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Abstract 

In Sweden, there has been a major change in the role of gambling during the 
20:th century. Gambling used to be morally and ethically unjustifiable and 
something to be fought, whereas gambling today is seen as a normal activity, 
not only accepted by the society, but in some situations something to be 
encouraged. The attitude towards gambling is that it stimulates, motivates, 
encourages creativity, and also brings pleasure and excitement. It generates 
national incomes, supports organizational activities and has become an 
important factor in the Swedish regional planning. Today our values 
concerning gambling are governed by the possible immorality that can arise 
around it, such as risk with illegal activity coupled to gambling and the 
increasing debate around problem gambling. The ‘normalisation’ of 
gambling creates new boundaries for what is to be seen as, and what is an 
acceptable level, of gambling. As a consequence each individual has been 
given the responsibility to respect this level. New boundaries create series of 
conflicts associated to what is normal and what is not, and our society has to 
find an acceptable balance. We have to respect the individual, our 
individuality, our right to spend our money and leasure time in a way that 
suits us. On the other hand, the society has a responsibility towards its 
citizens to make sure gambling will have no negative social consequences. 
 
This dissertation studies Swedish parliament documentation on gambling 
applying Michel Foucault’s method of genealogy. Starting from his theory of 
power a description of the development of the Swedish debate on gambling 
is given. It thereby sheds light on the game of truth within a discourse as 
well as the disciplinary impact discourses have on society. 
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Förord 

En idé föds med vars hjälp man vill förmedla sina tankar om människan och 
hennes varande. Tankar som under avhandlandets gång allt för ofta visar sig 
vara insiktslösa, naiva, trångsynta, småsinta, skrämmande, överdrivna, 
innehållslösa, eller ogenomtänkta. Men ur denna kedja av tillkorta-
kommanden, när den ursprungliga idén är som mest avklädd, föds en insikt 
om att det någonstans finns ett frö ur vilket tanken har formats, tanken om ett 
problem värt att belysa och beskåda. En avhandling är i så måtto en väntans 
tid. En väntan på att finna tankens frö som man i bästa fall lyckas beskriva i 
texten, men som i vilket fall ger styrkan att finna och utmana tankar man 
tidigare tagit såsom för givna. Många finns att uppmärksamma för att jag fått 
denna möjlighet. 
 
Mina föräldrar, mina systrar och deras familjer har en ovärderlig del i detta 
arbete. Det här är inte första och kanske inte heller sista gången jag fått 
möjligheten att göra ett tvärt kast i livet. Att bryta upp från en trygg tillvaro 
för att påbörja ett projekt med ett högst osäkert mål är lättare om man har 
stöd från sin närmsta omgivning. Jag är oändligt tacksam för det stöd ni gett 
mig och som tagit mig dit jag är idag.  
 
Ett stort tack till professor Pierre Guillet de Monthoux vars öppna attityd till 
det företagsekonomiska forskningsfältet varit en stor inspirationskälla genom 
hela detta arbete.  
 
Marlene Lee, Lars Albert, Per Bäckius, Robert Demir, Anders Eklund, Hans 
Rämö, Dick Forslund, doktorandkollegor, Johan Hansson, Kjell Ljungbo, 
Mikael Holmgren Caicedo, Irene Martinsson, Högskolan på Gotland, 
Marianne Nilson, Riksdagsbibliotektets personal, Martin Svendsen, Ingela 
Sölvell, Universitetsbibliotekets personal, Stefan Karlsson, Lars Vigerland, 
Nichlas Wall, övriga vänner. Tack till er alla för era bidrag till färdig-
ställandet av denna text.  
 
Slutligen vill jag tacka Thomas Bay som utöver mig är den som har störst 
del i detta arbete genom sitt aldrig vikande stöd. Tack för att du tog dig an 
utmaningen att försöka lyfta min blick bortom gott och ont. 
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“Ja, hur är det bara möjligt? Var kommer den ifrån egentligen, för sådana 
huvuden som vi har, vi människor av ädel härkomst, av det bästa samhället, 
lyckliga, välartade, förnäma och dygdiga?” – det frågade under många 
århundraden den förnäme greken sig själv vid åsynen av varje för honom 
obegriplig skräck och fasa, som en av hans likar hade befläckat sig med. 
“Det måste ha varit en Gud som förvillade honom”, sade han slutligen till 
sig själv och skakade på huvudet… Denna utväg är typisk för grekerna… På 
så sätt tjänade gudarna den gången till att i viss mån rättfärdiga människan 
också i hennes fördärvlighet, de tjänade som orsak till det onda – den 
gången tog de inte på sig straffet, utan, vilket är förnämare, skulden… 
(Fredrich Nietzsche, Till moralens genealogi, 1886) 
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Spelöppning 

För miljontals människor är spel ett oskyldigt och trivsamt avbrott i 
vardagen. Men spelet har även en baksida.1

 
Men! Alltid detta men. En konjunktion som egentligen bara binder samman 
två satser förföljer detta arbete. Ordet är dock inte enbart en sammanbindare. 
Det fungerar även som avdelare mellan två motsättningar. Jag skulle kunna 
säga att hela arbetet handlar om ordet men. Ordet är ett verktyg med vars 
hjälp gränser dras. Gränser med vilka man kan beskriva diskursens 
inneboende konflikter. Spel är roligt, men... Spel är farligt, men... Spel 
genererar pengar, men... Spel är oskyldigt, men... Alla är de konflikter som 
är med och skapar spelandet och dess omgärdande gränser. Alltid finns där 
en motsättning. En motkraft, som med ett men som verktyg antingen 
bekräftar eller dementerar spelandets innehåll, dess roll eller kanske dess 
värde. Samtidigt har alla dessa men en stor betydelse för de mängder av 
tillkortakommanden jag stött på i sökandet efter en självklar frågeställning, 
ett tydligt svar och en enkel lösning.  
 
Avhandlingen handlar om organiserandet av förutsättningarna för att bedriva 
verksamhet på den svenska spelmarknaden. På så sätt kan arbetet läsas som 
en introduktion till spelmarknaden. Det är ett försök att beskriva den 
komplexitet som spelmarknadens aktörer, direkt eller indirekt, möter. En 
marknad som i flera avseenden har annorlunda förutsättningar än de som 
gäller på en traditionell konkurrensutsatt marknad. Det är en reglerad 
marknad där ett fåtal aktörer har givits tillstånd att agera och konkurrera, 
men där ytterligare konkurrens finns på en parallell marknad. En parallell 
marknad som är utom räckhåll för den befintliga regleringen och där svenska 
och utländska aktörer kan agera utan statlig kontroll. Dock är ett sådant 
förhållande inte unikt för spelmarknaden. Det som i kombination med detta 
gör spelmarknaden speciell är den uttalade närvaro våra samhällsvärderingar 
har på marknaden. Denna tydliga närvaro av etiska värderingar, som tar sig 
uttryck både skriftligen och muntligen, är det som skapar den situation som 
idag möter den som studerar spelmarknaden, vilket avhandlingen kommer 
att visa.  
 

                                                      
1 Motion 2006/07:So386, min kursivering 
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I vissa delar följer inte avhandlingen en, inom företagsekonomin, traditionell 
presentationsform och jag använder mig inte heller av en klassisk 
företagsekonomisk teoriplattform. Den mest betydande anledningen till det 
är den produkt som detta arbete behandlar – spelandet! För att förstå hur 
marknaden är organiserad måste man först skapa sig förståelse för spelandets 
dynamik och de tillhörande värderingar som så starkt präglar spelandet och 
det sätt på vilket vi förhåller oss till det. Spelandet bär med sig ett arv av 
moralism, synd, skuld och skam. Vi anser oss kanske idag ha ett avslappnat 
och naturligt förhållande till spelandet i vårt samhälle. Oavsett om det är så 
eller inte är hela den marknad som byggts för att hantera människans önskan 
till förlustelse genomsyrad av gamla värderingar och problemlösningar. 
Lösningar som ofta skapats med ett helt annat mål för ögonen än att 
tillfredställa svenskens önskan att spela. En god förståelse för dessa 
förutsättningar ser jag som viktiga för en mer traditionellt inriktad 
företagsekonomisk forskning. För att kunna hantera och diskutera den 
svenska spelmarknaden måste man först sätta sig in i den roll som spelandet 
och spelmarknaden spelar i dagens samhälle. Man måste fråga sig hur 
spelandet förhåller sig till andra företeelser i sin närhet. Utan en sådan bas 
kan man inte börja utföra vad många ser som traditionella analyser. Det här 
arbetet har inte för avsikt att med hjälp av en teori kombinerat med empiri, 
söka svar på ett problem som anses behöva en lösning. Arbetet formulerar 
det som vanligen formuleras i den traditionella avhandlingens första kapitel, 
det vill säga beskrivningen av ett problemområde. Ett problemområde från 
vilket man sedan kan ta avstamp för mer tillämpad forskning. Innan man kan 
hantera marknadens förutsättningar måste man skapa sig en förståelse för 
spelandets förutsättningar. Det kommer avhandlingen tydligt att visa. 
 
Hur har jag då kommit fram till denna forskningsansats? När jag började 
intressera mig för spelmarknaden såg jag en marknad under förändring där 
en omorganisation verkade stå för dörren och där möjligheterna att finna och 
angripa problem tycktes oändliga. Mitt problem verkade mer handla om 
vilken frågeställning jag skulle välja att fokusera. Hur organiserar man sina 
företag? Hur hanterar man en marknad under kraftig förändring? Hur ser 
företagen på konsumenten och dess roll på en framtida spelmarknad? Hur 
hanterar man en allt mer digitaliserad spelmarknad? Ingångarna för en 
analys av förutsättningarna på marknaden var många, men att hitta den 
plattform ur vilken en analys kunde göras var svårare. Alltför många faktorer 
verkade påverka varandra, för att jag på ett tydligt sätt skulle kunna göra en 
fungerande avgränsning av min forskningsfråga. Mängder av ifrågasättanden 
dök upp och krossade de utkast till frågeställningar jag lyckades frammana 
ur mina tankar. Inte heller de vetenskapliga tidskrifter som dominerar 
spelforskningen gav en tydlig ingång till en analys av spelmarknaden och 
dess organisering. Till stor del verkade det bero på just det som flera 
spelintresserade aktörer kritiserar forskningen för. Det vill säga den kraftiga 
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dominansen av missbruksrelaterad forskning. 
 
I jakten på en frågeställning avslöjades obönhörligt den värdeladdning och 
mängden motstridiga känslor som finns vad gäller spel, inte minst hos mig 
själv. Ena stunden ställde jag mig frågande till varför spelmarknaden inte 
kunde bedömas utifrån samma premisser som andra marknader? Nästa gång 
infann sig känslan av att ingen förstår spelmarknadens verksamhet, dess 
förutsättningar och komplexitet. Jag bollades hela tiden mellan tanken om 
det normala spelandet, det normala företaget och den enkla men samtidigt så 
svårgreppade produkten. Parallellt tyckte jag mig känna en tilltagande rädsla 
för att uttala mig, att säga något felaktigt. En rädsla för att vara politiskt 
tendentiös eller att gå någon annans ärenden. Rädslan blev förlamande och 
det som till en början tycktes så lätthanterligt och lättproblematiserat blev 
alltmer minerat och ohanterbart. Rädslan var samtidigt något jag alltmer 
tyckte mig kunna spåra i stora delar av speldebatten. Det uppenbarade sig en 
rädsla för att säga fel saker, att verka dömande, att säga det osägbara i en 
debatt som helt präglades av etiska värderingar. Man tycktes hela tiden 
hänfalla till en normativ diskussion om rätt eller fel, sant eller falskt, gott 
eller ont. Det var en evig maktkamp om rätten till de etiska värderingar som 
omgärdade spelandet. Jag insåg att debatten var en kamp om makten över 
våra åsikter och värderingar, beträffande spelaren och spelandet. Därav mitt 
val att se på spelandet som ett verktyg för maktutövning. 
 
Många teoretiker har skrivit om makt. Jag har valt att till min hjälp ta Michel 
Foucaults texter. Jag skulle ha kunnat välja någon annan, men när jag sökte 
ett sätt att ta mig an spelmarknaden tyckte jag mig kunna se att hans teorier 
inte bara var ett väl fungerande verktyg för att skapa förståelse för 
spelmarknaden. Lika mycket tyckte jag mig se att spelmarknaden var ett väl 
fungerande verktyg för att förstå Foucaults maktteorier. Möjligen gör det 
avhandlingen svårgreppbar. Inte vad gäller innehåll men kanske vad gäller 
disciplinär hemvist. Om så är fallet är det något den delar med spelandet. 
Spelandets svårpreciserade karaktär medförde en önskan om en teoretisk 
plattform, där friheten att forma angreppssätt och analysverktyg var stor. 
Den friheten finns i mina ögon i Foucaults texter. Jag närde även en tidig 
förhoppning om att försöka förstå varför vi säger att vi inte moraliserar över 
spelandet, men ändå tycks göra det. Genealogins strävan efter att söka 
värderingars ursprung och den inverkan de har på dagens situation passade 
enlig mig utmärkt för en sådan analys och gjorde hans teorier än mer 
lämpade för att ta sig an en marknad som på ett så uttalat sätt styrs av 
värderingar. Att hantera ett problem med hjälp av ett så välanvänt 
författarskap som Foucaults, eller de kritiska teorier som kommit i hans 
kölvatten, borde inte vara ett problem. Den mängd skrifter som beskrivit och 
tolkat hans texter är enorm och den forskning som utgår från hans tankar är 
utbredd inom ett flertal discipliner. Likafullt tycks det mig vara ett 
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författarskap som i flera kretsar kritiseras för att inte tillhöra just deras 
specifika vetenskapliga disciplin. En anledning till det kan vara att hans 
texter ger utrymme för stor tolkningsfrihet, varför det skapats en mängd mer 
eller mindre intressanta och användbara teorier för hur man kan eller ska 
använda hans arbetssätt. Det finns uttolkare som fokuserar på att 
systematisera och begripliggöra hans texter för att finna deras gemensamma 
nämnare eller en gemensam struktur. Andra har istället fokuserat på hans 
kritiska förhållningssätt och därför valt att bortse från att hans skrifter ofta 
kan vara motsägelsefulla.2 En sak har dock alla gemensamt och det är 
närheten till Foucault. Alla refererar till hans originaltexter.  
 
För att skapa min bild av Foucaults historiska ansats valde jag att ta hjälp av 
Nietzsches Till moralens genealogi, från vilken han har lånat genealogi-
begreppet. Efter att ha läst den texten förstod jag betydelsen av att återvända 
till Foucaults originaltexter och utifrån dem skapa mig ett eget verktyg. Med 
Nietzsches tankar om vikten av ett repetitivt ifrågasättande av våra moraliska 
fördomar som utgångspunkt, blev det uppenbart för mig att det inte handlar 
om att finna den läsning av Foucault som bäst motsvarar det han själv 
gjorde. Det handlar om att med hans hjälp skapa sig ett verktyg, med vilket 
man kritiskt kan granska de värderingar som omgärdar ett kunskapsfält. 
Därav min närhet till Foucault och min empiri, samt mitt distanserande från 
de teoriskapande ramverk som kommit i hans kölvatten. Att bygga ett 
teoretiskt ramverk som man därefter försvarar med alla till buds stående 
medel, är i mina ögon att göra det helt omvända mot vad jag ser som det 
intressanta med Foucault. Kraften ligger i möjligheten att kritiskt angripa ett 
problem utifrån olika perspektiv, utifrån ens egna och omgivningens 
värderingar, för att på så sätt upptäcka de begränsningar som dessa 
värderingar medför av våra tankemönster. Kraften ligger inte i skapandet och 
försvarandet av den rätta teorin, med vars hjälp man kan bygga en modell 
över vårt sätt att organisera oss, eller vårt sätt att tänka. En sådan 
försvarslinje blir lika oanvändbar för en, vad man skulle kunna kalla 
Nietzscheansk Foucaultian, som Maginotlinjen visade sig vara i försvaret av 
Frankrike vid andra världskrigets utbrott. 
 
Varför lämpar sig då spelandet för en studie av foucaultiansk karaktär? En 
anledning är alla de motstridiga känslor som finns kring spelandet. Vad är 
det som gör att jag ena stunden njuter av roulettens spänning och i nästa 
ögonblick kan komma på mig själv med att känna oro inför ett allt mer 
utbrett pokerspelande? Vad är det som gör att jag ena minuten, utan att bli 
allt för upprörd, kan förlora på Black Jack, för att nästa minut kraftigt 
uppröras över unga människor som spelar bort några kronor på Jack Vegas? 

                                                      
2 Tamboukou. M. Writing Genealogies: An exploration of Foucault’s strategies for doing 

research  
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Det är om denna ambivalens som arbetet handlar. Hur har jag fått en så 
kluven inställning till spel? Hur ser den omgivning ut, som lyckats förmedla 
denna tvehågsna inställning? Arbetet handlar egentligen om anpassning. Om 
individens förhållande till sig själv och sitt sätt att disciplinera sig, där 
disciplinen är ett verktyg inriktat på träning och normalisering som 
därigenom möjliggör styrning av densamme. Det handlar om hur vi som 
medborgare anpassar oss till vår omgivning och till de lagar, förordningar 
och regler som genomsyrar hela vårt samhälle. Det handlar om hur vi lär oss 
styra oss själva och vår omgivning genom vårt sätt att acceptera uttalade och 
outtalade regler och det handlar om den betydelse sanningen har som 
möjliggörare av denna acceptans. För att belysa denna disciplinens 
inflytande över våra liv använder jag den svenska spelmarknaden. Arbetets 
fokus är således inte att avslöja spelmarknadens alla hemligheter, utan att 
med spelmarknadens hjälp visa på disciplinens betydelse för styrning av 
individen.  
 
En ursprunglig tanke jag hade var att fokusera det positiva kring spelandet. 
Det var något jag tydligt påtalade under mina intervjuer. Jag ville i så stor 
utsträckning som möjligt undvika en diskussion kring spelandets negativa 
konsekvenser och istället leta efter dess positiva inflytande på samhället. 
Trots det handlar arbetet i stor utsträckning om just problemområden såsom 
spelberoende, spelmonopolet, och internetspelandet. Självklart upptäckte jag 
ganska snart att det inte var möjligt för mig att diskutera betydelsen av vårt 
spelande utan att jag först försökte förhålla mig till de ämnen som helt 
dominerar svensk speldebatt. Under intervjun med Ladbrokes VD Douglas 
Roos använde jag av misstag ordet problem i en tidig fråga. Resultatet blev 
att vi, trots att ingen så önskade, diskuterade spelberoende under en stor del 
av intervjun. Vi var fångade i den beroendediskurs som så många av oss ofta 
kommer i kontakt med. 
  

