter finns det i samtliga 
rapporter stycken med tillhörande rubriker som beskriver utvecklingen i andra för ämnet 
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betydelsefulla nationers spelmarknad. Även här är det i huvudsak åter igen västerlandet som står i 
fokus, och kan då även tilldelas benämningen nodalpunkt. För att påvisa globaliseringens 
betydelse ytterligare samt dess komplexitet nyttjas detta citat;  
 

Den nu aktuella redovisningen innehåller enbart en sammanfattning av den utveckling som 
inspektionen har observerat och de nyheter som har dykt upp under året och skall inte ses som 
någon heltäckande genomgång av den globala spelmarknaden.125  

 

Stycket visar på att lotteriinspektionen inte har full kontroll över situationen, och väljer därför att 
gardera sig mot eventuell kritik. Med tanke på att den globala spelmarknaden, har genomgått en 
betydande expansion är den då också svår att överblicka fullt ut. Utvecklingen är enligt Bauman 
typisk för den postmoderna tidsåldern och går inte att ställa sig bredvid, oavsett vad man än 
tycker om den.126 Intressant här är hur den globala spelmarknaden kommer att utveckla sig 
framöver, med tanke på att olika länder har olika syn på tillämpandet av regleringar. Då 
spelberoendet ständigt ökar parallellt med uppkomsten av nya spelsidor på internet går det 
uppenbarligen inte att ställa detta problem åt sidan.  
 

… men även strävan efter bibehållandet av nationalisering  
I samma rapport från år 2005 går också följande att läsa; ”Naturligtvis läggs också stor vikt vid 
hur meddelade domar eller pågående rättsprocesser påverkar Sverige och den svenska 
spelmarknaden.”127 Påståendet går att finna under rubriken Inledning och understryker åter igen 
den dominanta juridikdiskursens existens här sammanfogad med, vad som kan ses som, en 
nationell diskurs. Trots ett ökat internationellt samarbete är det uppenbart att den svenska 
spelmarknadens autonomi fortfarande är någonting som man är mån om och inte vill släppa 
kontrollen över. Företeelsen kan åter igen ses som en reaktion på samtidens evinnerliga tendens 
till förändring samt medföljande rädsla över att underkasta sig nya former av gränsöverskridande 
samarbete. Här går det att urskönja en hegemonisk kamp mellan den internationella samt 
nationella diskursen, vilken uppenbarligen är långt ifrån avslutad med tanke på värnandet om 
bägge två. I citatet naturaliseras även inspektionens syfte i form av användandet av ordet 
naturligtvis.  

Angående regleringsdiskursen och det svenska spelmonopolet påvisas det i två av 
rapporterna att man vidtagit åtgärder då det i vissa dagstidningar olagligt har annonserats ”Stoppa 
spelmonopolet”. Aktionen understryker lotteriinspektionens ställning i frågan, och kan då också 
ses som en del av den paternalistiska diskursen med tillhörande människosyn. Eftersom 
spelmonopolet ses som ytterst nödvändigt uppfattas alla inkräktare mot regleringen som hotfulla. 
Den stora skillnaden mellan folkhälsoinstitutets samt lotteriinspektionens legitimering av 
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monopolförbudet är att den sistnämnda framhåller vikten av det ur ett nationalekonomiskt 
perspektiv, medan den andra parten betonar hälsan. Vidare understryks regleringens betydelse 
ytterligare då det åter igen berörs i den senaste rapporten; ”Marknaden kommer fortsatt att noga 
bevakas och rättsliga åtgärder kommer att vidtas vid behov.”128 Ännu ett exempel på 
framhävandet av regleringens positiva aspekter, och att det inte alltid måste motarbeta en 
fördelaktig verksamhet visar följande yttrande på; ”Under året omsatte den reglerade svenska 
spelmarknaden ca. 36,5 miljarder kronor vilket är en ökning med 1 procent jämfört med år 
2003.”129  

Angående befintliga samt gemensamma dikotomier i de tre rapporterna går det att ställa 
laglydighet respektive lagöverträdelse mot varandra. Då det finns en mängd olika exempel på 
förbrytelser med tillhörande tillrättavisningar och för att nämna något, kan exemplet med 
otillåten reklam på fotbollsmatchtröjor nämnas. Till en början var marknadsföringen legitim och 
verkade under en kortare tid, tills det att lotteriinspektion började undersöka fallet då det så 
småningom kom att förbjudas. I rapporterna kan då lotteriinspektion figurera som det legitima, 
normen, och de som bryter mot uppsatta ordningsregler motsvarar det illegitima, avvikelsen. 
 