Om man funderar över den debatt som förs just nu så förs den utifrån två 
ytterligheter och allt däremellan är dolt i ett stort mörker. Någon mittfåra 
finns där inte.3

 
A-lotteriernas VD Anders Janssons reflektion över hur debatten ser ut är i 
mina ögon mycket talande. Å ena sidan förs en aggressiv debatt om 
spelmissbruksfrågor och sociala konsekvenser av spelandet. Å andra sidan 
förs en diskussion om att öppna marknaden för konkurrens. Ytterligheterna 
möjliggör för debattdeltagarna att tala förbi varandra, att undvika att möta 
varandras argument. Resultatet blir ofta fruktlösa debatter, som för mig som 
utomstående till en början gav intryck av att föras med förenklade argument 
och utan önskan till förändring. Riktigt så enkelt visade det sig dock inte 

                                                      
3 Intervju Anders Jansson, VD A-lotterierna, 2004-03-26 
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vara. Min förhoppning är att belysa en liten del av mörkret och finna lite av 
den mittfåra som Anders Jansson efterfrågade och att på så sätt skapa en viss 
förståelse för hur den svenska spelmarknaden kommit att se ut som den idag 
gör. Jag vill ge debatten det utrymme och den tid som krävs för att göra den 
begriplig och dess problematik möjlig att hantera. Åter är jag tillbaka vid 
vikten av att förstå spelandets förutsättningar för att kunna förstå och hantera 
marknadens förutsättningar. En central del för att öka förståelsen om 
spelmarknaden handlar om att beskriva en komplex helhet och den mängd 
motstridigheter som finns invävd i den. För att inte gå miste om en väsentlig 
del av diskursen har jag följaktligen varit tvungen att fundera kring de frågor 
jag till en början ville hålla på avstånd. Frågorna fungerar som maktverktyg i 
kampen om organiserandet av marknaden. Det är frågor som styr debatten 
och agerar disciplinerande på oss individer. De lär oss hur vi ska agera i 
förhållandet till oss själva och till vår omgivning. De är frågor som är en 
aktiv del i skapandet av förutsättningarna på, i detta fall, spelmarknaden. 
Många av de konflikter jag hanterar i arbetet har jag inte lyckats bilda mig 
en bestämd uppfattning om – snarare tvärtom. När texten kommit till sitt slut 
är min förhoppning att jag lyckats få läsaren att förstå varför det blivit på det 
sättet.  
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Bilden av en konflikt 

Vi befinner oss sedan århundraden tillbaka i ett samhälle där det juridiska i 
allt mindre utsträckning förmår koda makten eller tjäna som dess 
representationssystem.4 Det kan låta motsägelsefullt i en tid då den offentliga 
debatten präglas av en diskussion kring storebrorssamhället och där George 
Orwells eller Aldous Huxleys framtidsfiktioner för många kanske inte längre 
ses som en möjlig framtid, utan snarare som en realitet. En debatt där nya 
lagar ses som begränsningar för individens frihet, då de möjliggör det allt 
mer utbredda övervakningssystem som präglar vår omgivning, i form av 
övervakningskameror eller spårning av internettrafik, i syfte att skydda 
medborgaren mot samhällets faror. Det är ett samhälle där individens 
säkerhet allt mer kommer i centrum för samhällsdebatten. Just detta ökande 
behov av nya lagar och förordningar kan ses som ett resultat av den ökande 
oförmågan att koda makten och det minskade juridiska inflytandet i 
samhället. Lapptäcket av lagar och förordningar blir allt större, men 
samtidigt blir kryphålen allt fler. De lagar som skall agera rättesnören åt 
medborgaren och hjälpa henne rätt i vardagen blir allt mer marginaliserade. 
De rättesnören, eller styrningssystem, som tidigare reglerades av lagar har 
istället övergått till att handla om normalisering och självkontroll. Den 
kroppsliga kontroll som tidigare utövades av den lagstadgande makten, har 
övergivits till förmån för ett kontrollsystem utgående från människans 
förmåga till självdisciplin.5 Visst fyller den lagstadgande makten fortfarande 
sin funktion men allt mer vikt läggs vid disciplinerande normsystem, där 
lagsystemet genom sin föråldrade kontrollmekanik inte är centralt.6

 
Detta samhällssystem beskriver Foucault som resultatet av den 
samhällsutveckling som i västvärlden skedde under 1700-talet. Ett samhälle 
man efter tycke och smak kan kalla borgerligt, kapitalistiskt eller 
industriellt.7 Man kan även se det som följande utvecklingen av 
liberalismen.8 Vi sägs alla vara goda liberaler numera, oavsett hur vi röstar.9 

                                                      
4 Foucault. M. Viljan att veta sid 101 
5 Edenheim. S. Begärets lagar sid 23 
6 Ibid. 
7 Foucault. M. Viljan att veta sid 85 
8 Se exempelvis Rose. N. Governing the Soul, Dean. M. Governmentality. Power and Rule in 

Modern Society, Walters. W. Unemployment and Government. Genealogies of the Social 
9 Halldenius. L. Liberalism sid 11 

 19 



Vårt samhälle är genomsyrat av de grundläggande värderingar hörande till 
det teoretiska ramverk som handlar om att tillskriva individen rätten till sitt 
eget liv och att minimera de begränsningar som samhället påtvingar oss. 
Liberalismen, som i det här fallet inte handlar om goda människor, det goda 
livet, eller ens det goda samhället, ska ses som en teori om rättvisa 
institutioner, som tanken om friheten, rätten till makten över sitt eget liv som 
medger, eller kanske kräver, individens självständiga val.10 Individen, vars 
rätt till frihet inte på något sätt får kränkas och som själv inte får kränka 
någon i sin omgivning. Människan är beroende av sin omgivning. Man har 
behov av att kunna förstå och förhålla sig till människor i sin närhet, att 
kunna kommunicera sin egen och förstå andras vilja, för att på så sätt finna 
de gränser till vilka man kan förhålla sig. Den rätt till frihet vi tillskriver oss 
själva måste vi samtidigt tillskriva våra medmänniskor. För att det ska vara 
genomförbart, måste rätten till frihet förstås och respekteras på ett 
ungerfärligt likartat sätt av vår omgivning. Vi måste kunna kommunicera det 
vi önskar säga om oss själva och vår omgivning, för att på så sätt säkerställa 
att våra rättigheter respekteras, samtidigt som vi behöver kunna signalera vår 
egen respekt för våra medmänniskor. Vi har behov av att organisera oss 
själva och vår omgivning på ett sådant sätt att värderingarna förmår 
genomsyra våra institutioner i skapandet av det förgivettagna.  
 
För att skapa förståelse för vårt samhälle går det att förutsätta organisationer 
såsom institutioner och med dessa redan existerande objekts hjälp försöka 
beskriva vår relation till vår omgivning. Man kan även välja att titta på 
institutionernas tillblivelse och hur de skapas genom de värderingar de 
laddas med. Således går det att se på organisationer ur minst två perspektiv. 
En organiserad helhet. En mer eller mindre väl sammanhållen enhet där 
delarna relaterar till varandra. Det vill säga att man ser till organisationen, 
objektet, och dess karakteristika. Eller så är fokus på själva handlingen, 
skapandet av de relationer som bygger helheten. Då söker sig blicken istället 
till de processer som skapar själva objektet, organiserandet.11 Utifrån vilket 
perspektiv väljer man att se på staten? Är den en befintlig organisation som i 
viss mån präglar och utvecklar sig ur sitt innehåll, eller skapas den genom 
evigt pågående processer? Ett val är att se den som något befolkat eller 
organiserat på grund av sina näringar, sina produkter och dess olika 
institutioner.12 För vårt samhälle innebär denna organisering en 
värdeladdning av våra institutioner med värderingar såsom frihet, rättvisa 
och självständighet. Institutioner blir till styrmekanismer och noder mot 
vilka vi individer har möjlighet att bedöma vårt eget sätt att agera. Foucault 
beskriver det som ett spel om makt, dock inte samma form av makt som tar 

                                                      
10 Ibid. sid 21 
11 Holmgren-Caicedo. M. A Passage to Organization sid 11 
12 Foucault. M. Viljan att veta sid 50 
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sig uttryck genom lagstiftning med bestämmanderätt över vårt agerande. 
  
Till skillnad från förbudsmakten kräver denna form av makt ständig närvaro 
för att kunna utövas. Förutsättningen är närhet och tillvägagångssättet är 
ingående undersökningar och iakttagelser.13 Man kan se varje ändamål, varje 
nytta som enbart ett tecken på att en vilja till makt har blivit herre över något 
mindre mäktigt och åt det givit meningen av en funktion utifrån sig själv. 
Historien om ett ting, eller som här en institution, blir en teckenkedja av 
ständigt nya tolkningar, vars orsaker inte behöver ha något samband utan 
följer på varandra av rena tillfälligheter. Snarare handlar det om en följd av 
mer eller mindre av varandra oberoende underkuvningsprocesser som 
utspelat sig, inräknat allt motstånd och alla motaktioner som uppstår vid 
varje försök till formförvandlingar. De krafter genom vilket maktspelet förs 
är det som skapar, organiserar våra institutioner. Den rättvisa institutionen 
kan således i sig inte vara rättvis, utan blir det genom de värden som vi 
individer tilldelar den. Den ena formen är, den andra formen skapas i nuet. 
Den blir rättvis för att vi gör den rättvis i vårt medvetande. Vi organiserar 
institutionen som en rättvisans institution, genom det sätt på vilket vi 
uppfattar den och det sätt på vilket vi låter vår omgivning förstå att vi 
uppfattar den. Men det sätt på vilket vi väljer att uppfatta en institution är 
alls inte utan påverkan från vår omgivning. Det är en lärandeprocess vi 
genomgår under hela våra liv och som kommuniceras genom interaktionen 
med vår omgivning. Den frihetsuppfattning och det rättvisebudskap som det 
liberala tankemönstret framför är ständigt närvarande i vår omgivning. Men 
för att man skall kunna tillskriva något epitetet rättvisa, måste vi veta vad det 
innebär. Vi måste lära oss vad som är rättvisa, hur den utövas och kanske än 
viktigare vad som är orättvisa. Frågan att ställa sig är hur denna läroprocess 
ser ut? 
 
Skärningspunkten mellan individens fria val och anpassningen till en 
organiserande helhet är ett slagfält. Där skapas spänningar och maktkamper 
utkämpas om nivån på samhällets inkräktande på individens 
självbestämmande. Hur aktivt får samhället vara i begränsandet av 
individens fria rörlighet? Hur påtvingande får statliga institutioner vara i 
skyddandet av individen, både vad gäller individens skydd mot andra men 
även beträffande skyddet mot sig själv? Är det rätt att en stat förbjuder abort 
i syfte att skydda fostrets rätt till sitt eget liv, även om det samtidigt kränker 
kvinnans rätt till självbestämmande över sin egen kropp? Är det försvarbart 
att ändra definitionen av dödsbegreppet från hjärtdöd till hjärndöd, i syfte att 
kunna rädda andra individers liv genom organdonation? Är det motiverat att 
ge en mördare lagens strängaste straff, även om mördaren inte insett 
innebörden i det brott som begåtts, om det anses betydelsefullt som 

                                                      
13 Ibid. sid 65 
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kompensation till mördarens offer? Är det acceptabelt att statliga 
institutioner tvångsvårdar en missbrukare, i syfte att skydda individen från 
sitt eget okontrollerade agerande? Vad får man göra och framförallt - vad 
bör man göra? De normer utifrån vilka svaren på frågorna ges, skapas genom 
den eviga maktkamp som drivs inom pågående diskurs, men förmedlar 
samtidigt de värderingar samhället organiseras utifrån. Individens rätt att 
bestämma över sitt eget liv är något vi idag ser som en självklarhet, men som 
alls inte var lika självklart för ett antal hundra år sedan. Vi har under åren 
lärt oss tanken om den fria individen, vi har lärt oss hävda och försvara 
rätten till våra liv, våra kroppar och våra självständiga val. Vi har lärt oss på 
vilket sätt vi förväntar oss att vår omgivning skall reagera på vår 
självständighet och vi har lärt oss var gränsen går för vad som anses 
kränkande av vår omgivning. Det handlar om ett evigt lärande, om skapandet 
av den kunskapsplattform utifrån vilken vi kan ta våra individuella beslut. 
Om att formulera vetandet om oss själva, vår omgivning och våra 
institutioner. Det handlar om att beskriva disciplineringen eller styrningen av 
de val vi gör kring hur vi organiserar våra liv.  
 
För att beskriva den förändring som skett i västvärlden under de senaste 
decennierna talar Rose om avancerad liberal styrning i synen på vem som 
ska styra, vad som ska styras, samt relationen mellan dessa.14 Foucault 
beskriver det som konsten att styra så lite som möjligt.15 När man definierar 
denna frihet så görs det negativt, som frånvaron av hinder i form av 
intervention mot individens vilja. Det handlar inte om vad man gör med sitt 
liv utan vad andra gör och inte gör med mig. Friheten är en skyddad sfär runt 
den egna personen, den person som är suverän över sig själv och sitt eget 
sanningsvittne. Men friheten har inget innehåll, utan bestäms av vad som är 
frånvarande; tvånget.16 Det är vad Foucault beskriver som att styra så lite 
som möjligt. Den tvingande makten ersätts med ett mer sublimt 
styrningsverktyg i form av vetande, lärande, talet om självinsikt och 
självkontroll, utifrån de normer vi kommunicerar genom vårt sätt att 
organisera vårt samhälle, genom det sätt på vilket vi förhåller oss till och 
formar våra institutioner. Individen blir till ett kluvet subjekt, eftersom man 
dels talar om individen som ett autonomt subjekt med frihet att själv 
bestämma över sitt liv. Men samtidigt blir hon till en orealiserad möjlighet 
till subjektivitet och autonomi eftersom hon måste skolas till självständighet 
och förmåga till ansvar.17 Den individ som inte lär sig ta ansvar för sig och 
sin omgivning blir oberäknelig, svårförståelig och i en förlängning en 
organisatorisk risk, eftersom hon riskerar att begå övergrepp och kränka 

                                                      
14 Hansson. J. Avregleringen av företagshälsovården – nya tjänster och nya lojaliteter sid 95  
15 Foucualt. M. Biopolitikens födelse sid 62 
16 Halldenius. L. Frihet, värdgrund och ideologisk positionering sid 26 
17 Hansson. J. Avregleringen av företagshälsovården – nya tjänster och nya lojaliteter sid 109 
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andra individers rätt. Foucault beskriver denna kluvenhet som ett växelspel 
mellan frihet och säkerhet i det han benämner liberalismens maktekonomi.18 
Staten måste aktivt arbeta på att säkra individens passiva rätt till frihet. Men 
det är ett växelspel som skapar de konflikter som kanske kan ses som 
olösliga. Vi tvingas hela tiden värdera det ena mot det andra. I Foucaults 
liberala maktekonomi kan vi inte uppnå full frihet och full säkerhet, utan 
tillgången till det ena betalas med mindre tillgång till det andra. Denna 
minimalistiska styrning och det maktspel som formar styrningens diskurs 
genomsyrar idag hela vårt samhälle och dess institutioner.  
 
För att få en bild av denna styrning kan man, såsom i Holmqvist & 
Maravelias, studera vårt sätt att tala om arbete och hur vi förhåller oss till 
den verksamhet som idag kanske mest av allt bidrar till skapandet av en 
värdefull samhällsmedborgare. Hur vi förväntas uppträda på arbetet, vilka 
krav vi förväntas ställa på arbetsgivare, kollegor och oss själva. Och inte 
minst hur vi förväntas förhålla oss till vår fritid för att på så sätt passa väl in i 
den organisatoriska helhet vi benämner arbetsmarknad.19 Man kan välja att 
se till hur hanteringen av kriminalitet har utvecklats under de senaste 
århundradena, eller som Rose beskriva psykologins utveckling, hur vetandet 
och tekniker utvecklats som styrmekanismer för anpassning av individen till 
ett modernt samhällssystem. Hur vansinnet och galenskapen blivit till ett 
styrverktyg för uppdelningen mellan det onormala och det normala, för att 
därigenom stötta en organisering av det moderna samhället.20 Jag har i det 
här arbetet valt att fokusera den svenska spelmarknaden och hur bilden av 
spelandet och den svenska spelaren har utvecklats som stöd för 
organiserandet av det svenska samhället. 
 
Spelmarknaden i Sverige är full av konflikter och motstridiga intressen. Vid 
en första anblick kan marknaden ge ett intryck av att vara ett problemområde 
där argumenten är svaga och grovhuggna, men som vid en noggrannare 
genomlysning visar sig vara problem där svaren alls inte är självklara. I takt 
med att samhällets intentioner med spelandet och spelarens agerande 
förändrats, har också spelandets roll i samhället utvecklats. Under 1800-talet 
förändras förutsättningarna för spelandet kraftigt. Den industriella 
revolutionen, utvecklingen av ekonomin och de nya marknadskrafterna 
medför förändringar i samhällets förhållande till spelandet. Med 
industrialiseringen kommer uppdelningen mellan arbete och fritid, vilket 
medför att spelandet inte endast bedrivs inom slutna sällskap vid specifika 
tillfällen. Man kan nu även organisera spel vid särskilt utvalda platser i 
kommersiellt syfte och därmed öka uppmärksamheten kring spelandet. I takt 

                                                      
18 Foucault. M. Biopolitikens födelse sid 26 
19 Holmqvist, Maravelias (Edit) Hälsans styrning av arbetet 
20 Rose. N. Governing the Soul 
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med att kunskapen om att sätta odds utvecklas blir spelen allt mer anpassade 
för kommersiellt bruk. Man skapar moderna kasinon, tävlingsbanor för 
hästar börjar anläggas och mekaniska spelmaskiner utvecklas. Från att under 
1700-talet ha varit en verksamhet för förmögna personer, vilka spelat om 
stora summor, skapas under 1800-talet spel för många deltagare med mindre 
insatser som tillåter spel under längre tidsperioder.21 De styrmekanismer som 
funnits under 1700-talet i form av tillgång till pengar och 1800-talets 
juridiska och moraliska förbud, sätts allt mer ur spel i takt med att samhällets 
nya förutsättningar blir allt mer spridda. Nya styrverktyg för skapandet av en 
anpassad spelande individ växer fram. Det tidiga 1900-talets politiska 
intentioner präglas av en restriktiv spelpolitik, men den överges allt mer ju 
längre seklet fortgår. Intäkterna börjar tillföras statsbudgeten och öronmärks 
för vissa ändamål. Nya spel införs och marknadsföringen intensifieras i syfte 
att värva fler spelare. De verksamheter som tidigare kunnat ordna inkomster 
via egna lotterier tillförs istället pengar via statskassan. Spelandet övergår till 
att bli en allt större del av vår vardag i form av reklam, tv-program eller 
lotteriförsäljning och det statliga beroendet av de pengar som spelandet 
genererar blir allt större.  
 
Spelmarknaden av idag är en välmående marknad, med en stadig kundgrupp 
och välskötta bolag som visar på goda resultat. Statskassan får stora 
penninginkomster och tillgången till spel är större än någonsin, vilket 
svensken tycks utnyttja. Spelbolag börsintroduceras och dess ägare blir 
förmögna när börskurserna skjuter i höjden och bolagens intäkter ökar. 
Samtidigt bågnar marknaden under trycket från ett flertal motsättningar och 
frågeställningar som kräver ställningstaganden, men som kanske inte alltid 
har något svar. Finns det en etisk konflikt i det att samhället tjänar pengar på 
individer som inte kan hantera sitt eget begär eller sin lust till spelandet? Hur 
långt kan samhället gå i värnandet av individens välbefinnande, i syfte att 
skydda densamme mot sig själv? På samma sätt som för hundra år sedan 
finns det idag individer som inte klarar av att begränsa sitt spelande. Det är 
för närvarande det vanligaste argumentet när man försvarar en reglerad 
marknad. Samtidigt är missbruk inget unikt för spel. Man kan missbruka 
alkohol eller tobak, fett eller socker, motion eller vila. Allt är som vi vet 
möjligt att överkonsumera, även om gränsen för vad som kallas 
överkonsumtion kan vara flytande. Det verkar dock finnas något unikt med 
spel som gör att det kräver en strikt reglering. Om något anses farligt, såsom 
narkotika eller tobak, förbjuds det eller förses med ett strikt regelverk. 
Reklam förbjuds och man inför straff för att försöka minimera skadorna på 
individer och samhälle. Om något istället anses vara normalt för oss 
människor blir agerandet självfallet ett annat. Man låter oss ta ansvar för vårt 
eget agerande men tillgodoser oss i vissa fall med information om den 
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potentiella skaderisken med att exempelvis motionera för lite eller äta för 
mycket fett. Om olyckan trots det är framme, ges från samhällets sida ofta 
möjlighet till hjälp. Men vår relation till spelandet verkar vara en annan. Vi 
har av tradition en marknad som genom lagstiftning reglerats utifrån 
värderingar som liknar de vi har angående sprit, tobak, prostitution eller 
narkotika, men vi hanterar och talar om spelandet på ett sätt som mer 
förefaller likna vårt förhållande till sömn, mat eller sexualitet. Vårt sätt att 
tala om spelandet verkar inte gå i takt med vårt regelverk.  
 
Önskan om en spelmarknad med en för samhället ”lagom” omsättning ställs 
idag även i förhållande till möjligheten till regionalpolitiskt stöd, som kanske 
kan höja livskvaliteten för så många fler. Man måste ta ställning till huruvida 
det är problematiskt att samhället stimulerar ett ökat spelande i syfte att driva 
föreningar, travbanor, idrottshallar eller kyrkoverksamhet. På vilket sätt är 
det ett problem om arbetslösa ungdomar på landsbygden spenderar sina A-
kassepengar genom spel på Jack Vegas-automater istället för på alkohol, 
kläder, bio eller bensin? Det är pengar som, genom att spenderas på den 
lokala restaurangen, kommer regionen till godo samtidigt som de kan 
komma att gynna den lokala idrottsföreningen. Det finns även de som tycks 
se det som ett problem att vissa lägger all sin tid på spel, men på vilket sätt 
skiljer sig ett sådant beteende mot att någon lägger all sin tid på sitt arbete 
eller på någon annan hobby? Problemet tycks ligga i spelandet som 
verksamhet eftersom rädslan för det myckna spelandet verkar så mycket 
större än rädslan för att bli besatt av sitt arbete.  
 
En analys av den svenska spelmarknaden behöver inte handla om att följa 
ökningen av antalet spelformer, omsättningens utveckling eller 
organiserandet av spelföretagen. I det här fallet handlar det istället om att 
analysera hur vi har valt att organisera vetandet om spelandet och spelaren? 
En liberal betraktar den enskilda individen som den högsta auktoriteten för 
att bedöma kvaliteten på och värdet av sitt eget liv. Ingen annan än individen 
själv kan formulera eller avgöra vad som är ett gott liv. Individen är sitt eget 
sanningsvittne.22 Man får inte kränka dennes rättigheter. Här handlar det om 
att försöka förstå vad som är en kränkning, hur denna kunskap signaleras och 
hur man med dess hjälp kommunicerar vad som är ett kvalitativt leverne. 
Vad Foucault vill visa är att individen inte själv bestämmer vilka mål och 
metoder som gäller för hur man skall bemästra sig själv. De formas av vilka 
förväntningar och normer som är mest framträdande i individens sociala 
omgivning.23 Friheten att bete sig som man själv vill är villkorad, den 
efterfrågas, man har behov av den, den ska fungera reglerande men samtidigt 
krävs att den har producerats och organiserats. Friheten är inte något på 
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förhand givet. Friheten är inte en färdig sfär som man ska respektera. 
Friheten tillverkas hela tiden.24 Styrande genom frihet medför ett stort antal 
områden där individen måste spela sin roll på rätt sätt. Men genom att göra 
det ökas också antalet områden där individen kan vägra eller utmana de krav 
som styrningen ställer på individen.25 Det är om skapandet av 
förutsättningarna för det dynamiska spelet kring styrning och frihet som det 
här arbetet handlar. Därav har jag valt att formulera syftet med arbetet på 
följande sätt. 
 
Syftet är att genom en beskrivning av speldebatten och vad man inom den 
valt att problematisera, belysa sanningsspelet inom en diskurs och dess 
disciplinerande effekt på samhället. 

 

                                                      
24 Foucualt. M. Biopolitikens födelse sid 77 
25 Rose. N. Governing the Soul sid xxiii 
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Genealogin som angreppssätt 

Mot slutet av 1811 började Västeuropas suveräner rusta på allvar, de olika 
nationernas härar sammandrogs efterhand och i början av 1812 satte sig alla 
dessa förenade styrkor i rörelse mot Rysslands gränser. /../ Vad hade lett till 
denna oerhörda tilldragelse? Vilka var dess orsaker? Historikerna förklarar 
med naiv övertygelse att orsakerna låg i den förolämpning som hertigen av 
Oldenburg fått lida, i kränkningen av kontinentalsystemet, i Napoleons 
maktlystnad, i Alexanders fasthet, i diplomaternas missgrepp och så vidare. 
/../ För oss som inte är historiker, utan endast bedömer denna händelse med 
vårt ofördunklade sunda förnuft – för oss framstår orsakerna i oräknelig 
mängd. Ju mer vi fördjupar oss i dess orsaker desto fler upptäcker vi, och 
envar av dem syns oss fullt sannolik i och för sig, men på samma gång 
fullkomligt orimlig därför att vi inser hur obetydlig den är i förhållande till 
de väldiga händelserna och hur omöjligt det är att den ensam, utan 
medverkan av alla andra sammanfallande orsaker, skulle ha kunnat leda till 
detta resultat.26  

 
När Tolstoj i mitten på 1800-talet skrev Krig och fred var det, som han själv 
uttryckte det, en amatörhistorikers uppgörelse med dåtidens historie-
skrivning och dess romantiserande beskrivning av Napoleon. Det var hans 
sätt att rikta kritik mot en historieskrivning, som i de stora männen och 
hjältarna såg skeendets verkliga skapare.27 Visst kan man ifrågasätta Tolstojs 
historiebeskrivning, men han sätter fingret på en mycket relevant 
frågeställning beträffande möjligheten att berätta vår historia. Hur ska man 
utifrån dagens perspektiv kunna beskriva de orsaker och den verkan som 
historiska händelser fört med sig? Hur kan man utifrån dagens värderingar 
göra en teleologisk historiebeskrivning med vetskapen om att de faktorer 
man länkat till varandra är korrekt sammansatta? Att frångå sökandet efter 
en rätlinjig historisk utveckling är genealogins övergripande syfte.28  
 
Det sägs att Foucault hävdat att han i sina arbeten aldrig givit uttryck för 
annat än fiktion. Uttalandet är riskabelt, då det öppnar upp för en stor 
tolkningsfrihet, ett fabulerande, ja kanske ren spekulation och jag skulle 
därför inte bli förvånad om det är hans mest citerade uttalande. Det kan ge 
intrycket av ett tillvägagångssätt där begränsningarna endast utgörs av 
forskarens egna gränsdragning beträffande vad som är fiktion eller vad som 
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skall läsas som seriöst bedriven forskning. Men att göra en sådan tolkning är 
att förvanska uttalandets innebörd och frånsäga det dess styrka. Att skriva en 
Foucaultiansk historia handlar om att bemöda sig med att försöka finna 
andra förklaringsmodeller än de man accepterat av gammal vana. 
Visserligen kan man kritisera hans genealogi för att tolkningsfriheten 
berövar den dess generaliserbarhet. Att han inte heller använde standarder 
för objektivitet ärvda från traditionen av rationell kritik, har medfört att han 
även kritiserats för att ägna sig åt rent godtyckligt skrivande.29 Men Foucault 
hävdade aldrig möjligheten till generaliserbarhet. Styrkan i hans tankesätt 
handlar om något annat. Det handlar om att våga utmana och riskera 
stöttorna för sitt eget tankemönster. 
 
Traditionen av kritisk teori och genealogisk argumentation kan generellt 
karakteriseras som ett försök att avslöja förgivettagna värderingar, genom att 
beskriva dess bakgrund.30 Man försöker på så sätt hantera den inverkan 
relationer har på vår omgivning och den påverkan maktrelationer har på 
samhället och dess individer. Istället för att leta efter en verksamhets historia 
eller ett statligt besluts ursprung, väljer man ett annat angrepp. Tanken är att 
man frånsäger sig den underliggande bas av kontinuitet som traditionell 
historiebeskrivning ger, genom att nedklassificera kopplingen mellan 
ursprung och resultat. Man fokuserar inte heller på idéhistorien bakom en 
händelse eller verksamhet, det vill säga ursprungstankarna kring varför en 
verksamhet har påbörjats.31 Man letar inte efter gömda eller bakomliggande 
motiv till uttalanden av politiska auktoriteter eller experter. Istället tar man 
uttalandena på orden. Vad har sagts och hur har det tagit sig uttryck? På så 
sätt försöker man rekonstruera hur något kommit att bli ett problem värt att 
belysa och diskutera.32 Genealogi handlar om att identifiera och knyta olika 
händelser till ett problemområde. Händelser som visserligen inte behöver stå 
i någon omedelbart linjär förbindelse men som dock har haft en påverkan på 
varandra.33 Huvudinställningen är att försöka identifiera krafter som man tror 
påverkat en viss händelse, för att sedan försöka utreda dessa krafters 
inverkan. Genom ett sådant angreppssätt visar man på perspektivets 
betydelse för den historiska analysen.34 Man erkänner att man som forskare 
tolkar sin historia och att det därigenom kan finnas lika många teorier om 
historiens utveckling som det finns tolkande individer. Med det inte sagt att 
allt är relativt, att det skulle vara omöjligt att finna en specifik händelses 
karaktär eller en adekvat beskrivning av densamma. Det betyder bara att 
man är medveten om att en händelse inte bara behöver ha en specifik 

                                                      
29 Kearins. K, Hooper. K. Genealogical method and analysis 
30 Minson. J. Genealogies of Morals sid 7 
31 Ibid. sid 20-21 
32 Walters. W. Unemployment and Government. Genealogies of the Social sid 3  
33 Karlsson. K-G. Terror och tystnad sid 29  
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karaktär.35 Foucault sa sig aldrig söka efter den historiska sanningens 
innersta väsen och övervägde heller aldrig möjligheten till en sådan, från 
vilken skilda historiska förståelser av sanningen kunde definieras.36 Som 
genealog såg han istället som sin uppgift att ifrågasätta den skyddande 
”mask” som viljan till sanning skapar till skydd för föreställningen om 
sanningens existens. Att lyfta fram tolkningens betydelse på ett sådant sätt 
leder till att den metod som kvarstår för en genealog blir att bestrida rester 
från tidigare tolkningar genom en ny tolkning, vars enda merit är att den inte 
försöker dölja sin egen tolkande natur.37

 
Genealogin kan sägas kontrastera den teleologiska historieberättelsen genom 
sina ontologiska antaganden. Den bygger inte sina förklaringar av fenomen 
genom transhistoriska eller viktiga strukturer, epoker, eller sociala krafter 
såsom kapital, staten, ekonomin eller modernitet. Istället är den ytlig i sitt 
uttryck. Den utesluter de djupare frågorna om anledningen till en händelse, 
eftersom den hävdar att det även finns saker att lära om man fokuserar på det 
ytliga. Om det är vanligt inom samhällsvetenskaperna att se på det sociala, 
politiska och det ekonomiska som givna sfärer, påminner genealogin om att 
enheterna själva är kategorier av styrning som själva har en historia. Men 
genealogin utmanar även det strukturella perspektivet genom sin tolkning av 
processer för social och institutionell förändring. Den strukturella 
inriktningen tenderar att arbeta från det generella mot det specifika. 
Genealogin är mer inriktad mot det specifika, det lokala, det molekylära. 
Den understryker hur stora förändringar är kulmen av en mängd mindre 
förändringar. Små utvecklingssteg som inte sker samtidigt och alltid 
kombineras på oväntade sätt. Genealogin lyfter fram frågan om de många 
händelsernas slumpmässiga och oförutspådda ursprung. Man ser på sociala 
former som något som efter att de avslöjats fångas, rationaliseras och pressas 
in till styrningsmekanismer.38

 
Det är viktigt att vara medveten om att även om en historiebeskrivning alltid 
är en tolkning, behöver det inte betyda att den är osann. Det betyder inte 
heller att alla tolkningar är lika bra. Om man som tolkande forskare skall 
kunna behålla någon form av generellt sanningsanspråk måste tolkningen 
åtminstone ha ambitionen att inte bara förstå annorlunda, utan även förstå 
bättre.39 Således är det inte sanningen som är problemet, utan den tilltro vi 
tillskriver den eftersom den får oss under sin absoluta kontroll. Man hävdar 
inte att sanningen inte finns. Det handlar om att inte tillskriva den 
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gudomlighet.40 Poängen med genealogin är med andra ord inte att 
exempelvis visa på en helt ny och egen tolkning av den svenska 
spelhistorien, för att på så sätt ställa alla tidigare teorier på ända. 
Förhoppningen är att man genom att titta på några historiska händelser, i mitt 
fall ett antal statliga utredningar, ur sitt eget perspektiv skall kunna hitta nya 
frågeställningar som kan hjälpa till att försöka förstå spelandet och dess 
komplexitet bättre. Syftet med ett genealogiskt betraktelsesätt är inte att slå 
fast en ny fundamental sanning, utan att tillhandahålla ett andrum från de 
restriktioner som fasta bedömningar introducerat i tänkandet.41  
 
Läser man en genealogi kan man se att historiskt material i sammanhanget 
ofta används relativt schematiskt för att illustrera skiften i attityder eller sätt 
att styra individen. Därför ska inte studier som denna läsas som en 
traditionell historieberättelse om ett samhällsfenomens utveckling. Istället 
kan den läsas som en studie av samhällets maktrelationer och dess verktyg 
för styrning av dess medborgare synliggjort genom, i det här fallet, 
spelandet.42 Hade jag valt att göra en traditionell historisk studie av det 
svenska spelandet kunde jag valt att fokusera på ett visst ämne, exempelvis 
kasinoetableringen och följa dess utveckling kronologiskt, de diskussioner 
som förts om ämnet i riksdagen, se till de beslut som tagits och ur det göra 
en beskrivning av det bestående resultatet av den svenska 
kasinoutvecklingen från början till slut, det vill säga dagens situation. En 
viktig faktor vid ett sådant tillvägagångssätt är att försöka upprätta samband 
mellan olika händelser och finna en ordningsföljd dem emellan. Vilken 
kontinuitet sträcker sig genom dem och vilken gemensam innebörd får de till 
sist, betraktade i sin helhet? Hur kan man sedan placera in dessa 
händelseförlopp i förhållande till en annan, större helhet?43 Men att arbeta 
utifrån ett sådant synsätt ville jag, som tidigare nämnts, undvika. Visst kan 
man hitta långa serier av händelser länkade till varandra och visst kan jag 
identifiera samband mellan orsaker och dess verkan, men vad är det som 
säger att jag identifierar den orsak som kan sägas ha haft starkast inverkan på 
händelsens utgång? Hur ska jag kunna identifiera de kulturfenomen som är 
viktigast? 
 
Det finns intressanta kulturfenomen såsom språk, begrepp och symboler som 
inte omedelbart går tillbaka på och kan översättas till ett bakomliggande 
sakhistoriskt förhållande, utan kanske har en viss autonomi i förhållande till 
tankemönster eller företeelser.44 Hur kan man analysera dessa? Vi har ett 
komplext förhållande till vårt spelande. Införandet av kasinon i Sverige kan 
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härledas till en mängd orsaker. Exempelvis skatteintäkter, minskad 
kriminalitet och regionalpolitik. Men vilken av dessa kan sägas vara den 
avgörande orsaken till att vi idag har kasinon på fyra ställen i Sverige? Hur 
bygger jag med alla dessa orsaker en kronologi kring kasinots utveckling? 
Hur kan jag veta om kasinots uppkomst är ett resultat av arbetslöshet i 
Sundsvall eller penningbrist inom sjukvården och hur skall jag vid en 
utvärdering av den tidiga kasinoverksamheten kunna veta att den minskade 
arbetslösheten i Sundsvall eller att den förbättrade vården är ett resultat av 
just kasinot? Jag kan givetvis ha mina väl underbyggda misstankar, men att 
utifrån dem göra konstateranden att så är fallet är svårt. Samtidigt medför 
min uteslutning av de orsaker jag tycker är av underordnad betydelse att jag 
ger mitt perspektiv på händelseförloppet. Det är omöjligt att göra en 
beskrivning av ett historiskt skeende utan att begränsas av sitt eget 
perspektiv, vilket självklart påverkar möjligheterna till att dra 
generaliserbara slutsatser. Frågan om vilket perspektiv som kan sägas vara 
”riktigast” är ju beroende av mina egna värderingar, vilket kommer avspegla 
sig i mina slutsatser.45  
 
Genealogins inriktning mot att göra en härkomstanalys medför annorlunda 
krav på de som studerar en företeelse. Som forskare bör man försöka ge en 
bild av alla de grenar som haft en möjlig inverkan på händelsen, istället för 
att försöka att genom en linje och en röd tråd binda samman dess ursprung 
och resultat. Vilka bastarder, tillfälligheter och strider gömmer sig bakom 
händelsen och under vilka förklädnader och knep? Vilka brottytor finns 
mellan ursprung och resultat och vad slags förändringar markerar dessa?46 
Men bara för att man säger sig ha svårigheter att finna teleologiska samband 
behöver det inte betyda att man som genealog bortser från den möjligheten, 
men att finna dem är inte arbetets huvudmål. Vad arbetssättet ger är ett 
verktyg för att försöka undvika att fastna i förutfattade meningar om vad 
något egentligen är eller borde vara. Man skall istället försöka 
uppmärksamma hur en uppsättning idéer formas som ett anspråk på att 
definiera en del av den sociala vekligheten, samt hur dessa idéer vävs in i 
lokala maktrelationer i form av nya och förändrade rutiner.47

 
En faktor som gör genealogin så tilltalande för mig och som är bakgrunden 
till att jag valt att kombinera mina arkivstudier med att intervjua dagens 
aktörer är att det som studeras är de praktiker, strukturer, institutioner eller 
idéer som påverkar vår nutid. Man letar inte efter tidigare faktiska händelser 
utan försöker se vad som fortfarande är levande från tidigare perioder. Om 
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jag väljer att studera moraliserandets utbredning i den svenska debatten 
under senare delen av 1800-talet gör jag det huvudsakligen inte i syfte att 
visa på de konsekvenser moraliserandet då hade på svenskens spelande, utan 
för att jag tror att vi lever med dess konsekvenser idag. Jag gör det för att jag 
är av övertygelsen att vi fortfarande kraftfullt moraliserar över vårt spelande 
och för att jag tror mig kunna urskilja en mängd problem, ja kanske flertalet 
av våra problem kring spelandet, som sprungna ur den sena 1800-talets 
moraliserande retorik och det agerande som följt av detta. Utgångspunkten 
för en undersökning av genealogisk karaktär är således alltid en fråga som 
berör nutiden.48 Att jag i det här arbetet valt att starta mina studier vid slutet 
av 1800-talet betyder självklart inte att jag tror att spelproblemens ursprung 
går att finna då. Men att spåra härkomsten för ett socialt fenomen innebär 
inte att man fastslår fenomenets första början, utan att man spårar upp dess 
släktskap.49 Jag är inte ute efter att finna spelmoralismens ursprung, utan jag 
försöker visa på det inflytande den haft i formandet av spelandet, spelaren 
och den attityd vi idag har till spel om pengar. Vem har haft intresse av att 
forma spelaren och vad har man haft för önskemål med det som gjorts? 
Anledningen till valet av tidpunkt är helt enkelt att jag vill visa på att just 
denna tidsperiod har haft en mycket avgörande betydelse för formandet av 
vår attityd till spelandet idag. 
 
Är då genealogin att betrakta såsom en teori eller en metod? Foucault har 
själv sagt att han tillhandahåller varken eller. Han beskriver det istället som 
varandes ett schema. Det är svårt att skilja mellan hans metod och teori. 
Vissa hävdar att man kanske kan analysera teorin utan att ta hänsyn till 
metoden men det omvända är nog inte möjligt.50 Jag har valt att inte försöka 
mig på en distinktion, utan lämnar det avgörandet till läsarna. För mig är det 
i första hand ett sätt på vilket jag kunnat förhålla mig till de maktrelationer 
som bygger den samhällsstruktur vi idag lever inom; makten och styrningen 
över oss samhällsmedborgare. Återigen försvarar jag mitt agerande med 
hjälp av Foucault i det att han kunde ifrågasätta ett allt för överdrivet 
teoretiserande kring sina skrifter. Filosofiprofessor Jana Sawicki ska vid ett 
möte med Foucault framfört att hon just färdigställt en text som berörde 
delar av hans teorier.    
 

Not suprisingly, he responded with some embarrassment and much 
seriousness. He suggested that I not spend energy talking about him and, 
instead do what he was doing, namely, write genealogies.51
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Makten  
 

Hvad derefter vidkommer särskildt motionären själf, så säger han, att 
lotterier ej alstra något ondt i moraliskt afseende. Jag vill då fästa 
motionärens uppmärksamhet på skillnaden mellan att, ifrån att hafva intet, 
genom träget arbete skapa sig en burgen ställning och att, från att hafva 
intet, genom spel på lotteri förvärfva sig en förmögenhet. Hvilketdera ställer 
den ene eller andre personen högre i moraliskt afseende? Svaret är ej svårt 
att finna. Jag ber att få belysa detta med blott ett enda exempel. Jag känner 
en familj, der hustrun, mannen ovetande, köpte en lottsedel. Hon var 
mycket orolig, att mannen skulle upptäcka att hon spelat på lotteri, men hon 
vann emellertid 30000 kronor på lottsedeln. Mannen var förut lugn och 
arbetsam, men efter den betan blef hans sinnesförfattning så förändrad, att 
han ej fick ro vare sig natt eller dag, utan att han fortsatte att köpa lotter, ty 
han ville vinna mer. Karlen är död nu, och jag vet ej, om denna oro 
påskyndade hans död, men så mycket vet jag att det åtminstone ej bidrog att 
förlänga hans lif.52  

 
Det är lätt att le när man läser herr Zettermans starka argumenterande mot 
inrättande av ett statligt penninglotteri. Det något ålderdomliga och 
högtravande språket kan kanske ge ett löjets skimmer över debattinläggets 
innebörd. Men vad är det han vill ha sagt? Spel är moraliskt tveksamt, 
riskabelt och rör upp känslor hos dess utövare. Samtidigt är det ett hot mot 
träget arbete. Vinnaren blir slö och även den mest arbetsamme riskerar att 
falla offer för latmasken. Rädslan för att spelaren skall falla ur ramen för en 
träget arbetande individ är påtaglig under slutet av 1800-talet och problemet 
är evigt återkommande i debatterna. Det handlar om en disciplinering av 
folket för att förmå dem att i så stor utsträckning som möjligt bidra till 
byggandet av det starka samhället. Ett samhälle som i sina tusentals skolor, 
så väl folkskolor som allmänna, genom sina lärare predikar för den 
uppväxande ungdomen att: 
 

viljen I nå ekonomiskt välstånd och oberoende så finnes ingen annan väg dit 
än arbete, sparsamhet och redbarhet.53  

 
Det är ett samhälle som hela tiden intalar sina arbetare vikten av träget arbete 
och värdet av att vara en hårt arbetande medborgare. Ett samhälle i stort 
behov av disciplinerade individer som lärt sig leda och ledas. Mot det är 
spelandet ett självklart hot. I det här arbetet har jag valt att betrakta spelandet 
som ett verktyg för denna maktutövning, men även som ett verktyg och 
hjälpmedel för individen att organisera sig själv och sin omgivning. Jag 
försöker beskriva hur makten skapat ett vetande om vad som är spel och 
vilken roll det ges i formandet av vårt samhälle och oss individer, för att med 
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dess hjälp analysera vårt komplexa förhållande till spelandet och den bank 
av åsikter som vi i vårt samhälle kopplar till spel, spelaren och spelandet. 
 