Ett ökat intresse kring spelansvarsfrågor 
Till skillnad från folkhälsoinstitutet berör naturligtvis inte lotteriinspektionen frågor kring 
spelberoende lika utförligt. Värt att tillägga är dock att diskussionen har kommit att få allt större 
utrymme med tidens gång, vilket märks tydligt då man i den första rapporten inte ens berör 
problemet medan det förekommer på ett fåtal ställen i den andra rapporten. Här avslöjas en 
pågående antagonism mellan den mer nationalekonomiskt inriktade diskursen och 
hälsodiskursen. Av rapporterna att döma verkar dock hälsodiskursen inkräkta allt mer på den 
andras utrymme, vilket säger en del om att intresset kring spelberoende växer sig starkare. Den 
genomgående avsaknaden av resonemang kring problemet säger å andra sidan en del om 
ointresset kring ämnet. Däremot i den tredje rapporten har fenomenet tilldelats ett alldeles eget 
stycke med tillhörande rubrik, vilket tyder på att spelberoendediskursen även fått genomslag hos 
lotteriinspektionen. I stycket beskrivs bland annat att det mediala samt internationella intresset 
för spelansvarsfrågor har ökat, vilket tyder på att problemet inte längre går att nonchalera utan 
måste angripas på såväl ett nationellt som på ett internationellt plan. Utvecklingen belyser 
markant att individers hälsa inte går att förbise, vilket även lotteriinspektionen av allt att döma har 
börjat ägna mer utrymme. 
 

Den aktiva konsumenten  
Signifikant för lotteriinspektionens rapporter och deras syn på människan är att de är någorlunda 
färgade av vad som kan kallas för en individinriktad diskurs, där det bland annat fokuseras på den 
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enskilde människan och dennes valmöjligheter i dagens glupska konsumtionssamhälle,130 vilket 
även tidigare berörts med hjälp av Bauman och Ziehe. Thomas Hylland Eriksen understryker 
detta och hävdar att den före detta bipolära världen, med USA och Sovjetunionen på varsin kant, 
idag har bytits ut mot en värld med en pol. Världen domineras av marknadsliberalism samt 
individualism, där slagord som flexibilitet, öppenhet och frihet är vanligt förekommande.131 I och 
med användandet av vissa ordval i rapporterna som exempelvis kund, spelare, privatperson, och 
konsument tydliggörs företeelsen. För att påvisa hur orden används kommer de nu att belysas var 
för sig i ovanstående ordning. ”En teknik som börjar bli allt vanligare bland spelutvecklare är att 
ett spel kan presenteras för kunden på en mängd sätt genom att man använder olika skal (på 
engelska skins)”.132 Då ordet brukas ges individen i fråga en betydelse av att vara en aktiv och 
konsumerande individ, vilket kan ses som en följd av den allt mer omfattande 
konsumtionsdiskursen där diverse valsituationer ständigt avlöser varandra. Liknande resonemang 
kan appliceras på spelaren, som i sin beskrivna kontext blir ännu mer aktiv; ”Till skillnad från hur 
en skraplott fungerar där samtliga fält skrapas så får spelaren välja tre fält på spelplanen och om 
rätt fält väljs så resulterar detta i vinst.”133 Värt att understryka i diskussionen kring enstaka ordval 
är framställandet av meningens slutfas; ”om rätt fält väljs så resulterar detta i vinst.” Till skillnad 
från uppsatsens tidigare analysdel där förloraren i huvudsak lyftes fram har detta hos 
lotteriinspektionens i stället uppenbarligen ersatts med framhållandet av eventuella vinstchanser 
samt spelarens olika möjligheter. Även privatpersonen kan ses som en produkt av 
konsumtionsdiskursen där ordet privat kan likställas med individualism samt personligt ägande, 
vilket detta hävdande påvisar; ”Dessutom finns ett stort intresse för lösningar för ”det mobila 
kontoret”, och där med kommer tjänster för både privatpersoner och företag att kunna 
introduceras.”134 Angående subjektet konsument ligger det av de ovan nämnda exemplen närmast 
den så kallade konsumtionskulturen vilket tydligt hörs på namnet. Förutom de tekniska 
framstegens betydelse i denna kultur understryks återigen vikten av tillgång eller tillgänglighet; 
”En annan mycket intressant utveckling är att allt fler konsumenter får tillgång till interaktiv TV 
(iTV).”135 Beträffande modaliteten, mycket intressant, i citatet tilldelas automatiskt den tekniska 
utvecklingen stor betydelse, vilket här ses som främjande för konsumtionssamhällets 
konsumerande aktörer eller slavar som Bauman säkerligen hade valt att uttrycka sig. Påståendet 
tar för givet att vem som helst har råd att införskaffa dessa attiraljer och att det inte är en 
pengafråga utan i stället bara handlar om tid och utvecklingshastighet, vilket ordet tillgång är ett 
bra exempel på. För att åter igen knyta an till Bauman menar han på att det i ett 
konsumtionssamhälle inte tas hänsyn till de otillräckliga som inte kan vara med i 
konsumtionskarusellen.136 Dessa så kallade vagabonder finner världen outhärdligt ogästvänlig och 
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bygger sin grå vardag kring måsten, och har därför inte de förutsättningar som bland annat krävs 
för att köpa en ny TV.137 Turisten å sin sida upplever tillvaron på motsatt sätt och kan när den 
vill, om livet känns ostimulerande, fly hemmet med vetskapen om att alltid kunna återvända.138 
Vidare så uppkommer den postmoderna vantrivseln ur friheten och inte ur förtryck, där just 
friheten kan ses som en betydelsefull del av konsumtionssamhället.139