En viktigt förutsättning för att förstå Foucaults genealogiska skrifter är att 
skapa sig en uppfattning om hans syn på makt? Man kan säga att det handlar 
om att släppa fokus på frågan vem regerar till att fokusera på frågan hur 
utövas makten?54 Tanken bakom är att makten inte existerar i substantiell 
mening utan är en social konstruktion. Det finns inte ett objekt att leta efter 
eller ett ting att söka som vid en identifikation är makt. Makt består av 
relationer, mer eller mindre organiserade, hierarkiska och koordinerade 
kluster av relationer.55 Ser man på makt som ett objekt eller ett ting riskerar 
man att se makten som sprunget ur något eller från någon och att man därför 
försöker finna dess ursprung. Väljer man istället att se det som ett kluster av 
relationer blir problemet istället att finna de verktyg som gör det möjligt att 
analysera maktrelationerna.56 Det handlar om att distansera sig från jakten på 
syndabockar eller bakomliggande maktmotiv. Makt är inte en position, en 
vara eller något man besitter. Det är inte något som kan erövras eller säljas 
eller förloras. Makten utövas mellan parter och refererar till ett förhållande 
mellan parter. Det är ett komplext växelspel mellan olika krafter under 
ständig förändring. När man analyserar krafterna är man inte ute efter dess 
ursprung eller anledningen till varför den ena kraften dominerar över den 
andra. Det man söker är vad som händer i förhållandet mellan krafterna. Inte 
primärt vad som blir resultatet av kraftmätningen, utan med vilka medel de 
hanteras, med vilka medel de opererar och genom vilka praktiker som 
makten utövas.57  
 
Det finns en mängd föremål och funktioner som hjälper till att forma 
vetandet inom ett område såsom en vetenskaplig disciplin eller en 
konstdisciplin. De är bidrag till skapandet av det område inom vilket 
diskurserna sedan arbetar. Dessa föremål och funktioner kallar Foucault 
praktiker och är vad som gör en disciplin till ett objekt som är möjligt att 
undersöka och hantera. Praktikerna objektiverar materien till makt, vansinne 
eller varför inte det som behandlas i denna avhandling; spel. Som ett 
exempel framhålls ofta staten. En stat är i sig inte något som existerar utan 
tar sig endast uttryck genom exempelvis lagtexter, poliser, soldater och 
skolbyggnader.58 Dessa praktiker, deras verksamhet och verkan är det som vi 
väljer att definiera som objektet ’stat’. Ett objekt som motsvarar staten står 
således inte att finna. Det som Foucault försökt sig på är att undersöka hur 
sådana ickenaturliga objekt som stat, vansinne, sexualitet och makt förmåtts 
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att framstå som faktiska objekt och hur dessa praktiker använts som 
hjälpmedel för att kontrollera och administrera människor. Det finns ett stort 
antal praktiker, genom vilka man skapar makt eller former för utövande av 
makt. Det kan vara en lagtext, religiösa skrifter, institutioner, journaler eller 
fängelsemurar. Det är genom att identifiera dessa praktiker och se till deras 
relationer och de tekniker som använder sig av dem som man kan identifiera 
och objektifiera makten i den för stunden unika situationen. Makt finns inte, 
utan skapas genom sina praktiker. Praktikerna är de fasta punkter kring vilka 
vi kan hänga upp det teoretiska ramverk som skapar det, i varje stund, unika 
maktbegreppet. 
 
Även spelandet är byggt av sina praktiker. Där finns de ickediskursiva 
praktikerna såsom spelkort, roulettebord, spelmarker, bingohallar, 
kasinohallar, travbanor, Internetspel och VLT-terminaler. Men det finns 
även diskursiva praktiker såsom spelregler, lotterilagstiftningar, spel-
missbruk och speldefinitioner. De är praktiker som alla hjälps åt att skapa 
spelandet som ett för mig analyserbart objekt och som skapar det 
diskursområde för spelandet där aktörerna kan agera. Ur sådana praktiker 
kan man utläsa de ideal, normer eller teorier som finns inbyggda. Det gäller 
att finna praktikerna, undersöka hur de fungerar och vilka särskilda slags 
erfarenheter de bestämmer.59 Frågorna jag ställer mig är vilka slags 
föreställningar, abstraktioner och fiktioner som de är med och skapar. Vilka 
normer och underförstådda sanningar kommer ur dessa praktiker? De 
praktiker, eller händelser, jag till största delen valt att använda mig av är de 
statliga offentliga utredningar som gjorts under 1900-talet och det tidiga 
2000-talet. Jag har valt dem till mina huvudsakliga händelser kring vilka 
arbetet kretsar, eftersom jag anser att de ger en bild av de värderingar kring 
spel som vid utredningstillfället var de förhärskande. De är en 
kommunikationskanal för de förhoppningar, farhågor, krav och 
ställningstaganden som funnits inom spelandets maktdiskurs. Vad har 
räknats till spel och vad har räknats till icke-spel och vilka problem har 
uppkommit genom förflyttningen av denna gräns? Vilka tekniker har 
beslutsfattarna utsatt medborgarna för och vilka tekniker har de själva utsatts 
för i maktkampen om spelandet? Det vill säga i spelet om makten över 
spelaren.  
 
I det här arbetet ger jag uttryck för två former av makt. Den tvingande 
makten, som bestämmer styrandet av individer och som på olika sätt 
dominerar över oss, tvingar oss till underkastelse och som ofta kan härledas 
ur ett ansvarigt subjekt eller objekt och dess önskan att dominera. Men här 
finns även en maktteknik som rör hur vi lär oss hantera oss själva, hur vi 
med hjälp av vårt sätt att vara och agera försätter oss i olika 
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sinnesstämningar.60 Foucault beskriver det som ett spel för att hantera 
relationen till sig själv och teknikerna för styrandet av den fria individen, där 
han med tekniker avser de medel, instrument och mekanismer som finns i 
syfte att skapa olika former av administration, makt och regleringar.61 
Uppkomsten av liberalismens tankar om den självständiga individen är här 
av stor vikt.62 Med den kommer en förändring i människans mentalitet, det 
sätt på vilket man börjar uppmärksamma demokratiska principer, 
individuella friheter och personlig autonomi samt det sätt på hur man utpekar 
”icke-politiska” domäner som nödvändiga villkor för att uppnå styrningens 
ändamål.63 Men det handlar inte om att se liberalismens tankar som en 
samling lagar eller en frihetsfilosofi för skyddande av individen. För 
Foucault blir det till ett verktyg för att problematisera, ett föränderligt 
instrument för kritik av tidigare former av styre.64 Man får genom aspekter 
som egenmakt, självevaluering, valfrihet, självreglering och oberoende, 
behövliga verktyg för att problematisera styrning. Man kan med den 
begreppsapparat som omgärdar dessa tankar analysera en övergång från ett 
tvingande styre till ett disciplinerande styre, där individen själv görs ansvarig 
för sin anpassning till ett föränderligt samhällssystem. Utifrån ett sådant 
perspektiv kan man titta på spelandet och hur det under 1900-talet utvecklats 
som verktyg för disciplinering, bland annat genom sitt sätt att hantera och 
förhålla sig till måttligheten och den eviga påminnelsen om dess skadlighet.  
 
Det handlar om att undersöka tankeformer och visa vilken mentalitet som 
föreligger i fråga om hur vi skall styra andra och oss själva med hjälp av 
vetandet, disciplinen och självuppfattningen. Inställningen refererar 
emellertid inte här i första rummet till ett medvetande på individuell nivå, 
utan till ett samlat och kollektivt tankemönster.65 Man betonar tankens roll 
som en del i styrandet och hur tanken allt som oftast tas för given och inte är 
öppen för ifrågasättande från individen. Med andra ord vill man visa hur 
våra tankar kring maktutövande är byggda på teorier, idéer, filosofier och 
kunskap som är delar av våra sociala och kulturella produkter.66 Genom att 
analysera och beskriva hur vi ordnat vårt vetande i västerlandet vill Foucault 
visa på det historiska arv som kan spåras i vår kunskap och vilken påverkan 
det kan ha haft på vår uppfattning om vad som har setts som sanningar vid 
skilda tillfällen. Beronius kallar det vetandehistoria. Vetandet blir till ett 
verktyg för maktutövning som ges karaktären av ett strategiskt eller politiskt 
fält. Med den problematiken i åtanke analyserar han sedan relationerna 
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mellan makt eller maktstrategier å ena sidan och utformningen av speciella 
kunskapsområden eller vetandefält å den andra.67 Foucault har själv kallat 
sina arbeten för en form av sanningens historia, där han önskat analysera det 
han kallar sanningsspelen. Vad han då försökt sig på är inte att finna 
sanningen som en objektiv utsaga om verkligheten, utan snarare ett försök 
till att analysera ett föränderligt sanningsbegrepp, som endast kan förstås 
utifrån en bestämd historisk formation av vetande och makt, beteende och 
institutioner.68 På så sätt utmanar han förhållandet till sanningen och 
beskriver det som något vi måste tänka över och tänka om. Det här arbetet 
handlar bland annat om hur kunskapsområdet kring spelandet har formats 
och hur vårt vetande om spel ser ut? Vilka är de normer som vi förhåller oss 
till i vår kontakt med spelandet? Flertalet av oss har uppfattningar om spel 
och kan argumentera för våra åsikter. Men alla dessa åsikter och argument är 
något vi fått lära oss genom den befintliga speldiskurs som vi individer är 
starkt påverkade av, men som vi även är en del av och därigenom i olika 
grad har möjlighet att påverka. 
 
Begreppet diskurs har en central roll i Foucaults skrifter och hans sätt att se 
på hur vi organiserar vetandet. Uttrycket är så välanvänt att det känns 
vanskligt att använda, då det saknar en riktigt tydlig och sammanhållande 
innebörd. Några av de vanliga är tal, föreläsning eller prat.69 Men man kan 
även översätta det med praktiserat språk eller framställningsordning, något 
som anger sätt att ordna utsagor till något enhetligt, till en framställning om 
något.70 Jag tolkar hans diskursbegrepp som frambringandet av en viss typ av 
yttranden gällande ett område eller en disciplin, såsom exempelvis ekonomi 
eller naturvetenskap. Det är en form av makttekniker som leder skapandet av 
vetandet om oss själva, i syfte att skapa dominans över någon eller något.71 
Det är ett sammelsurium av åsikter, uppträdanden, regler, normer och 
politisk korrekthet som styr oss i vårt tänkande och vårt agerande. 
Diskurserna produceras, väljs ut och organiseras med hjälp av 
utestängningsprocedurer såsom förbudet, vansinnet och sanningen.72 De 
delar upp vetandet i sant och falskt och skapar därigenom det 
kunskapsutrymme inom ett särskilt område som vi kallar ett 
vetenskapsområde eller en vetenskapsdisciplin, ett historiskt, modifierbart 
och institutionellt tvingande utestängningssystem.73  
  
För att vara en del av den sanna diskursen krävs att man lyder 
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”diskurspolisens” regler. En vetenskaplig disciplin är ett exempel på en 
sådan kontrollprincip för diskursproduktion. Den fixerar gränserna för 
diskursen genom spelet med en identitet, vars form är en ständig 
reaktualisering av reglerna. Det finns outtömliga källor till skapandet av 
diskurser i utvecklandet av en disciplin.74 Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att diskurserna i sin maktutövning inte bara är tvingande och formade 
av förbud. De är även starkt bidragande till att skapa bilden av oss själva. 
Diskurserna är aktiva i skapande av vår uppfattning av oss själva som 
moraliska subjekt och hjälper den handlande individen att verka, inte bara 
som agent utan även som handlingens moraliska subjekt.75 De hjälper oss 
med vårt mänskliga beteende. Man kan säga att det handlar om relationen 
mellan kunskap och makt, om hur ett samhällsförhållande blir ett 
forskningsområde och börjar framstå som ett naturligt område för 
professionalisering. Det handlar även om att försöka visa hur förblindande 
och totalitär den föregivna kunskapen är och hur den tystar alla röster som 
talar ett annat språk.76 En genealogisk analys av en diskurs är i huvudsak inte 
en analys av innehållet eller formen av en specifik diskurs. Snarare är den en 
undersökning av antaganden eller regler som skyddar uttalanden, som 
skyddar vad som kan och vad som inte kan sägas inom vissa områden.77

 
Dock handlar den disciplinerande makten inte bara om kampen om vetandet. 
Den kan även ses som ett verktyg för produktion av läraktiga och fogliga 
individer som också ska vara produktiva krafter, där disciplin är en teknik att 
behandla individer som objekt att forma och omforma. Disciplinen har för 
avsikt att reglera, forma och kontrollera individer genom träning och 
anpassning. Dessa tekniker är något som vi alla hela tiden utsätts för, oavsett 
vilken roll vi har i samhället.78 En vakt är lika mycket ett resultat av 
disciplineringsteknikerna som den han är satt att vakta genom att följa de 
uttalade och outtalade regler som är uppsatta. En lärare är ett resultat av 
disciplineringen på samma sätt som den elev han undervisar. Läraren följer 
sin läroplan, sitt schema, går till sin skola och agerar på ett sätt som 
samhället förväntar sig av en lärare. Disciplin är på så sätt något som agerar 
på oss individer för att förmå oss att utföra det som önskas. Det finns i den 
disciplinära makten en straffmekanism som har sina egna lagar, sina egna 
brott, sina egna strafformer och som hanterar områden som de juridiska 
lagarna utelämnat, genom att utarbeta morallagar för vad som anses möjligt 
och inte. Den låter jämföra våra handlingar, prestationer och enskilda 
uppföranden utifrån regler det gäller att lyda. Den differentierar oss individer 
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från varandra, mäter vår förmåga och vår nivå och tvingar på så sätt fram en 
konformitet om vad det gäller att uppnå. Samtidigt drar den upp en gräns för 
vad som kallas onormalt och vad som är normalt. Det ständigt verksamma 
straffsystemet kontrollerar varje ögonblick inom de disciplinära 
institutionerna. Det jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och 
utesluter. Kort sagt, det normaliserar.79 Det straffar oss genom att bekräfta 
vårt utanförskap och belönar oss genom att påvisa vår normalitet. Det 
intressanta i denna form av maktutövning är i huvudsak inte vem som utövar 
makten och varför den utövas utan hur den utövas. Det är sättet för dess 
utövande, hur denna disciplineringsteknik utövas av institutioner, 
samhällsapparaten eller andra existerande auktoriteter som är målet för en 
studie av det här slaget.80

 
Disciplin och reglerandet av dess utövning är en viktig del som Foucault 
använder i sitt arbete, när han ser på en företeelse och försöker sätta in den i 
sitt historiska sammanhang. Jag har ovan även beskrivit den vikt han lägger 
vid sanningsspelet och hur vetandet kring ett ämne bildas. Det tredje benet i 
hans tankesätt kring makt och hur den kan analyseras behandlar hur vi 
skapar oss en uppfattning om oss själva som subjekt.81 Makt är inte bara 
något man kan se som omedelbart sprunget ur ett ansvarigt subjekt, objekt 
eller en praktik såsom staten eller en organisation. Det finns även andra 
mekanismer som opererar inte bara på, utan också i och genom individen, 
ända ner i vardagslivets rutiner. Det är en form av maktutövning som arbetar 
med detaljer och som inriktas mer mot träning och normalisering.82 Foucault 
talar här om att analysera teknikerna för individuellt herravälde och avser de 
maktteknologier och makttekniker som verkar på individen. De som i sina 
finaste förgreningar berör, griper tag i kroppen, tränger in i dess gester, dess 
inställningar, diskurser, dess läroprocesser och vardagslivet.83

 
Det finns en form av styrning som hanterar hur man styr sig själv utifrån sina 
egna skapade värderingar. Här är det inte den disciplinerande makten som vi 
inrättar oss efter, utan vad jag skulle vilja kalla de maktrelationer som skapar 
hur vi önskar agera. Individen inrättar sig i en viss form med hjälp av 
praktiker som är skapade i och genom den kulturella omgivningen. Praktiker 
som tvingar sig på, som föreslås genom den kulturella omgivningen, 
samhället eller vår socialgrupp.84 Tanken är att studera de praktiker som får 
oss att uppfatta oss som mänskliga individer och som får oss att anse att vi 
tar de rätta besluten. Man letar efter de i våra praktiker införlivade 
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tankesätten och stilarterna, vad gäller att resonera och argumentera. Det vill 
säga de sätt varpå en rationalitetsform arrangerar våra praktiker och försörjer 
dem med målsättning, kunskaper och reflexionsformer.85 I vårt tänkande om 
spel, i vår spelpraktik, finns mängder av åsikter som bekräftar att, och på 
vilket sätt, det är rationellt att spela. Att spel alltid har funnits, ger glädje, 
spänning och avkoppling är några tankemönster som får oss att inse det 
rationella och det etiska med spelandet. Att spelande skall ske i kontrollerad 
utsträckning, att det är fult att fuska eller hur man uppträder som en god 
vinnare eller förlorare är några andra exempel på outtalade förhållningssätt.  
 
Dock skiljer Foucault mellan en historia om moralkoder och vad han kallar 
en historia om olika former av etiska praktiker eller normer. Han menar att 
det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan en morals lagelement 
och dess element för avhållsamhet, dess askeselement samt hur de 
samexisterar och förhåller sig till varandra. Man får inte heller bortse från 
deras relativa självständighet eller deras eventuella skillnader i betoning.86 
Moralkoderna eller morallagarna går ofta att utläsa ur skrifter såsom 
lagtexter, religiösa texter, dagstidningar eller skolmaterial. Vad gäller etiken 
är analysen något annorlunda. För att begripa sig på etiken måste man ge sig 
in i de praktiker som behandlar individens frihet och formandet av jaget. 
Man kan här säga att Foucault kompletterar sitt fokus på sanningsskapande 
genom kunskap och styrningsteknologier för utövande av makt, med att se 
på individens självtekniker för utövande av frihet. Självteknikerna är 
visserligen delvis oberoende av de andra men är samtidigt sammanflätade 
med både styrningsteknologierna och sanningsspelet. Vad han med det sättet 
att tänka adderar till sina övriga tankar är att individen inte bara är ett 
resultat av den diskursiva sanningsskapande praktiken eller en effekt av 
olika disciplin- och styrningstekniker. Individen är även formad av den 
frihet, de tekniker och de instrument som möjliggör påverkan på sig själv.87  
 

If I’m now interested in how subject constitutes itself in an active fashion 
through practices of the self, these practices are nevertheless not something 
invented by the individual himself. They are models that he finds in his 
culture and are proposed, suggested, imposed upon him by his culture, his 
society, and his social group.88  

 
Det finns något vi förhåller oss till. Etiska praktiker som inte är skapade av 
individen men som framtvingar ett förhållningssätt och ett ställningstagande. 
Till skillnad från de disciplinerade praktikerna förutsätter de en aktiv individ 
med en möjlighet att göra val. Jag återkommer nu till Foucaults tankar om 
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makt som något sprunget ur en relation. För att man ska kunna tala om en 
maktrelation krävs att båda parter har en valmöjlighet, att det finns ett 
möjligt alternativ till den befintliga relationen. En individ har möjligheten att 
avbryta även det värsta förtryck genom att ta sitt liv och då avbryts även 
maktrelationen. Om denna valmöjlighet inte finns, finns heller ingen 
maktrelation.89 Således har individen ett självständigt val att göra, ett beslut 
att fatta, men för att det skall vara möjligt krävs beslutsunderlag. Vad 
Foucault säger är att man visserligen kan hävda att beslut kan fattas av 
självständiga individer, men tro inte att besluten är skapade enbart av 
individen. De är skapade i interaktion med omgivningen och är en central del 
i styrningen av oss själva. För att analysera interaktionen krävs att man ser 
på den utifrån tre olika perspektiv. En del består i att se till moraliteternas 
historia och undersöka i vilken mån individernas agerande överensstämmer 
med regler och värderingar som finns i samhället. En andra vinkling är 
lagarnas historia där man analyserar de olika regel- och värderingssystem 
som verkar i ett samhälle eller en given grupp, de instanser eller 
tvångsapparater som ser till att de tillämpas. Till sist bör man även se till hur 
individerna förmås att konstituera sig som subjekt för moraliskt uppförande. 
Vilka modeller föreslås för införande och utveckling av förhållandet till sig 
själv, för funderandet över sig, kännedomen om, granskningen och 
tolkningen av sig, den omvandling av sig själv man försöker genomföra? Det 
är vad man skulle kunna kalla etikens och asketikens historia, uppfattad 
såsom historien om formerna för den moraliska subjektiviseringen och de 
självövningar som skall åstadkomma den.90 Vilka tankeformer, vilken 
kunskapsbildning, vilken expertis och vilken strategi kommer till 
användning inom ett område. Det är med den inriktningen jag valt att ta mig 
an den svenska spelmarknaden.  
 
Låt mig återigen erinra om att vad Foucault försöker göra är att 
problematisera vårt sätt att uppträda och tänka. Jag har här försökt presentera 
delar av min läsning och det sätt på vilket jag format mitt verktyg. Baserat på 
Foucaults texter kan många invändningar göras mot mina tolkningar av hans 
teoretiska ramverk. Men som Rajchman påpekar har det alltid varit 
kontroverser kring hur Foucaults teorier skall tolkas. Anledningen till det 
står möjligen att finna i hans arbetens natur. Han förbehöll sig rätten att 
ändra riktning i sitt tänkande och såg det som något positivt, ja nästan som 
en skyldighet att så göra.91 Däri ligger även hans närhet till Nietzsches 
kritiska projekt, en närhet jag ser som önskvärd att behålla. Byt perspektiv, 
byt sida, ifrågasätt ditt tankemönster och dina värderingar. Frigör tanken från 
de kvävande och hämmande värderingar som vi alla omgärdas av. Kanske är 
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ett homogent teoretiskt ramverk oförenligt med ett sådant arbetssätt. I vilket 
fall har jag inte funnit någon möjlig lösning under arbetet med denna text. 

Spelandets undflyende avgränsning 
Spel präglas av makt. Kanske kan man säga att spel är makt. Det är delvis så 
jag valt att se på spelbegreppet. Det är ett begrepp som är svårt att finna en 
lämplig avgränsning för. Med sin flytande gräns, sin svåråtkomlighet och 
flyktighet har den möjligheten att forma sig efter bästa behov. Ställ dig själv 
frågan om hur du definierar spelandet och du finner ganska snart mängder av 
svårigheter att sätta gränser. Hur preciserar man och fixerar en gräns för 
spelandet, dess värde och dess acceptabla nivå? Vad är spel och vad är dess 
motsats? Den holländske kulturfilosofen Johan Huizinga beskriver leken och 
spelet92 som fundamentet för vår kultur och att vi inte skulle finnas utan 
den.93 Civilisationen kommer inte från leken och spelet, utan den snarare 
framträder i och som lek och kan aldrig lämna den.94 Allt är i grunden lek 
och spel. Språket, lag, ordning, riter, myter eller krig. Alla är de sprungna ur 
leken och spelet.95 Det är en verksamhet som är ett resultat av fritt 
handlande, varför påtvingad lek inte längre är någon lek. Man kan inte 
åläggas lekandet. Den följer vissa regler. Den är överflödig, något som man 
lika gärna kan vara utan och den kan avbrytas eller utebli. Leken har inga 
yttre mål eller syften utan utgör sin egen anledning. Samtidigt är den 
avgränsad i tid och rum och har en början och ett slut. För en människa kan 
inte leken vara en uppgift eller en plikt. Huizinga ger den därför som ett 
huvudkännetecken att den är fri, att den är frihet.96  
 
När det kommer till spel om pengar är han kortfattad och mycket kritisk. 
Han ser det endast som rent slöseri. Slöseri med tid, energi, påhittighet, 
kunnande och ganska ofta även av pengar.97 I hasardspelet är spänningens 
betydelse så liten att man för kulturen själv måste beteckna det som 
ofruktbart, eftersom livet inte mottar någon vinst.98 Hans avoghet mot 
hasardspelandet är sådan att jag tror han skulle vilja bortse från den som lek- 
eller spelform, då det är en verksamhet där risken att friheten begränsas är 
alltför stor. Johan Asplund ogillar delvis den beskrivning som Huizinga gör 
av spelandet och leken. En anledning till det är att han ser det som uppenbart 
att Huizinga inte skiljer mellan lek och spel. Beskrivningen förefaller honom 

                                                      
92 Tyskans spiel skiljer inte mellan spel och lek 
93 Huizinga. J. Den lekande människan sid 16f  
94 Reith. G. The Age of Chance sid 3 
95 Asplund. J. Det sociala livets elementära former sid 55f 
96 Huizinga. J. Den lekande människan sid 16f 
97 Caillois. R. Man, Play and Games sid 5ff 
98 Huizinga. J. Den lekande människan sid 64 
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samtidigt både för vid och för trång. Genom att räkna upp spelandets 
kännetecken ett efter ett försöker Huizinga nagla fast lekbegreppet, men det 
medför endast att det förlorar sin karakteristika, sin lekfullhet.99 Asplund 
väljer istället att försöka definiera spelet och leken genom att ställa det i 
motsatsförhållande till nyttan, inte till allvaret som kanske känns som en mer 
naturlig koppling. Lekar och spel är ofta allvarliga där somliga spel är på liv 
eller död. Spel är en improduktiv aktivitet som ur ekonomisk nyttosynpunkt 
kan förefalla överflödig och således kan nyttan ses som dess motsats.100 
Genom att inte fylla begreppet med innehåll, utan söka dess motsats, kan 
Asplund behålla dess dynamik. Han behöver inte specificera dess gränser 
utan kan låta dem formas i takt med samhällsutvecklingen. Men även mot 
Asplund är det lätt att invända. Visserligen kan man ur ett visst 
nyttoperspektiv se barnets lek som något onyttigt, något som inte genererar 
någon nytta för samhället och som kanske endast kan ses som en belastning. 
Men väljer man istället ett nyttoperspektiv där man ser till att människan har 
direkta och indirekta orsaker till sitt sätt att agera, kan något som vid en 
direkt anblick kan verka onyttigt i en förlängning visa sig vara av nytta. 
Därför kan man inte heller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv säga att 
barnets lek är onyttig eftersom frånvaron av lek kan hämma dess utveckling 
och resultera i en alternativkostnad i ett längre perspektiv.  
 
Den franske filosofen Roger Caillois är i många delar en tillskyndare av 
Huizingas tankar, men väljer till skillnad från honom att utveckla sina tankar 
kring penningspel. Han beskriver det som ett nollsummespel där vinnarens 
inkomst är ett resultat av motspelarens förlust. Egendom byter ägare men 
ingenting produceras och utbytet berör endast de som spelar och bara i sådan 
utsträckning att bägge accepterar att transaktionen utförs. Han väljer att 
karakterisera penningspel där det, till skillnad från konst eller arbete, inte 
skapar något välstånd eller några varor. Inget har skördats eller tillverkats, 
inget mästerverk har skapats och inget kapital har tillkommit.101 Således 
förefaller han anse det helt onyttigt. Till det beskriver han spelandet även 
som frivilligt, avgränsat i tid och rum, med osäker utgång, improduktivt, 
regelstyrt och att individen är medveten om det riktiga livet utanför leken. 
Likheterna med Huizinga, men även Asplunds nyttobegrepp, är tydliga. 
 
Man kan även som Drew Hyland, välja att kategorisera lek och spel genom 
att se till deltagarens sinnesstämning. När vi spelar har vi en särskild 
inställning till världen som är åtskild från den vi har när vi inte anser oss 
spela.102 En fotbollsspelare kan vara mycket allvarlig i sitt utövande och det 

                                                      
99 Asplund. J. Det sociala livets elementära former sid 61ff 
100 Ibid. 
101 Caillois. R. Man, Play and Games sid 5ff 
102 Hyland D. A. The Question of Play sid 45  
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kan av vissa anses vara en nyttig verksamhet, men det upphäver inte 
skillnaden mellan vad som kan sägas vara lek eller ickelek. Till skillnad från 
Huizinga möjliggör det att lek och spel kan utföras även om vissa aktörer 
övergår till att vara allvarliga, eftersom alla har en medvetenhet om att man 
genomför en lek eller ett spel. Han väljer att fokusera på individernas 
intention med sin lek och sitt spel istället för att analysera aktiviteten och han 
kan därför undvika att definiera begreppens innebörd. Istället utgår han från 
att leken inte har några strikta gränser som är möjliga att identifiera.103 
Lekandet ses mer som en attityd än en aktivitet. Vi slipper leta efter en 
gemensam innebörd av begreppet och varje individ drar själv upp den gräns 
mellan lek och ickelek som man anser lämplig. Att finna gränsen mot något 
som kan kallas ickelek görs med hjälp av avvägningar, värderingar, 
hänsynstaganden och ett evigt kompromissande. Hela det förfarandet kan 
undvikas om man istället ser till individens intention med sin aktivitet och på 
så sätt låter individen själv göra sin gränsdragning. Men vi får då istället 
problem med hur man ska hantera en situation där några anser sig leka och 
andra inte.  
 
Låt mig visa på ett exempel. För några år sedan framkom att polisen i 
Huddinge tävlade om vem som kunde göra flest gripanden under vissa 
perioder. Syftet var att öka antalet gripanden under den tid då man inte hade 
en specificerad uppgift utöver det dagliga patrullerandet. Det beskrevs som 
en lättsam tävling med enkla priser som inte skulle tas på för stort allvar.104 
Men vilka är då deltagare i denna lek och vad är det som inte ska tas på för 
stort allvar? Att ta Asplund till hjälp och beskriva aktiviteten såsom icke 
nyttig får väl knappast anses rimligt eftersom syftet med leken är att öka 
effektiviteten i arbetet och därmed nyttan för medborgaren. Sett ur Huizinga 
och Caillois perspektiv kan man nog endast betrakta poliserna som lekande 
eftersom de aktörer som blir anhållna rimligen inte kan sägas delta frivilligt 
eller har möjlighet att avsluta leken i det ögonblick de önskar. Det dilemmat 
löser Hyland genom att hävda att varje individ gör sin egen bedömning. Han 
skulle sannolikt säga att polisens tävlan mot varandra är en lek men att 
brottslingarna säkerligen inte anser sig delta i leken utan skulle säga sig stå 
utanför densamma. Delvis kvarstår även för honom således problematiken 
huruvida den aktivitet som utförs är en lek eller inte. 
 
Att på det här sättet göra definitioner av spel är, som läsaren förstår, 
problematiskt. Visserligen täcker definitionerna in en mängd, ja kanske en 
majoritet av de aktiviteter som vi i vårt dagliga tal kallar lek och spel men 
den utesluter samtidigt mycket. Hur frivillig är barnets lek och vilka regler 
kan barnet sägas rätta sig efter? Vad säger att barnets lek är onyttig? Vad 

                                                      
103 Ibid. sid 48 
104 Dagens Nyheter, Tävlande poliser grep fler efterlysta 2003-07-17 
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bestämmer att ett pokerparti är onyttigt medan en aktieinvestering är nyttig 
och därmed inte ska kallas spel? Vad är skillnaden på värdet av en banktjänst 
eller värdet av en tjänst på kasinot? Kanske hade det varit intressant för mig 
att själv försöka utveckla mina tankar kring begreppet spel, dess betydelse 
och dess innebörd. Men min övertygelse är att det bara skulle leda mig in i 
samma återvändsgränd som jag anser att så många andra före mig fastnat i. 
Huizinga, Caillois, Asplund, Hyland och Reith är bara några av de författare 
som försökt sig på konststycket att precisera den flyktiga verksamhet som vi 
kallar spel. Samtidigt inser jag behovet av att avgränsa mig, varför jag 
istället valt att närma mig begreppet på ett annat sätt. För mig är inte spel 
något jag genom en problemdiskussion kan objektifiera eller precisera. Spel 
ser jag som en relation, där de inblandade parterna bestämmer huruvida det 
är ett spel eller inte. Om jag sparkar boll med mina vänner så är det ett spel 
så länge som vi uppfattar det som sådant, oavsett om någon börjar ta det på 
allvar eller om det börjar generera någon nytta. Om man tillsammans med 
sina vänner leker med låtsaspengar är det självfallet en lek oavsett om man 
ställer sig i skuld till varandra, men om någon bestämmer att skulden har ett 
realt värde är pengarna inte längre att betrakta som leksakspengar. Om staten 
bestämt att något är ett lotteri eller ett spel så är det så, oberoende av dess 
innehåll. Om staten bestämmer att spel på trav skall regleras med hjälp av 
lotterilagstiftningen men att handel med väderderivat inte är ett spel och 
därför inte kan regleras på samma sätt, betyder det att väderderivathandel 
inte är ett spel oavsett hur många paralleller man kan dra mellan denna 
handel och spel på trav. Således är det den eller de som har 
tolkningsföreträde som bestämmer huruvida man spelar eller inte. Spel är en 
maktrelation, en kamp mellan vem och vilka som skall ha tolkningsföreträde 
vid ett visst tillfälle. Spel blir till ett maktverktyg. Spel blir till makt. 
 
Min gränsdragning kan synas självklar, men dess flexibilitet kan skapa 
osäkerhet. Att investera pengar i de tre aktier man tror kommer öka sitt värde 
mest på börsen under en vecka är normal aktiehandel. Att sätta ett odds på 
vilka tre aktier som kommer öka mest i värde under samma period innebär 
att man bedriver lotteri. Det regleras därför av lotterilagstiftningen och är 
inte är lagligt.105 Att köpa väderderivat räknas till finansiell verksamhet men 
utformar man ett vädertips regleras man av lotterilagstiftningen, varför det 
genast övergår till att bli ett spel. Likafullt spekulerar man om samma sak 
och underlaget för bedömningen torde vara detsamma. På vilka grunder kan 
man motivera att det ena är allvarligare än det andra? Vad är skillnaden 
mellan att testa ett nytt datorspel, att simulera logistiska transaktioner i ett 
ekonomisystem eller att samla flygtimmar i en flygsimulator? När är det lek, 
allvarligt, frivilligt eller nyttigt? Man kan i stort sett spela på vad som helst. 
Fotboll, trav, riksdagsval, årets första snöfall, börsintroduktioner, antal födda 
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barn, melodifestivalvinnare eller presidentval. Man kan således tänka sig en 
situation där det spelas på mindre smakfulla händelser, såsom antal dödade i 
trafiken, misslyckade hjärtbyten, tuppfäktning, självmord, rånfrekvens eller 
hundslagsmål. Vårt samhälle har behov av att upprätta gränser till vilka vi 
kan förhålla oss. Samtidigt måste gränsen kunna flyttas när den inte längre 
uppfyller sitt syfte. Hundslagsmål är idag förbjudet i Sverige, men ansågs 
tidigare vara underhållning. Tjurfäktning ses som djurplågeri hos oss, men är 
en konst och ett skådespel i Spanien. När verksamhet på spelmarknaden 
börjar likna finansmarknaden i för stor utsträckning förtydligas och 
förändras gränsen för vad som hör till vilken verksamhet. När nya 
spelformer tillkommer som faller utanför lotterilagstiftningen justeras 
gränsen för att kunna täcka in även sådan verksamhet. Samhället har ett evigt 
behov av att förändra sina gränser, att stärka det staket inom vilken vi alla 
bör hålla oss. Samhället har behov av att disciplinera sina individer och som 
sådant verktyg fungerar spelandet utmärkt. Det är om denna disciplinering 
det här arbetet handlar. 

Mitt material 
Det material jag i huvudsak valt att använda mig av är svenska 
riksdagstryck, och bland dessa främst de statliga offentliga utredningarna 
samt departementsserien. Jag har studerat 28 utredningar som sträcker sig 
mellan 1922 till och med 2006. Bland dessa har störst uppmärksamhet givits 
de utredningar som haft stor betydelse för lotterilagstiftningens utformning 
eller som ansett sig ta ett helhetsgrepp över hela spel- och lotterifrågan. 
Dessa är: 
 
SOU 1922 Utredning angående inrättande av ett svenskt statslotteri 
SOU 1937:4 Statslotteriutredningen. Betänkande med förslag rörande 
svenskt penninglotteri. 
1979:29 Lotterier och spel. Huvudbetänkande av lotteriutredningen. 
SOU 2000:50 Från tombola till internet. Översyn av lotterilagstiftningen. 
SOU 2006:11 Spel i en föränderlig värld. 
 
Till dem skall även läggas civildepartementets utredning från 1910 under 
titeln Betänkande och förslag angående åtgärder till förhindrande af 
utländska lottsedlars spridande i riket och förändrad lagstiftning om 
lotterier. Övriga utredningar som finns listade i litteraturförteckningen har 
använts i mindre utsträckning. Jag har även tagit del av och till viss del 
använt mig av ett stort antal motioner, frågor, interpellationer, betänkanden 
och utlåtanden. Riksdagsmaterialet från perioden är stort. Här kan nämnas 
att det bara från 2000-talet finns 6 större utredningar, över 150 motioner, 50 
frågor och mer än 30 betänkanden som behandlar spelfrågor. En fullständig 
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genomläsning av all riksdagsdokumentation som jag från början hade tänkt 
mig har därför inte varit möjlig att genomföra.   
 
Jag har även valt att intervjua ett antal inflytelserika personer inom 
spelvärlden, för att få deras bild av den svenska spelmarknaden och deras 
åsikter om vad som är rätt och fel eller sant och falskt i den diskurs som 
omgärdar samhällets relation till vårt spelande. Jag kallar dem inflytelserika, 
dels för att de sitter, eller har suttit, på inflytelserika positioner såsom 
ansvariga politiker, chefer för spelbolag eller involverade i utbyggnaden av 
missbruksvården. De beslutar om lagar, vårdmetoder och nya spelformer och 
lever mitt i en alltid närvarande maktkamp om uppmärksamhet i media, 
marknadsandelar, goodwill för sina insatser eller uppmärksamhet kring sitt 
problemområde. De försöker finna tekniker för att kunna leda individer mot 
vissa mål eller viss form av underkastelse.106 De försöker kort sagt finna 
möjligheter för att kunna styra över spelarna och dess spelande. Men jag har 
även valt att se dem som viktiga i den mening att de har en stark inverkan på 
vårt sätt att se och tänka kring spel. De har genom sin kunskap inom ett 
område, som visserligen flertalet av oss har en uppfattning om men som 
många samtidigt har liten kunskap om, stark inverkan på innehållet och 
utformningen av diskursen. De har genom sin centrala plats i speldebatten en 
påverkan på de tekniker med vars hjälp vi hanterar oss själva som individer. 
De har en stark inverkan på vårt sätt att se på och hantera oss själva som ett 
spelande subjekt genom att de hjälper oss forma våra åsikter om vad som är 
rätt och fel kring spelandet, inte bara utifrån lagar och förordningar utan 
även vårt sätt att moraliskt förhålla oss till spel. De stöttar oss i vårt arbete 
med vår självkontroll, våra attityder och vår självdisciplinering. Kort sagt är 
de en viktig del för utövandet av den självreglerande makten. 
 
Det material jag här väljer att presentera är hämtat från intervjuer med 
följande personer: 
 
• Per Binde, Fil Dr, CEFOS, Göteborgs Universitet 
• Inger Davidsson, riksdagsledamot Kristdemokraterna, spelansvarig i 

borgerlig regering 1991-1994 
• Richard Frigren, VD Tipstjänst/Svenska Spel, 1981-1997 
• Anders Gerdin, chefredaktör Aftonbladet 
• Anders Jansson, VD A-lotterierna 
• Bengt Jönsson, VD ATG, 1998-2004 
• Pontus Lindwall, VD Betsson AB 
• Thomas Nilsson, VD Spelinstitutet 
• Kent Olsson, riksdagsledamot Moderaterna  

                                                      
106 Foucault. M. Ethics,Subjectivity and Truth sid 225 
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• Bosse Ringholm, riksdagsledamot Socialdemokraterna, dåvarande 
finansminister och regeringens ansvarige för spelfrågor.  

• Gabriel Romanus, riksdagsledamot Folkpartiet 1969-1982, 2002-2006. 
• Douglas Roos, VD Ladbrokes Skandinavien 
• Anders Stymne, ansvarig för spelfrågor vid Folkhälsoinstitutet 
• Meg Tivéus, VD Svenska Spel 1997-2004  
 
Merparten av intervjuerna är genomförda under 2004. Några kompletterande 
intervjuer har gjorts under 2006. Urvalet är baserat på vilka personer jag 
ansett varit mest aktiva i debatten och som jag själv ansett vara intressanta 
att intervjua. Gensvaret från tillfrågade informanter har varit mycket positiv 
och jag har därför fått den intervjutid jag önskat och i många fall mer därtill. 
Tiden för intervjuerna har varit mellan 30 minuter och 3,5 timmar. 
Intervjuerna är inspelade och därefter nedskrivna i detaljerad form.107  

                                                      
107 Samtal Per Binde finns inte på band på grund av tekniska problem vid intervjutillfället. 
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Spelaren och samhället 

Någonstans måste jag börja nysta. Trots att det kan kännas konstlat måste jag 
hitta något att låta min läsning ta sitt avstamp i, en vinkel ur vilken jag kan 
angripa spelandet och spelmarknaden. Jag har därför valt att börja med den 
uppenbara centralfiguren; spelaren. Vilken är den bild av spelaren man kan 
utläsa i samhällsdiskussionen? Hur har man genom åren beskrivit, diskuterat 
och problematiserat den spelande individen? 