 

Slutdiskussion 
Av rapporterna, från folkhälsoinstitutet och lotteriinspektionen, att döma har spelberoendet 
utvecklat sig till ett minst sagt omfattande fenomen. Enligt mig är detta en naturlig konsekvens av 
det konsumtionssamhälle som vi idag lever i, genomsyrat av ekonomi och en allmän strävan efter 
att få så stor del av detta som möjligt. I konsumtionssamhället framhävs gärna, i bland annat 
reklam, den fria människan med det fria valet. Spel om pengar får då symbolisera ett sätt att 
försöka skaffa sig ekonomisk framgång, och då på ett lite mer okonventionellt och spännande 
tillvägagångssätt än vad kanske tidskrävande förvärvsarbete uppfattas som. Det samma gäller 
även människor utan arbete, som då i stället eftersträvar att fylla både sin dag och plånbok med 
innehåll. Då drömmen om storvinsten hela tiden hägrar med uppfattningen om ett bättre och 
lyckligare liv som följd blir då spel om pengar en oslagbar affärsidé.  

Vidare så kan spel av olika slag ses som ett bekämpningsmedel mot rastlöshet och tristess, 
vilket är vanligt förekommande i många människors samtida vardagsliv. I en tid präglad av ett 
intensivt informationsflöde förvandlas förnyelse och uppdatering till ett normalt tillstånd, medan 
stillastående får stå för det onormala och förknippas då med samhällelig stagnation. Thomas 
Hylland Eriksen resonerar kring samtidens frenetiska informationsbombardemang och menar på 
att; ”I informationssamhället råder det brist på frihet från information.”140 Varje ledig sekund ska 
fyllas med något slags innehåll, annars riskerar vi att tappa kontrollen över vår egen tid. Bauman 
är inne på ett liknande spår; ”Innan man har tid att tänka på evigheten är det läggdags, och sen 
kommer ytterligare en dag till bredden fylld med saker att göra eller göras ogjorda.”141 I och med 
ihärdig marknadsföring i alla möjliga forum är informationen svår att undvika hur mycket man än 
försöker. Det räcker att koppla upp sig mot internet, sätta på TV:n eller gå ner på stan för att 
överösas med alla möjliga budskap, vilka i nio fall av tio uppmanar till att konsumera mera. Enligt 
mig bidrar bombardemanget till att en osäkerhet och en känsla av otillräcklighet sprider sig i 
samhället i jakten på den perfekta tillvaron, vilket Bauman berör i följande citat; ”[…] den börda 
som vilar tungt på individens axlar – de axlar som enligt den postmoderna kulturen och 
marknadsreklamen är allsmäktiga, men som många människor upplever som alldeles för svaga för 
bördan.142 Upphovsmännen bakom spelindustrin är väl inlästa på samtiden och dess aktörers 
                                                      
137 Bauman, (1999b), s. 127 
138 ibid., s. 126 
139 ibid., s. 171 
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141 Bauman, (1999b), s. 230 
142 ibid., s. 252 