Spelarens dubbla ansikten 
 

Så länge det inte finns några sociala problem kring verksamheten tycker 
inte jag att det finns någon anledning att moralisera över spelandet som 
företeelse utan det är först när det blir problem på individplanet som det 
även blir ett problem för hela samhället. Då påverkas alla i spelarens 
omgivning och det blir även en massa problem som måste åtgärdas på 
kommunal och statlig nivå.108

 
Många är vi säkert som delar Inger Davidssons uppfattning beträffande spel 
om pengar och pengars värde. Själv anser jag mig på intet sätt moralisera 
över spelaren eller spelandet. Moraliserar gör vi inte längre över spel. 
Möjligen över spelandets konsekvenser. Så länge ingen störs av dess 
existens och så länge spelarna håller sig inom de ramar som finns, har vi 
ingen anledning att bedöma varken spelaren eller spelandet och kan lugnt 
låta verksamheten fortgå. Men så enkelt är det inte. Alla mina informanter 
som arbetar inom spelindustrin vittnar om att moraliserandet fortfarande 
präglar attityden till deras verksamhet. Vad är det som ger dem denna 
känsla? Vad är det som får några av dem att ställa frågan varför inte deras 
verksamhet kan bli bedömd på samma grunder som all annan verksamhet? 
Det handlar kanske inte om att, som i gamla tider, uttalat fördöma spelandet 
såsom en immoralisk kräfta.109 Istället handlar det om det sätt på vilket vi 
väljer att tala om, eller inte tala om, spelaren och dennes spelande. Det 
handlar om det sätt på vilket spelaren beskrivs i den offentliga debatten.  
 

                                                      
108 Intervju Inger Davidsson, riksdagsledamot kd, 2004-05-13 
109 Utlåtande 1895:8 2aK tfu (nr 3) nr 16 
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Den spelande individen är en självklar och central del i styrandet av den 
svenska spelpolitiken, dels som närvarande, men kanske än mer som icke 
närvarande objekt för styrning. Om man läser riksdagsdokumentation 
angående spelaren under 1900-talet, ser man att den i långa stycken präglas 
av ett ointresse för, eller ouppmärksamhet gentemot spelaren. I takt med att 
svensken i allt större utsträckning får tillgång till pengar och fritid ökar 
spelandet och antalet spelformer. Pröva-lyckan, Femöresrullning, Zig-
zagspelet, Pilspelet, Krans-spelet, Kul- eller lampspelet, ringkastning om 
penningar, pilkastning om penningar, Zoom, Big Bertha, Balance samt en 
mängd tidningslotterier är bara några exempel på spel som erbjuds de svaga 
individer som lätt hänfaller till spel och som därför med juridikens hjälp 
måste hanteras.110 En grundläggande förutsättning för denna situation är det 
förbud mot spel som infördes vid 1800-talets mitt. Genom Kunglig 
Förordning den 21 mars 1844 beslutade den då nytillträdde konung Oskar I 
om ett totalförbud för lotterier i Sverige, ett förbud som även innefattade det 
statliga penninglotteri som tidigare funnits. Lotteriförbudet infördes som 
skydd mot sedernas fördärv eftersom spelandet ansågs vara en verklig 
immoralitet. Men det fanns även behov av skydd mot mindre ärliga 
lotteriföretag där utlottandet av ett sämre ångfartyg hör till de värre 
överträdelserna, eftersom det sammanlagda värdet av lotterna var långt 
högre än ångfartygets reala försäljningsvärde.111 Förbudet mot statliga 
lotterier gällde fram till 1939 då ett nytt statligt penninglotteri inrättades, 
även om det allmänna lotteriförbudet hävdes innan dess.112  
 
Åsikten att spel är en verksamhet att beskriva såsom moraliskt förkastlig är 
väl förankrad i den allmänna debatten under 1800-talet och det tidiga 1900-
talet. Exakt vari det omoraliska kring spel ligger är dock inte alltid klarlagt, 
utan verkar tas för given. Vid 1840-41 års riksdag, den riksdag som 
sedermera beslutar om ovan nämnda stängning av det statliga lotteriet, väcks 
motion om avskaffandet av nummerlotteriet på samma grunder som alla 
andra europeiska regeringar bannlyst liknande lotterier; man har uppfattat 
det som en immoralisk kräfta.113 För att betona det negativa inflytandet av 
spel sägs i det föregripande betänkandet också att man av erfarenhet vet att 
svek och bedrägerier ständigt är närvarande vid enskilda lotterier, och då 
oftast på ett sådant sätt att brottslingen inte är åtkomlig för lagen.114 Att det är 
omoraliskt att spela tycks vara en åsikt kring vilken alla är ense och som 
därför inte behöver motiveras, en omoral mot vilket individen är i behov av 
skydd. Visst kan åsikterna om hur problemet skall hanteras gå isär, men att i 
riksdagstrycken finna några uttryck för att spelandet skulle vara något annat 

                                                      
110 Proposition 1939:76 
111 Betänkande 1840:55 
112 Förordning 1939:207 
113 Utlåtande 1895:8 2aK tfu (nr 3) nr 16 
114 Betänkande 1840:56 
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än moraliskt tveksamt är svårt. Ibland förtydligas dock argumentationen till 
försvar för den restriktiva spelpolitiken. Hoppet om lättförtjänta pengar ses 
som något som leder spelaren in i ett tillstånd av håglöshet och lättja. 
Spelaren riskerar att bli sviken av hoppet vilket i sin tur kan förleda in i 
andra frestelser. Om spelaren hör till samhällets mindre bemedlade finns 
samtidigt risken för en än större besvikelse, eftersom de pengar som förloras 
egentligen behövs till annat.  
 

De skäl, hvilka hufvudsakligen anförts mot stats-penninglotterier, hafva i 
korthet varit följande: Alla slags hazardspel äro förderfliga och böra icke af 
lagarna skyddas. Hoppet om en hög vinst mot låg insats alstrar hos 
hazardspelaren håglöshet och lättja. Detta hopp, sviket, lemnar åter rum åt 
andra, än mer förderfvande passioner. Hazardspelaren bygger sin lycka på 
sin motspelares fall. Den ene finner anledningar till förnöjelse uti den 
andres motgångar, och sålunda försvagas eller lossas slutligen de band af 
inbördes välvilja och deltagande, hvarigenom samlifvet förljufvas. 
Lotterierna måste räknas till hazardspel. Visserligen verka de egentliga 
hazardspelen mera direkt och åstadkomma större förluster för enskilda, men 
lotterierna skada mera allmänt. Lotterierna locka de mindre bemedlade att 
under fåfängt hopp offra medel hvilka de för sitt och de sinas uppehälle 
eljest så väl behöfva. Staten saknar ej tillfälle att på anständigare sätt än 
genom lotterispel vinna behöfliga inkomster.115

 
Skälen till att man inte skall befatta sig med spel är givetvis kopplat till att 
riskerna att förlora är så stora. Men även vinnaren är förlorare eftersom man 
utnyttjat sin motspelares fall, dennes svaghet för det lättförtjänta. 
Utnyttjandet av annan spelares svaghet för egen vinning kan på intet sätt 
anses vara moraliskt försvarbart; med andra ord har varje individ en 
skyldighet att inte inleda sin medmänniska i frestelse. Man bär ett ansvar för 
att inte fresta dem i sin omgivning på samma sätt som de inte skall agera 
frestande. En god relation mellan oss medmänniskor kräver att man tar 
ansvar för att inte äventyra den inbördes välvilja varigenom samlifvet 
förljufvas. Bilden är idag en annan. I våra moderna utredningar har spelandet 
övergått till att bli ett ensamt värv. Ansvaret för spelandet tycks helt ha 
övertagits av den enskilde individen. Motspelaren, eller medspelaren, och 
dess ansvar har försvunnit. Så länge inga lagar bryts eller omgivningen tar 
skada är spelandet helt och hållet individens ensak. Medspelaren och 
motspelaren går överhuvudtaget inte att finna i någon motion, utredning, 
fråga eller betänkande gällande spel från 2000-talet. Dess existens känns 
som bortblåst. Med den tilltagande valfriheten följer den ökande 
ensamheten. Idag talar vi bara om spelaren. 
 
Spelaren är den centrala delen inom speldiskursen. Det är spelaren som 
formas genom den diskurs som är ett så viktigt verktyg för produktion av 
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läraktiga och fogliga individer, för formandet av människor till produktiva 
krafter i samhället.116 Vilken bild är det då som ges av den spelare som är så 
fascinerad av lotteriets frestande garn? Det är två olika bilder. Den ena är en 
spelare som är i behov av skydd, den jag valt att kalla offret. Den andra är en 
spelare som blivit så normal att den inte längre märks, som är frånvarande, 
som blivit osynlig. Låt oss börja se på den förstnämnde. 
 
Det tidiga 1900-talets spelförbud är infört till skydd för en spelare som 
riskerar att drabbas av spelandets konsekvenser, ett offer som riskerar att 
vara så moraliskt försvagad att denne inte kan värja sig från den farliga 
frestelsen. Ett offer som riskerar att luras på sina pengar av oseriösa aktörer, 
pengar som behövs så väl för överlevnad som verktyg för fostran i förmågan 
till kapitalbindning i sundare banor.117 Men spelaren är även ett offer i den 
mening att han/hon lurar sig själv genom att offra sina besparingar på ett 
slumpens företag där det överlagda tänkande inte har någon inverkan. 
Spelaren är ett offer i behov av vägledning och bildning.  
 

Önskligt är att gällande författningsbestämmelser ändras och skärpas till 
förebyggande af lotterispel, samt att det genom upplysningsarbete klargöres 
för allmänheten, huru ekonomiskt oklokt det är att offra penningar på 
lotteri.118  

 
Spelare har ett uttalat behov av fostran och disciplinering. Man får och bör 
inte spela men det görs ändå. Således måste samhället finna vägar för hur 
den skadliga verkan på individen skall kunna minimeras. Legalisering av 
verksamheten för att kunna organisera spelandet på sådant sätt att obehörig 
spekulation kan undvikas är uppe för debatt vid ett flertal tillfällen.119 Men 
motståndet mot vad som anses vara ett antinomistiskt resonemang, att genom 
synd förebygga synd, är allt för stort för att en legalisering skall 
genomdrivas.120 Man vill inte att samhällsdiskursen skall signalera en 
uppgivenhet gentemot individens tillkortakommanden. Istället måste 
spelaren tvingas till avhållsamhet. Spelaren måste anpassas genom en av 
diskursens tekniker för att behandla individer som objekt att forma och 
omforma. Spelaren måste disciplineras! Disciplinen skall reglera, forma och 
kontrollera medborgaren genom träning och anpassning och dess tekniker är 
något vi hela tiden utsätts för oavsett vilken roll vi har i samhället.121 En 
verksamhet som motverkar spridandet av vissa samhällsideal måste hanteras 
och ett sätt att möjliggöra det är att förbjuda den verksamhet som 
undergräver fostran av den disciplinerade medborgaren. För att inte bli ett 
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offer för spelsjukan krävs det av samhället att man fostrar individen till att 
finna glädjen i sparsamhet, arbetsamhet, dygdighet och sedlighet.  
 

Jag ber att få framhålla för kammaren, att hvad friherre Bonde tillskref mig 
icke komme att återfinnas i kammarens stenografiska protokoll, ty jag har 
aldrig, som han påstod, spelat på de moraliska strängarne, utan jag har 
endast sagt, att lotterier äro icke ett medel, utan ett hinder för en god 
ekonomisk folkuppfostran.122

 
Herr Karl Staaf har i riksdagen blivit beskylld såsom varandes moralist, 
vilket han dock dementerar. På samma sätt som Inger Davidsson anser inte 
heller han sig moralisera över spelandet i sig. Vad som bekymrar honom är 
det hinder spelandet kan komma att utgöra för en god ekonomisk förståelse. 
Det är ett hot mot den nödvändiga disciplineringen av folket för att förmå 
dem att i så stor utsträckning som möjligt bidra till byggandet av det starka 
samhället, ett samhälle som inte får offra individers värderingar för 
kortsiktig ekonomisk vinnings skull. Således behöver inte faran för individen 
ligga i närvaron av spelandet utan kan lika gärna ligga i frånvaron av andra 
önskvärda värderingar, det vill säga i frånvaron av värderingsdisciplin. För 
disciplinering handlar inte bara om att följa de lagar och förordningar som 
samhället sätter upp. I disciplinen finns även en straffmekanism som har sina 
egna lagar, sina egna brott, sina egna strafformer och som hanterar områden 
som de juridiska lagarna utelämnat genom att utarbeta morallagar för vad 
som anses möjligt och inte. Den låter jämföra våra handlingar, prestationer 
och enskilda uppföranden utifrån regler det gäller att lyda. Den differentierar 
oss individer från varandra, mäter vår förmåga och vår nivå och tvingar 
genom det fram konforma tankar om vad det gäller att uppnå. Samtidigt drar 
den upp den gräns för vad som kallas onormalt och vad som är normalt. Det 
ständigt verksamma straffsystemet kontrollerar varje ögonblick inom de 
disciplinära institutionerna, jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligar 
och utesluter. Som Foucault uttrycker det; det normaliserar.123 Det straffar 
oss genom att bekräfta vårt utanförskap och belönar oss genom att påvisa vår 
normalitet.124 Som offer för spelandet riskerar individen att falla utanför 
dessa ramar. 
 
Den gamla tidens tillskyndare av ett statligt lotteri argumenterar för statens 
möjlighet att genom ett reglerat och rätt utformat lotteri påverka 
medborgaren att överge den spelandets bana som man gett sig in på. Staten 
har stora vinster att se fram emot men för spelaren – den spelare som 
egentligen är helt oönskad – är vinsterna små. Dock kan det vara ett sätt att 
få spelaren att åtminstone spela på samhällsnyttiga lotterier. Istället för 
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legalisering tillhandahålls ett stort antal tillfälliga lotterier. Nordiska museet, 
Kungliga operan, Stockholms dramatiska teater, Olympiastadion, konsert-
husen i Stockholm, Göteborg och Malmö är bara några för vilka tillfälliga 
lotterier har givits tillstånd.125 Lotterierna tillhandahålls inte för att 
tillfredsställa individens behov av spänning eller förströelse utan man 
fokuserar det som pengarna är ämnade för. Sättet på vilket man hanterar 
problematiken gör samtidigt spelandet till ett verktyg genom vilket man 
kommunicerar och fostrar individen. Man sprider kunskapen om vad som för 
samhället anses vara viktiga kulturella institutioner värda att bevara och 
utveckla. Genom stödet till idrotten signaleras värdet av att ta ansvar för sitt 
motionerande och finansieringen av det småskaliga föreningslivet kan tolkas 
som en del i spridandet av demokratiska värderingar. Spelandet blir till hjälp 
för en moralisk fostran och disciplinering av individen genom sin 
gränsdragning mellan det oacceptabla och vad som möjligen kan anses 
tillhöra ett acceptabelt spelande. 
 
Bilden av offret går även att finna i beskrivningar beträffande 
samhällsklassens betydelse för våra spelvanor. I disciplineringens anda ger 
spelaren vid förra sekelskiftet intryck av att vara en svag själ i behov av 
hänsynstagande och ledsagning. Ju lägre ned på samhällsstegen desto större 
risk för fördärv. Det är en individ vars liv samhället är satt att värna och 
förvalta och som kanske inte alltid vet sitt eget bästa. Visst medger man 
obetingat i detta hänseende att om man, genom åtgärder från lagstiftarens 
sida, skulle kunna förhindra allt lotterispel så skulle man i främsta rummet 
förorda sådana åtgärder. För även om lotterispelet för de arbetsamma och 
karaktärsfasta människorna inte behöver medföra några problem, kan det 
inte förnekas att lotterispel för den svage, lättsinnige och lättjefulle, innebär 
stora frestelser och faror.126 Debatten återkommer oupphörligen till den lilla 
individens tillkortakommanden gentemot sin egen svaghet och offret för 
spelandet beskrivs som kommandes från de utsatta samhällsklasserna. 
Lotteriet blir till ett plågoris för den fattigare delen av nationen. Exempel på 
detta är: ”...den vidskepelse och de uppoffringar af de fattigas enklaste 
husgeråd och sista fyrkar, hvartill lotteriet gifvit anledning.”127 De som är i 
störst behov av att hushålla med sina knappa resurser är de som lättast snärjs 
i spelmanins garn. Om de själva inte kan ta ansvar för sina handlingar är det 
samhällets uppgift att hjälpa och stötta dem i arbetet med sin 
självbehärskning och inte uppmuntra till slappt leverne genom att 
tillhandahålla statligt subventionerade berusningsmedel.  
 
Steget kan tyckas långt från dåtidens beskrivning av spelandet som 

                                                      
125 Betänkande 1910 
126 Utlåtande 1889:8 2aK tfu (nr 2) nr 35 
127 Betänkande 1910 Sid 12 

 54 



berusningsmedel men samhällsklassens betydelse för individens spelvanor 
har följt med in i dagens debatt, om än med reservation för spelandets 
normalitet. Idag beskrivs spelandet ofta som en verksamhet som 8 av 10 
svenskar ägnar sig åt som en krydda i vardagen.128 Vi tar en Trisslott, köper 
en Bingolott eller bidrar till våra barns skolresor genom att köpa en lott på 
den årliga julbasaren. Men även om detta tyder på att spelandet är en 
verksamhet som är väl spridd i hela samhället finns vetskapen om att vissa 
grupper i samhället är överrepresenterade som spelare. Det finns under-
sökningar som hävdar att låginkomsttagare spenderar betydligt mer av sin 
inkomst än vad höginkomsttagare gör och att utbildningsnivån är en 
avgörande faktor för vad och hur mycket man spelar.129 Det finns exempel 
från stater i USA där man medvetet riktat reklamen mot arbetslösa den dag 
som arbetslöshetsersättningen utdelas för att man vet att de är en spelande 
grupp.130 Unga pojkar är en annan grupp som ses som mycket utsatta för 
spelandets påverkan.131 Det hänvisas även till rapporter som påvisar en 
koppling mellan uteliggare och spelande, där uteliggare sägs vara 
överrepresenterade som spelare på spelautomater.132 De underbetalda, utsatta, 
lågutbildade och utnyttjade spelarna från redan utsatta samhällsklasser är 
fortfarande i behov av samhällets skydd. De grupper som var spelandets 
offer för hundra år sedan är även den moderna speldiskursens offer.  
 
Samtidigt är kravet att själv få bestämma över sitt spelande en central del i 
dagens speldebatt. Utifrån individens ideologi, baserad på en moral om 
rättigheter,133 har spelaren själv rätten att avgöra vad som är lämpligt 
spelande. Samhället finns endast till för att trygga att individens rättigheter 
inte kränks. Med ett sådant perspektiv tycks det mig inte orimligt att tänka 
sig att en modern offentlig utredning kring spelmarkandens organisering 
inleds, eller i vilket fall kommunicerar ett huvudbudskap i stil med: Den 
svenska spelmarknaden är organiserad för att på bästa sätt tillmötesgå 
svenskens önskan att spela. Så är dock aldrig fallet. Snarare domineras 
utredningarna av uttalanden såsom:  
 

Regeringen framhåller att utgångspunkten för dess övergripande 
ställningstagande angående den svenska spel- och lotterimarknaden har 
varit och fortfarande är att det överskott som uppkommer från verksamheten  
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skall vara förbehållet staten, föreningslivet och hästsporten. Netto-
inkomsterna skall med andra ord komma det allmänna eller allmän-nyttiga 
ändamål till godo.134

 
eller 
 

Målet för spelpolitiken bör även fortsättningsvis vara en sund och säker 
spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses 
under kontrollerade former. Överskott från spel bör värnas och alltjämt vara 
förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs., föreningslivet, 
hästsporten och staten. Inriktningen bör som hittills vara att prioritera 
sociala skyddshänsyn samtidigt som intresset av ett varierat spelutbud och 
risken för bedrägerier och olagligt spel beaktas.135

 
Spelaren lyser med sin frånvaro. Fokus är på kontroll, vilka som skall få 
bedriva spelverksamhet och hur de skall avgiftsbeläggas. Det fokuseras på 
hur marknadsuppdelningen skall ske och hur den kan regleras. Man 
beskriver hur intäkterna som spelandet genererar skall fördelas mellan de 
olika intressenterna, och det fokuseras på hur man kan minska spelandets 
skadeverkningar genom begränsningar i spelutbud och marknadsföring. 
Visst går det att finna stycken där spelaren delvis står i fokus men man får då 
leta sig dit där man beskriver de sociala implikationerna av ett överdrivet 
spelande. Spelaren är även närvarande i delar av diskussionerna beträffande 
kriminaliteten kring spelandet och risken med att bli lurad av oseriösa 
aktörer. Endast vid ett fåtal tillfällen beskrivs spelaren i något annat 
sammanhang än problemrelaterade. Då oftast som en del i statistiken kring 
vilka spelformer som är mest uppskattade eller vilka spelformer respektive 
kön är mest intresserad av. Söker man ett avsnitt där spelaren står i fokus 
handlar det om problem. Anders Jansson hävdar att den svenska speldebatten 
är helt problemfokuserad och sett ur spelarens perspektiv är det lätt att 
instämma.136 Det gäller inte minst de statliga utredningarna och deras bild av 
den spelande individen. Den svenska spelmarknaden kretsar kring staten, 
hästsporten, folkrörelserna och till en liten del vissa kommersiella 
intressenter. Visserligen finns spelverksamheten för att tillgodose spelarens 
önskan efter förlustelse, men denna önskan behandlas endast i förbigående. 
Utredningarnas intressen är av helt annan art. Det finns individer med en 
önskan att spela. Så länge de inte faller ur mönstret för det acceptabla 
spelandet tas de för givna. Det är inte förrän rådande normer bryts som 
spelaren blir en aktiv del i diskursen. Inte förrän spelaren börjar utmana 
rådande balans inom diskursen, inte förrän behovet av disciplinering och 
normalisering uppstår, blir individen intressant för utredningarna. När så 
sker kan man se stora likheter med den spelare som finns i 1895 eller 1910 
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års utlåtanden. Genom det sätt på vilket spelaren beskrivs och hanteras idag 
har denne återgått till varandes ett offer för samhällets faror och sina egna 
tillkortakommanden. Det är en spelare i behov av beskydd, styrning och 
ledsagning. Och störst av alla dessa offer är den spelare som inte kan hantera 
sin egen lust, önskan, vilja eller passion för spelandet; Spelmissbrukaren! 
Men låt mig återkomma till denna centralgestalt i dagens speldiskurs. Låt 
mig först beskriva den andre spelaren som agerar på den svenska 
spelmarknaden. 
 
De utredningar som ligger till grund för 1939 års införande av ett svenskt 
penninglotteri behandlar spelaren på ett annorlunda sätt än tidigare 
utredningar.137 De behandlar dragningslistor, försäljningskanaler, varu-
lotterier, omslutning, stämpelavgifter, omkostnader, vinster och inkomster. 
Det handlar om de regler till vilka aktörerna skall förhålla sig. Utredningarna 
ger ett intryck av en spelare som inte är en del av spelandet. Spelaren är ett 
faktum och man förhåller sig till dennes önskan att spela. Visst påpekas det 
att man för spelarens skull måste hålla vinsterna inom måttlighetens gränser 
eftersom för höga vinster lätt kan medföra att lotterierna urartar.138 Men 
spelaren överskuggas av all annan verksamhet som måste behandlas i 
spelandets direkta närhet. Man beskriver AB Tipstjänsts medvetenhet om sin 
skyldighet att hålla sin verksamhet inom rimliga gränser och de åtgärder de 
genomför i syfte att hålla tillbaka spelandet. Men skyldigheten ger intrycket 
av att vara mot staten och inte mot spelaren. De aktörer som ges tillstånd att 
agera på den svenska spelmarknaden måste kunna ta sin del av ansvaret 
beträffande disciplineringen av den svenska spelaren. Att ha svenskar 
spelandes på verksamhet såsom The Irish Sweepstakes där omsättningen år 
1937 är omöjlig att kontrollera motarbetas inte med hjälp av förbud utan 
genom inhemska ansvarstagande aktörer.139 Aktörer som i sin tur gör 
spelaren till en ansvarstagande samhällsindivid. Argumenten känns igen från 
dagens debatt. 
 
Efterföljande utredningar talar samma frånvarons språk. 1961 års 
totalisatorutredning beskriver travsällskap, galoppsällskap, jockeyklubbar, 
hästägare, banägare och hästar. Man skriver visserligen om publiken och hur 
den starka ökningen av totalisatorspelandet ökat tillströmningen av publik 
till banorna, och att det har kommit att ställa allt större krav på 
anordningarna beträffande publikens bekvämlighet och trivsel.140 Men aldrig 
talar man om spelaren. Denne spelare som finansierar verksamheten och 
således är en förutsättning för dess existens är anonymiserad. Det tidigare 
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behovet av att styra det spelande offret bort från spelvansinnet finns inte 
längre. Spelandet är istället accepterat så länge det sker på de, av staten, 
tilldelade spelkanalerna. Gör man en likartad granskning av 1979 års 
lotteriutredning och ser till vilka som där uttalar sig är avsaknaden av 
spelaren påtaglig. Man har inhämtat information och utlåtanden från 
Lotterinämnden, Riksskatteverket, Hem och Skola, Konsumentombuds-
mannen, Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté, Kommun-
departementet, Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen, Åklagar-
myndigheten, Penningautomatföreningen, Finska varulotterikommissionen, 
ministeriet för inrikesärendena i Finland, de svenska spelbolagen, service-
leverantörer, länsstyrelser, lottillverkare, idrottsföreningar, nykterhets- och 
handikappsorganisationer, spelautomattillverkare, hästsportföreträdare, läns-
notarier, lottgrossister och många andra.141 Men var är spelaren? Man kan 
visserligen hävda att alla organisationer består av spelare och därför 
representerar spelaren. Men det finns inte någon som man kan säga utger sig 
för att föra spelarnas talan. 
 
Även de spelare som tidigare brutit mot den svenska lagen och spenderat 
pengar på utländska spelalternativ försvinner allt mer ur utredningarna. I 
1937 års utredning ses agerandet fortfarande som ett stort problem och är en 
av de viktigaste anledningarna, kanske rent av den viktigaste, till införande 
av ett statligt reglerat penninglotteri. Men när man studerar 1961 och 1979 
års utredningar verkar spelaren till stor del ha anpassat sig till det utbud som 
den svenska staten gett tillstånd till. Problemet med spel på utländska 
lotterier verkar då ha blivit så litet att det inte längre anses utgöra något 
större hot mot den rådande spelordningen, även om man berör förekomsten 
av utländska lotterier och behovet av ett aktivt motarbetande mot dess 
spridning.142 Som något större problem beskrivs det inte förrän det vid 1990-
talets mitt återkommer tillsammans med internetspelandets utbredning. Den 
väldisciplinerade spelaren, individen som själv tar ansvar för att spelandet 
inte inkräktar på de övriga samhällsåtaganden som är ålagda henne, är under 
lång tid inte ett problem att hantera för de statliga utredningarna. Spelaren 
som offer verkar ha fått en motpart; den osynlige spelaren. 
  
Spelarens undanträngning i utredningarna sker parallellt med en allt mer 
positiv inställning till spel. Attitydförändringen till spelandets inflytande på 
individen är uppenbar. När man 1927 avslår en motion angående 
möjligheten att, utöver spel på hästar, även anordna totalisatorspel på 
biltävlingar eller andra idrottstävlingar konstateras att man visserligen inte 
tvivlar på att inkomsterna skulle bli stora men samtidigt antar man, på vad 
man anser vara goda grunder, att de väsentligen skulle komma från håll där 

                                                      
141 SOU 1979:29 
142 SOU 1961:01, SOU 1979:29 

 58 



den ekonomiska bärkraften är svag. Risken att idrottsintresset skall bytas i 
intresse för vadhållning, så att den senare blir huvudsaken, anses vara för 
stor och eftersom ungdomen i första hand är den grupp som utsätts för 
vadhållningens frestelser är det med hänsyn till dem man motiverar ett 
avslag av motionen.143 Rädslan för att möjligheten till spel ska förleda 
ungdomen bort från ett hälsosamt leverne är stor varför man inte anser det 
lämpligt att möjliggöra totalisatorspel på annat än hästar. Detta med 
förklaringen att hästspelandet har en annan målgrupp. När man dryga 30 år 
senare gör en översyn av hästspelet är rollerna ombytta.  
 

Det har också framhållits, att den övervägande delen av publiken sannolikt 
inte bevistar travtävlingar eller kapplöpningar enbart för spelets skull utan 
av samma skäl, som förestavar besök vid andra, med totalisatorspel icke 
förenade sport- eller idrottstävlingar.144

 
Det är inte längre spelandet som idkar dragningskraft på individen utan 
sporten anses vara den huvudsakliga attraktionen. Spelandet ses endast som 
en liten del av hästsporten som helhet. Den som gör sina insatser på 
totalisatorn gör det mer för att öka spänningen av ett lopp än av vinstbegär. 
Det är därför viktigt att hålla kostnaderna för spelandet på en för de 
sportintresserade acceptabel nivå, för att på så sätt minska risken att 
totalisatorspelandet blir allt för hasardartat genom att endast mer eller 
mindre professionella spelare deltar i spelet.145 Travet är idag etablerat som 
sport och dess betydelse för vissa delar av samhället ökar i takt med att vi 
genom ATG utnyttjar de intäkter som är direkt kopplade till 
spelverksamheten i form av exempelvis veterinärkliniker.146 Samtidigt finns 
det kritiker mot användandet av sportbegreppet vad gäller trav. Betssons VD 
Pontus Lindwall invände mot resonemanget om travets betydelse som sport. 
Han menar att trav i huvudsak är ett spel eftersom större delen av publiken är 
spelare som skulle försvinna om man tog bort spelmöjligheten.147 För många 
kritiker är sättet att göra spelaren till sportentusiast, att koppla 
sportbegreppet till spelaren, endast ett trick till för att ursäkta en statligt 
reglerad spelverksamhet. Man gör på så sätt spelaren frånvarande. Spelaren 
ersätts med åskådaren, besökaren eller kanske upplevelsekonsumenten och 
spelandets inflytande på spelaren ges en annan karaktär.   
 
I takt med spelandets utbredning och dess normalisering har spelandets 
positiva inflytande på individen beskrivits. En av totalisatorns mest positiva 
egenskaper har varit tillförandet av en kunskapsdimension. Den som har 
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kännedom om hästens hälsa, banans kondition, hästens känslighet för 
underlaget eller kuskens erfarenhet har större möjlighet att lyckas få 
utdelning på sina insatser. I 1922 års utredning beskrivs spel med hjälp av 
totalisator som varandes den spelform som besitter flest fördelar eftersom 
det är den enda form där man kan bedöma vinstutsikterna, vilket möjliggör 
för individen att träna sig i den så svåra, men nödvändiga, konsten att 
gissa.148 För spelaren innebär det dock att denne löper risken att förlora till 
andra spelare med bättre kunskap om förutsättningarna för gällande spel, 
eller att kunniga men samvetslösa personer medvetet ökar osäkerheten hos 
spelarna genom ryktesspridning. Samtidigt finns även risken att man, på 
grund av dålig kunskap, omedvetet lurar andra spelare genom spridande av 
falsk hörsägen. Totalisatorspel legaliseras före det statliga penninglotteriet 
som ofta beskrivits som en mindre äventyrlig spelform, trots ovan nämnda 
farhågor.149 Den kluvna bilden av totalisatorn som bildare, förgörare och 
förförare följer trav- och galoppsporten under hela 1900-talet.  
 
Astronomiprofessorn C. V. L. Charlier ansvarar för 1922 års utredning. 
Kanske kan man kalla honom den moderna spelattitydens fader. Utredning 
görs i inledningen av den långa period då Sveriges infrastruktur kring 
spelandet byggs upp, en utbyggnad som till stor del möjliggörs genom 
spelarens anonymisering. Utredningen är en central del i utvecklingen av den 
moderna svenska spelpolitiken eftersom den kom att bli ett viktigt bidrag till 
1939 års lotteriförordning, den förordning som kan beskrivas som stommen i 
dagens lotterilagstiftningen.150 Anledningen att tillskriva honom ett sådant 
faderskap ligger i att det är denna utredning som tydligt börjar visa på 
spelandets potential som folkbildare. Till skillnad från senare utredningar 
krävs av Charlier en motivering till vad spelandet tillför individen som i en 
förlängning kan komma samhället tillgodo. Vilken nytta för samhället ligger 
det i att spelaren spelar? En aspekt är den ovan nämnda träningen i att gissa. 
En annan aspekt som Charlier påtalar är vikten av att lära sig hantera 
slumpen och dess oberäknelighet. För ett sådant ändamål kan spel vara till 
god hjälp. 
 

Den mycket vanliga invändningen att lotterier och hasardspel äro moraliskt 
förkastliga vilar, åtminstone delvis, på alldeles oriktiga föreställningar. 
Hasardspel äro i själva verket ej så ovanliga, som man i allmänhet inbilla 
sig. Hela människans liv är i mångt och mycket ett hasardspel, om ock 
sannolikheterna lyckligtvis i de flesta fall äro bättre kända än då det är 
frågan om ett lotteri. Köpmannen, som till visst pris skaffar sig ett lager 
varor spelar ett hasardspel, då den som dåligt bedömer sannolikheterna för 
framtida pris lätt går under. Industrimannen, som anlägger en fabrik för en 
ny uppfinning, spelar ofta ett mycket vågat spel, studenten som tänker ägna 
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sig åt en viss ämnesbana, spelar ett hasardspel, där hans framtid är insatsen. 
Ingen kan frigöra sig från slumpens inflytande. Men det gäller att lära känna 
slumpens lagar, vilket man tyvärr mycket dåligt gör, därföre att man oftast 
tror den inga lagar har, under det att i själva verket hela vårt vetande vilar på 
den grunden.151  

 
Alla är vi en del av det samhälle som ofta styrs av slumpens lagar. 
Köpmannen, industrimannen, uppfinnaren och studenten; alla hör till den 
verklighet som till stor del styrs av slumpen. Medborgarnas kännedom om 
slumpen anses i allmänhet vara dålig men till en liten del kan man med 
lotteriers hjälp öka denna kunskap. Visserligen anses man genom spel på 
lotterier knappast kunna komma till vad Charlier kallar intim kännedom om 
slumpens lagar, men helt utan inflytande är det inte. Samtidigt är han mån 
om att påtala att det även finns omoraliska hasarspel, där man på kortare tid 
än man märker kan spela bort allt man äger och har. Att något sådant 
inträffar förhindras dock bäst genom att man inte sätter insatserna för högt 
samt genom en begränsning av antalet lotter. Skyddet för individen mot att 
drabbas av spelandets negativa konsekvenser garanteras bäst av ett statligt 
reglerat lotteri.152 Kan man bara behärska den potentiella oärlighet som finns 
i anslutning till spelandet finns det för Charlier ingen anledning till ett 
lotteriförbud, snarare tvärtom. Här finns viktig lärdom att inhämta för 
individen. 
 
I takt med att spelaren blir allt mer osynlig i utredningarna försvinner också 
motiveringarna för varför spelandet har en positiv inverkan på individen men 
vissa rester går att spåra. På 1950-talet är den ekonomiska situationen för 
restaurangbranschen mycket pressad. Spelandet ses här som en möjlig 
dellösning på problemet. Man för fram argumentet att man med hjälp av 
rouletten kan förbättra restaurangmiljön vilket i sin tur skulle påverka 
spelaren till att bli en trevligare gäst. Ett lagutskottsutlåtande från 1956 
förtydligar att det är omöjligt att bestrida att en inte obetydlig del av 
restaurangbesökarna tycker det är trevligt med roulettspelet. Man ser därför 
ingen anledning att förhindra restauratorerna att förbättra möjligheten till att 
skapa större trevnad på sina restauranger genom införandet av 
restaurangrouletter.153 Den förbättrade stämningen leder till gladare och 
lugnare gäster vilket är en positiv inverkan på besökarens välmående. 
Möjligheten att välja att spela på rouletten har en uppmuntrande effekt på 
vissa individer och det är inte statens uppgift att förhindra spridandet av 
denna glädje. På samma sätt motiverar man även vid andra tillfällen 
införandet av nya spelformer, även om man med tiden allt mer nöjer sig med 
att beskriva spelandet som något svensken vill göra och som samhället 
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därför behöver kunna tillhandahålla sina medborgare. Den osynlige och 
normale spelaren behöver inte försvaras. Men visst kan det finnas fog för att 
tillskriva spelandet attribut som gör oss till bättre människor, kanske genom 
friheten att kunna välja att spela. Det är inget orimligt psykologiskt 
antagande att de som inte tvingas till sådant de inte vill eller ges en möjlighet 
att göra det man vill, kan kosta på sig större generositet mot andra.154  
 
Vad jag försökt visa är den tudelade bild av spelaren som beskrivs i den 
svenska riksdagsdokumentationen under 1900-talet. Å ena sidan beskrivs ett 
offer i behov av regler, förordningar, stöd och disciplin. Det är ett offer 
vilket samhället är satt att försvara och vårda, ett samhälle som till spelandet 
knyter fullt av negativa värderingar. Å andra framstår spelaren som osynlig 
och frånvarande. Denne tas för given och är en viktig förutsättning för den 
positiva värdeladdning som spelandet genomgår under 1900-talets mitt. Det 
är två bilder av spelaren vilka är produkter av skilda sätt att värdera 
spelandet som samhällsfenomen. Vad är det då för värden som diskuteras? 
Förbudets värde såsom skapare av produktiva individer och legaliseringens 
värde i form av statliga intäkter och mindre brottslighet är några. Men hur 
beskriver man spelandets kulturella värde? Finns det något värde för den 
spelande individen att finna?  
 

Spel är roligt. Jag tror att ett samhälle utan möjlighet till spel skulle vara 
väldigt tråkigt. Jag märker ju när jag pratar med mängder av människor att 
spel är viktigt, intressant och något som man gärna gör. Det verkar som det 
stimulerar en rad olika saker som sociala kontakter, spänning, utmaning 
med mera. Jag tror att ett samhälle utan spel om pengar skulle vara ganska 
tråkigt.155  

Kulturellt värde eller kulturens möjliggörare 
 

Behövs lotterier och spel?156

 
Frågan ställs i 1979 och 1992 års utredningar. Svaret som ges är att det i alla 
länder inom den västerländska kulturkretsen förekommer lotterier och spel i 
olika former. En gemensam nämnare är det grundläggande behovet hos de 
flesta människor att livet inte ter sig alltför inrutat och förutbestämt. Ända 
från låg ålder deltar de flesta i spel där slumpen är en viktig faktor och 
många behåller det intresset under hela livet. Behovet kan förvisso 
tillfredsställas genom resor, politik, sport eller affärsverksamhet men för 
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dem som inte har någon möjlighet att ägna sig åt sådana aktiviteter blir 
tillvaron ofta mer spännande om slumpen får avgöra. Utredningarna påpekar 
även att ett totalförbud mot lotterier och spel med säkerhet endast skulle 
främja illegal verksamhet. Svaret på frågan huruvida lotterier och spel 
behövs lämnas egentligen obesvarad. Kanske beror det på att den är så 
svårhanterlig eller känns omöjlig att besvara. Hade vi haft en biologisk 
förklaring till spelandet som ett oundgängligt fenomen i våra liv skulle vi 
slippa diskutera den här frågan. Men Caillois och Huizinga talar om 
spelandet som kulturell företeelse. De försöker fånga dess plats i den 
kulturella sfären och dess betydelse som förmedlare av kulturella 
värderingar, även om bägge var skeptiska till just penningspelandets 
kulturella värde. Låt oss låna deras resonemang och omformulera frågan: 
Har lotterier och spel ett kulturellt värde? 
 

Ledan är den moderna människans ”privilegium”. Medan det finns skäl att 
tro att mängden av glädje och ilska har hållit sig relativt konstant genom 
historien tycks tristessen ha ökat dramatiskt i omfattning. Världen har av allt 
att döma blivit tråkigare.157

 
Svendsen beskriver i sin bok om långtråkighet ett samhälle där tråkigheten 
tidigare varit något förbehållet de övre samhällslagren men som nu nått en 
utbredning i stora delar av vårt samhälle. Det är ett samhälle där 
underhållningsindustrin fått ett kraftigt genomslag i syfte att fördriva leda 
och tristess. En underhållningsindustri där spelandet kan tillskrivas en 
central roll. Han vill hävda att utbredningen av denna tristess är ett tecken på 
att det finns allvarliga fel hos samhället som meningsgivande instans. Vi 
socialiseras in i en helhetsmening som ger mening åt de enskilda bestånds-
delarna av våra liv. Ett traditionellt uttryck för en sådan helhetsmening är 
vad vi väljer att kalla ”kultur”.158 Spelandet är en del i jagandet av denna 
helhetsmening, detta bortjagande av ledan, detta skapande av kultur. Men 
hur beskriver informanter och utredningar detta kulturella bidrag? Det är 
med tvekan och osäkerhet många av informanterna tar ordet kultur i sin mun 
när de diskuterade sin verksamhet. Denna koppling som för mig känns högst 
naturlig. De ger ett intryck av att ha stor respekt för begreppet och vad som 
är acceptabelt att koppla samman med dess innebörd. 
 