 28

svagheter, och satsar därför enorma resurser på att hela tiden utveckla och effektivisera 
verksamheten. Detta medför att antalet utbud ideligen växer, vilket gör branschen svårare att 
övervaka, och idag går det att satsa pengar på allt mellan himmel och jord. Konsumentens 
valmöjligheter gällande spel är enorm och större lär den bli, vilket framgår tydligt av 
lotteriinspektionens rapporter. De moderna individerna är, enligt Bauman, dömda till livstids 
väljande och spelindustrin utgör knappast något undantag.143 Tycka vad man vill om konsumtion 
och dess utbredning, men inom vissa områden är dess medföljande valmöjligheter allt annat än 
förespråkande. Spelindustrin utgör ett utmärkt exempel på baksidan då ökad konkurrens slutligen 
medför ett väldigt lidande för många människor. Trots att Sverige anammar en statligt styrd 
spelverksamhet har den i och med internetanvändandets expansion kommit att bli 
konkurrensutsatt, vilket jag liksom folkhälsoinstitutet uppfattar som hotfullt.  Jag ser också en 
risk i att länder som dagens Sverige, i och med medlemskap i EU, så småningom kommer att 
tvingas underordna sig den liberala politiken allt mer. Och vem vet vad som kan komma att 
hända om vi vid nästa riksdagsval kommer att byta styre, till förmån för en mer marknadsinriktad 
linje. Då kapitalismen aldrig nöjer sig utan ständigt hungrar efter nya vinster finner jag det ytterst 
problematiskt med tanke på vilka katastrofala följder detta oundvikligen kommer att ge upphov 
till.144

Den oskyldiga och klassiska lördagsunderhållningen Tipsextra (som det hette när det begav 
sig) med sitt paradnummer Stryktipset har sedan starten 1969 utsatts för en mängd omvandlingar, 
och är långt ifrån denna dags enda spelmöjlighet. För nyfikna läsare existerar inte programmet 
längre, utan det har istället övergått till en kommersiell kanal. Med exemplet vill jag explicit påvisa 
hur trenden ser ut, och då även var framtiden kan tänkas ta vägen. Vad gäller spelmöjligheter går 
det idag bland annat att tippa på politik, skilsmässor och melodifestivalen. Utökandet av utbud 
tillsammans med en ökad tillgänglighet bidrar naturligtvis till fler antal spelberoende individer. Då 
det går att vara uppkopplad mot internet dygnet runt är tillgängligheten så när som total, och då 
det är elektroniska pengar som satsas kan en känsla av att det inte är på riktigt få allt större plats. 
Låt säga att det idag tar ungefär fem minuter från det att spelaren har bestämt sig för att överföra 
pengar från ett bankkonto till ett spelkonto, vilket många uppfattar som minst fyra minuter för 
långsamt. Då tid kan likställas med en beroendeframkallande narkotisk drog är detta något som 
kräsna konsumenter är mycket intresserade av att pressa ytterligare.145 Jag är tämligen säker på att 
det inom kort har lanserats snabbare metoder, allt för att tillgodose konsumenten. Påvisandet av 
detaljer som den här kan tyckas naiva och löjliga, men enligt mig är det just denna exemplifierade 
hetsjakt som får människor att göra saker som de annars kanske skulle avstå från. Idag hinner vi 
knappt reflektera över den mängd val som vi ställs inför innan de plötsligt är genomförda, och 
värre lär det bli. 

                                                      
143 Bauman, (1999b), s. 257 
144 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner. Nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser, (Stockholm, 2004), s. 
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En annan populär och väl inarbetad spelform är skraplotter, vilka sedan en tid tillbaka även 
går att skrapa på nätet. Värt att tillägga är dock att kunden endast tillåts spela för tusen kronor per 
dag, och spelens öppettider är begränsade till mellan klockan 07.00 och 24.00. Dessa regleringar 
sätter givetvis käppar i hjulet för ett alltför våldsamt spelande, men är ändå långt ifrån tillräckliga 
med tanke på vilka katastrofala följder tillgängligheten kan komma att medföra. Skrapandet kan 
uppfattas som höjden av lättillgänglighet, men Svenska Spel nöjer sig inte med det utan snart är 
det dags att lansera Trisslotts- och Tialottsskrap kopplat till mobiltelefoni, vilket är ett mycket 
kontroversiellt beslut. Värt att tillägga i sammanhanget är att endast Svenska Spel får verka på 
denna lottmarknad. Men vem vet hur det kommer att arta sig framöver? Vidare så erbjuder 
Svenska Spel till och med kunden en gratis lott om man väljer att registrera sig på deras hemsida. 
Generositeten bidrar givetvis till att allt fler får upp ögonen för sysselsättningen och då också lär 
sig den användarvänliga tekniken, och vips så har man bundit till sig ännu en kund. Liknande 
exempel går att finna på en privatägd internetsida, där bolaget erbjuder kunden 500 kronor som 
introduktionspresent att spela för. Handlingen kan tyckas generös, men med tanke på 
internetspelandets hängivna kunder är dessa hundralappar snart intjänade, och ett tu tre har 
kundkretsen breddats ytterligare. Företeelserna är oroande med tanke på de allvarliga 
konsekvenserna de kan komma att medföra. Och ju fler aktörer som ges tillåtelse att verka på 
marknaden desto större konkurrens, med ett ökat antal spelmissbrukande individer som resultat. 

Då avsaknaden av vård gör sig allt mer påmind är uppenbarligen inte dagens samhälle 
moget för denna typ av utveckling. Med tanke på att det bara finns ett vårdhem (med 12 platser) i 
hela landet som har specialiserat sig på just spelmissbruk krävs betydligt utökade resurser. 
Eftersom samhället tillåter spel om pengar anser jag att det då även bör rusta sig och ta sig an de 
oundvikliga konsekvenserna. Forskning utgör därför en mycket central del i detta arbete. Ponera 
att samma antal miljarder som genom åren har lagts på framställandet samt marknadsföringen 
kring nya spel, skulle satsas på forskning och vård av de drabbade. Investerandet skulle innebära 
ett stort antal vårdplatser, och kanske skulle det till och med gå att få bukt med problemen. Vem 
vet? Tankegången ter sig dock ganska utopisk, då det idag allt jämt bara handlar om marknadens 
utveckling med avsaknad av intresse för dess negativa konsekvenser.  

Som tidigare påvisats kan spelmissbruk komma att drabba vem som helst, men jag anser att 
gruppen ungdomar ligger extra kritiskt till. Påståendet grundar jag på att medlemmar av gruppen 
har en tendens att okritiskt suga åt sig av bland annat reklambudskapen som de ideligen utsätts 
för. Idéen är ingen kritik riktad mot just dessa individer, utan jag anser att lärarna i stort 
uppmuntrar till för lite kritisk granskning. Överdrivet spelande hotar inte bara ungdomarnas 
skolgång, utan även det sociala livet i stort riskerar att krackelera. En annan närliggande målgrupp 
som riskerar att hamna snett är den i skrivande stund accelererande grupp av människor som 
nyligen slutfört sina studier och inte anses tillräckligt attraktiva för arbetsmarknaden. Individerna 
är oftast ekonomiskt bräckliga, då de varken arbetar eller har arbetat tillräckligt för att kunna 
kvalificera sig till någon form av arbetslöshetsersättnings. Beskrivningen stämmer bra överens 
med den analys som folkhälsoinstitutet har gjort, vilken hävdar att det är människor som redan 
har det dåligt ställt ekonomiskt som riskerar att hamna i spelandets klor. Vagabonderna har 
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generellt sett mycket fritid och oftast små ekonomiska medel att röra sig med, vilket gör dem 
extra sårbara. Spelbolagen är väl medvetna om det och erbjuder därför ständigt nya spel så att de 
rastlösa kunderna inte riskerar att tröttna och hitta en annan sysselsättning i stället. Då spelandet 
kryper ner i åldrarna är risken stor att vi håller på att fostra en spelande generation. En inkörsport 
kan tänkas vara pokerspel på nätet, som växer sig allt större både i antal utbud samt popularitet. 
Spelsättet marknadsförs kraftigt och det sänds även TV-program med diverse så kallade kändisar 
som spelar poker med varandra. Med tanke på att genomslagskraften ökar enormt så fort en 
kändis medverkar gör även uppmärksamheten det. Givetvis är upplägget ett amerikanskt påhitt 
som sakteliga har fått fötter och letat sig hela vägen över Atlanten till bland annat oss här i 
Sverige. Här framträder globaliseringens negativa sidor tydligt, då den utsätter en redan tveksam 
verksamhet för stora problem.  

Angående framtiden är den inte särskilt svår att sia i om det fortsätter som det gör. Ett plus 
ett blir två. Fler spelutbud plus ökad tillgänglig blir fler problemspelare. Det krävs inte mycket 
tankeverksamhet för att inse denna utveckling. Visst har jag förståelse för den kritik som riktas 
mot Svenska Spel, i form av att bolaget använder sig av allt för mycket reklam etcetera. Men 
samtidigt är de tvungna att göra på det viset för att inte ätas upp av övriga aktörer på marknaden. 
Om en redan, enligt mig, tveksam verksamhet som spel och dobbel ska få fortlöpa ser jag ingen 
annan lösning än att verksamheten regleras, om vi framöver vill ha en friskare och gladare 
befolkning. Med de avslutande orden överlåter jag resonemanget till statsmakten som får jobba 
vidare med att försöka uppfylla sin affärsidé, vilken lyder som bekant; ”Den svenska spelpolitiken 
är en avvägning mellan att förebygga spelberoende och att ta tillvara konsumenternas intresse av 
ett bra spelutbud. 
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