Spelandet är en del av människans kulturarv. Använder man ordet kultur så 
skrattar folk men det är ju en levnadsform, något man roar sig med och det 
har alltid funnits. Ibland med pengar och ibland utan pengar. Jag tror inte att 
det är någon som på allvar satt sig in i det här som tror att det går att stoppa 
intresset att spela.159
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Spelandet är ett starkt kulturellt inslag i vårt samhälle. Det påverkar många 
av oss i det dagliga livet. Direkt genom vårt spelande och indirekt genom 
exempelvis sponsring eller statsunderstöd. Men flera representanter för 
branschen uttrycker sig försiktig när man frågar om deras kulturella roll och 
dess kulturella värde?  
 

Det är klart att man kan kalla det kultur om man har en bred definition av 
kultur. Det är en del av vår kultur i en bred bemärkelse. Sedan vill jag inte 
kalla det finkultur.160

 
När jag diskuterar spelaren med mina informanter talar vi till största delen 
om kulturella värden vare sig det gäller tipsklubbar, hästverksamhet, 
känslostormar eller bingolotter. Man är stolt över att kunna erbjuda spelaren 
lite spänning i en trist vardag eller underhållning genom några timmar vid 
pokerbordet. Likafullt är det med tvekan informanterna från spelbranschen 
tar begreppet kultur i sin mun och de gör det först när jag har fört in det i 
intervjun. Varför denna avvaktande inställning till sitt eget kulturella bidrag? 
Varför denna tvekan inför sin egen betydelse? Kanske är det medvetet, 
kanske är det omedvetet. Oavsett vilket, ger både Rickard Frigren och Meg 
Tivéus svar uttryck för en något ringaktande inställning till sin egen 
verksamhet, en inställning som jag är helt övertygad om att de inte har. Att 
spela hör inte till finkulturen och kvalar med viss tvekan in som kulturell 
företeelse. De påtalar att spel faktiskt är en kulturell verksamhet trots att det 
torde vara självklart för en verksamhet som ses som en naturlig del av det 
mänskliga beteendet. Rickard Frigren säger att folk skrattar när man 
sammanför begreppen spelare och kultur. Det finns en norm som säger oss 
att spel visserligen är kultur, dock inte finkultur och helst bör det inte ges en 
allt för stark kulturell koppling. Hur kommer det sig att något som är lika 
naturligt för oss som mat, dryck eller musik värderas på ett sådant sätt? 
Ingen skulle komma på tanken att inte kalla även den sämsta musik för 
kultur. Således borde väl även spelaren ha en självklar plats inom 
kulturdiskursen, utöver att vara den evige finansiären?  
 
Tveksamheten till spelandets kulturella värde kan ligga i den långa 
traditionen av förakt mot spel om pengar, då detta setts som något skadligt 
och något som inte tillhör ett hälsosamt samhälle.161 Huizinga avfärdar spel 
om pengar på några få rader där han menar att det är improduktivt, sterilt och 
inte tillför något värde till våra liv.162 Kultur handlar inte om pengar utan är 
något ovärderligt. Något som har ett mervärde, vars pris inte går att 
omvandla till pengar. Kanske är vi uppvuxna med bilden av den fattige 
konstnären som inte är beredd att förhandla bort den konstnärliga 
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integriteten. I den bilden passar spelaren, som endast anses vara ute efter 
kortsiktig vinning, inte in. Skulle jag däremot påtalat för informanterna att 
jag inte ansåg spel om pengar vara en kulturell aktivitet är jag övertygad om 
att de skulle invända kraftfullt. Kanske ser de spelandets kulturella bidrag 
som så självklart att det inte behöver påtalas och därför heller inte kan 
ifrågasättas. Kanske är de så tyngda av det historiska arvet där spel om 
penningar och penningars värde varit så illa sett att man inte vill förhäva sig 
och påtala sin betydelse. Låt oss kalla det en undfallenhet för den historiska 
moralismen. Kanske vill de vara strikt affärsmässiga och se sin verksamhet 
som vilken affärsverksamhet som helst och därigenom försöka tona ned den 
moraliserande debatten som är ständigt närvarande när vi diskuterar 
penningspel. Man kanske ser ett störningsmoment i att varje ny produkt, 
varje investering och varje ny reklamkampanj måste försvaras utifrån ett 
moraliskt och etiskt perspektiv mot attacker från politiker, 
missbruksorganisationer, monopolmotståndare, monopolförespråkare, 
allmänhet och andra intressenter. Som om nu det skulle vara något att 
beklaga sig över. 
 
I 2000-talets offentliga utredningar är kopplingen mellan kultur och spel 
begränsad till fördelningen av spelintäkterna mellan idrott och andra 
kulturella ändamål samt hänsynstagande till den kulturella särart som finns 
mellan EU:s medlemsländer vilket är vad som motiverar en reglerad 
spelmarknad.163 Visserligen hanteras många spelrelaterade ärenden av 
Kulturdepartementet men Finansdepartementet äger spelfrågorna, vilket 
sätter en kraftigt finansiell prägel på uppdragen. En grundläggande princip i 
den svenska lotterilagstiftningen har sedan länge varit att privata 
vinstintressen inte skall få styra lotterimarknaden utan att denna skall 
förbehållas det allmänna eller allmännyttiga ändamål varav mycket går via 
kulturen.164 Under en lång tid var denna kulturella koppling den viktigaste 
anledningen till ett accepterande av spelandet trots att det ansågs moraliskt 
tveksamt. 
 

Genom Kongl förordningen af den 21 mars 1844 förbjöds allt lotteri inom 
vårt land. Men dock tillätos de så kallade industrilotterna ända till för ca 6 a 
8 år sedan då äfven dessa förbjödos. Dessa lotterier, som egde rum så väl i 
Stockholm som Malmö m fl ställen voro dock efter min åsigt af en allmänt 
gagnande och välgörande verksamhet. Unge konstnärer och handtverkare 
hade der ett tillfälle att genom sina arbeten, hvilka förtjänte att inlösas och 
blefvo inlöste af dessa lotterier, göra sig kända, ty med densamma voro och 
utställningar förenade.165  
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Herr Granlund är mycket mån om att, på samma sätt som idag, lyfta fram de 
kulturella bidrag som ett inrättande av lotterier innebär. Konstnären ges en 
möjlighet att sälja de alster som förtjänar att uppmärksammas. Det är dock 
inte spelandet som sådant som är ett kulturellt fenomen utan det är effekten 
av spelandet, i de flesta fall intäkten, som riktas mot ett kulturellt ändamål. 
Man låter intäkten av spelandet riktas mot en kulturell verksamhet av finare 
sort och ursäktar därigenom dess existens. Men spelandet ses inte som en 
kulturell verksamhet, knappt ens en kulturell avart. Bilden av spelandet som 
något annat än en kulturell verksamhet har följt med under hela 1900-talet. I 
den kasinoutredning som genomförs 1974 är den kulturella kopplingen i 
stort sett obefintlig. Motiven för införande av internationella kasinon är de 
vanliga. Man kan svårligen utläsa att en kasinoetablering i sig skulle ha 
något kulturellt värde.  
 

I det föregående har redovisats de skäl som utredningen anförde i 
betänkandet Skatt på spel för att tillåta kasinoverksamhet av internationell 
typ i Sverige under statligt överinseende. Därvid framhölls att sådan 
verksamhet skulle kunna effektivt motverka den illegala spelverksamheten, 
befrämja turismen i vårt land och samtidigt begränsa det valutautflöde som 
sker genom svenskars spel på utländska kasinon samt tillföra det allmänna 
inte oväsentliga intäkter både direkt och indirekt. Huvudsyftet med en 
legaliserad kasinoverksamhet i Sverige kan sägas vara att i första hand 
tillgodose dessa samhällsintressen.166

 
Huvudsyftet med ett kasino är inte att tillfredställa spelarens behov av spel 
eller att berika den svenska spelkulturen med en önskvärd verksamhet. Syftet 
är att stävja ett felaktigt beteende. Inte heller i 2000-talets utredningar 
tillskrivs spelaren någon roll som kulturbärare. Ingenstans kan man finna ett 
försvar av bingospelarens betydelse för den kulturella mångfalden. 
Ingenstans går det att finna något argument för den kulturella betydelsen av 
lottens bevarande. Ingen försvarar den enarmade banditens värde som bärare 
av det västerländska kulturarvet. Spel på hästar är i sig inte en kulturell 
verksamhet, utan endast det sätt på vilket man möjliggör den kultur som i 
andra former är kopplad till hästverksamheten. I utredningarna lever bilden 
av spelandet och spelaren fortfarande kvar som möjliggörare av utövandet av 
”riktig” kultur. 
 
Men den bild som mina informanter med politiska uppdrag ger är inte 
densamma som den man får vid läsning av offentliga utredningar. Frågan är 
vilka normer de utgår från när de diskuterar spelandet. Vilka värderingar för 
de fram till försvar för sitt eget accepterande av spelandet? Är det viktigt för 
dem att spel finns? Uppenbart är att det för dem känns naturligare att tala om 
spelandet och dess kulturella betydelse än för flera andra informanter.  

                                                      
166 DsFi 1974:7 sid 37 

 66 



Jag ser spel som en del av samma värld som idrott och annan 
kulturverksamhet men sedan kan man säga att det tar sig olika uttryck. 
Idrott är för mig en form av kultur i den bemärkelsen att det odlar 
människors fantasi och skaparkraft.167

 
Idrotten och spelandet är av samma värld och tillskrivs skaparkraft och 
fantasi. Spelandet skall vara en del av vårt intresse för spänning och 
underhållning, nyfikenhet och nya upplevelser. Det har ingen avgörande roll 
för de flesta men det finns och skall finnas där. Vi kan inte förbjuda eller 
räkna bort spelandet ur vår kultur.168 För Bosse Ringholm är spelandet en 
omistlig del av vår kultur och vårt mångkulturella samhälle. Dock en liten 
del och det är viktigt att hålla i minnet. Han antyder att det finns en gräns för 
hur mycket spelande vi kan hantera. Vår förre finans- och idrottsminister ser 
spelandet som något helt naturligt och som vi därmed rimligen inte borde 
finna någon anledning att värdera lägre än något annat kulturellt fenomen. 
Men Gabriel Romanus har inte en lika okomplicerad relation till spelandet.  
 

Som liberal vill man ju vara återhållsam med att sätta värderande betyg på 
människors njutningar utan man vill gärna ha en viss tolerans för att folk 
ska få njuta av vad de vill vare sig man vill lösa korsord, spela luffarschack, 
idrotta eller vad de nu vill göra. Alla måste inte gå på operan eller läsa poesi 
för att man ska godkänna att det ska vara kultur.169

 
Våra njutningar är en del av vår kultur och vem är den att döma över andras 
njutning så länge den inte går ut över någon oskyldig? Visst är spelandet en 
del av Gabriel Romanus kulturella värld och det utgör även en del av hans 
normer. Det är kanske inte den kulturella verksamhet han själv prefererar 
men samtidigt är han inte mannen att döma andra. Han ogillar det men 
fördömer det inte eftersom det talar mot hans och många andras liberala 
tankegångar och de normer de står för. Samtidigt är det ett exempel på en 
attityd och inställning som fortfarande finns när vi diskuterar spel. Vi säger 
oss ha en normal relation till spelandet men det är en relation som är fylld 
med tveksamhet, avståndstagande och misstänkliggörande? Konsten att 
styra, eller styra så lite som möjligt handlar om att förmå oss medborgare att 
själva förstå vad som är rätt och fel, sant eller falskt, bra eller dåligt. Det 
handlar om att förädla det Foucault beskriver som det inre statsförnuftet170, 
att förmå oss att forma ”rätt” bild av en verksamhet. I ett samhälle där inte 
tvång och förbud längre är de förhärskande styrmekanismerna fås vi istället 
att inse värdet av spelandets begränsning eller vikten av att inte döma andras 
njutning. Det handlar om en lång tradition av lärande beträffande 
tveksamheten till spelaren och spelandets påverkan på vårt kvalitativa 
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leverne. Spelandets funktion som bidragsgivare till vad Svendsen kallar en 
meningsgivande instans är påtaglig. Vilket värde vi tillskriver bidraget är 
dock svårfångat. Men eftersom vi valt att leva med ett reglerat spelande kan 
väl knappast värdet överstiga kostnaden av den begränsning i valfriheten för 
spelaren som regleringen innebär. Så hur förhåller sig vårt spelande till 
friheten att välja? 
 

En liberal betraktar den enskilda individen som den högsta auktoriteten för 
att bedöma kvaliteten på och värdet av hennes eget liv. Ingen annan än jag 
kan formulera eller avgöra vad som är ett gott liv för mig; jag är mitt eget 
sanningsvittne. /... / Man kan naturligtvis vara kritisk till hur en människa 
väljer att forma sitt liv, men det är ingen grund för att inskränka hennes 
möjlighet att leva det liv hon valt men som man själv föraktar.171

 
Våra värderingar är varje enskild individs ensak. Det innehåll jag väljer att 
fylla mitt liv med har ingen annan med att göra så länge jag inte skadar min 
omgivning. Spel beskrivs som något som fascinerar, underhåller, ger 
spänning och är ett trevligt tidsfördriv för många människor.172 För vissa 
människor är det intresset som helt dominerar deras såkallade fritid. 
Frivilligheten att få ägna sig åt sina intressen är okränkbar varför man skall 
vara försiktig med att bedöma andra utifrån deras eller sina egna intressen. 
Att kalla spelförbudet som något annat än kränkande i ett sådant perspektiv 
kan te sig svårt vilket också tagit sig uttryck i den svenska speldiskursen 
genom åren. Läser man riksdagsutlåtanden från den nästan hundraåriga 
förbudstiden mot lotterier är det lätt att få uppfattningen att det är ett enigt 
motstånd mot inrättande av penninglotterier i landet. Men så är alls icke 
fallet. Många gånger framförs kritik som hävdar att oberoende av hur 
mycket det propageras för den starka karaktärens välsignelse kan inte den 
starka speldriften stoppas, varför upphävandet av förbudet ses som den enda 
utvägen. Det finns argument för en mindre hårdför spelpolitik men den har 
svårt att få genomslag i riksdagens utlåtanden. De motioner som förs fram 
om legalisering röstas alltid ned.  
 

Att inom vår svenska riksdag många finnas, som anse lotterispel såsom ett 
moraliskt ondt, är mig icke obekant, men dess värre har största antalet af 
landets innvånare en helt annan uppfattning härom och bortspelar derför i 
hopp om en stor vinst sina penningar på utländska lotterier. När härtill 
kommer att äfven lotterispel inom vårt eget land under vissa förhållanden 
medgifves, såsom teaterbyggnad, museum, och för industrien, för att icke 
tala om lotterier vid utställningar och dylikt, så kan jag icke fatta hvarför det 
skulle vara mera omoraliskt att hafva ett penninglotteri under statens garanti 
och kontroll än så många andra.173
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Riksdagsledamot Nilsson går i sin motion så långt att han ifrågasätter det 
omoraliska i ett penninglotteri, hävdandes att en stor grupp av den svenska 
befolkningen verkar vara av en helt motsatt åsikt sett till de summor som 
varje år omsätts på spel. Men han får inte gehör för sin klagan. Med 
argument om det moraliska förfallet begränsar man den enskilde 
medborgarens rätt till det fria valet. Frågan om inrättande av ett svenskt 
statslotteri är från att det förbjuds 1841, till dess återinrättande 1939, uppe 
för behandling i riksdagen vid minst 15 tillfällen.174 Visserligen röstas det 
alltid för ett fortsatt förbud men vid ett antal tillfällen förespråkar de 
utredningar som föregått omröstningarna ett statslotteri. Argument från 1895 
års utlåtande för ett återinrättande känns igen även idag. 
 

Eganderättens helgd och dess fria utöfning, den första grundpelare för all 
samhällsordning, borde utestänga från lagen alla andra föreskrifter än dem, 
som lemna skydd mot svek och bedrägeri. Hazardspel äro sålunda att räkna 
bland sådana nödvändiga olägenheter, äfven uti väl inrättande samhällen, 
hvilka det ej tillkommer lagen att afhjelpa, men hvaraf de skadliga följderna 
likväl böra mildras genom regeringens vaksamhet och en efter 
omständigheterna lämpad polis.175

 
Äganderätten och dess fria utövning är den grundpelare vårt samhälle vilar 
på. Så länge vi inte skadar någon i vår omgivning får vi fritt välja hur vi vill 
agera. Utskottet försvarar i det här fallet en lagstadgad begränsning av 
friheten eftersom spelandet hör till det som individen skall skyddas från, det 
vill säga svek och bedrägeri. Ett moraliskt förfall av sådant slag är även idag 
ett av de vanligaste argumenten mot spelandet och dess rätt att få utövas i 
vårt samhälle. Det finns röster som argumenterar för att det är statens uppgift 
att motverka omoral varför det således blir statens uppgift att utrota 
spelandet.176  
 

Resonemang för att legalisera egentligen omoraliska fenomen är en galen 
väg. Vi kunde i så fall lika gärna komplettera med ett horhus också. Jag 
förstår inte detta för ett ögonblick. Jag tror inte ett dugg på att brottsligheten 
skulle minska. Det är fullständigt befängt. Är man ute på fel väg blir det inte 
bättre av att vi lagstiftare försöker skänka en legitimitet åt företeelsen. Det 
är i grunden fel, fel, fel.177

 
Citatet från en kasinodebatt är ett exempel på en avoghet som fortfarande 
finns mot spel. Kritiken mot spelandet är i det här fallet ovanligt kraftfull, 
men givetvis finns de som inte accepterar bilden av spelandet som varandes 
normalt tillhörande samhället. Accepterar man argumentet att spel är något 
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omoraliskt är det rimligt att förutsätta att samhället tar på sig uppgiften att 
motarbeta spelandet i så stor utsträckning som möjligt. Om man däremot inte 
delar åsikten om spelandets immoralitet kan man istället vända på 
resonemanget och fråga sig med vilken moralisk rätt staten blandar sig i 
individers privatliv. Är det inte mer försvarbart att den inte blandar sig i 
privatlivet så länge som individens verksamhet inte skadar andra? Den 
engelske filosofen Peter Collins menar att det är moraliskt oförsvarbart med 
en reglerad spelmarknad eftersom det talar mot liberalismens hörnsten, 
friheten. Att förbjuda spel genom legalisering är ett illegitimt användande av 
den styrande makten, eftersom det begränsar individens valfrihet. Att ett 
fåtal kan drabbas av spelandets negativa konsekvenser är inte ett tillräckligt 
starkt argument för att begränsa övriga individers frihet. Individen måste ha 
rätt att själv bestämma hur denne vill leva sitt liv även om det kan innebära 
att många gör dåliga val. Inte heller risken att omgivningen tar skada av 
någons spelande ser han som ett fullt acceptabelt argument. Graden av 
problem kopplade till spel i förhållande till den skada det skapar är så låg att 
förbudet istället riskerar att öka skadan i form av ökad kriminalitet och en 
minskad möjlighet att behandla problemspelare. När samtidigt de sociala 
kostnaderna för spelandet i samhället är osäkra är det mycket troligt att den 
styrande maktens inblandning inte resulterar i ökad, utan snarare minskad 
lycka för medborgarna.178 Kränkningen av individens rättigheter har en för 
hög kostnad i förhållande till den vinst som görs genom det skyddande 
förbudet.  
 
Men visst går det att motivera en reglering och ändå hävda att man inte 
kränker individens rätt till det fria valet, även om den i viss mån begränsas. 
Om frihet är något jag har rätt till, är det också något andra har rätt till och 
då blir den med nödvändighet begränsad, som Halldenius uttrycker det. Den 
egna friheten begränsas av andras rätt till samma sak. Vi har rätt till så stor 
frihet som är förenlig med lika stor frihet för andra. Att hindra någon från att 
kränka en annans rättigheter, eller tvinga någon att upprätthålla rättigheter, 
är tillåtet. Friheten får inskränkas om det sker för frihetens skull.179 Anser 
man att det finns stora risker att spelandet kränker individer i dess närhet 
skulle således en reglering vara motiverad. Med vilken rätt man har 
begränsat spelandet har egentligen inte börjat diskuteras förrän i 1990-talets 
utredningar. Att begränsa valfriheten på grund av moraliska betänkligheter 
var inget som var ogörligt under decenniets tidiga år. Rimligtvis var det 
därför heller aldrig något som behövde kommenteras i riksdagsutskottens 
utlåtanden. Att från samhällets sida begränsa en verksamhet som ansågs 
värdelös, som inte tillförde individen något mervärde utan endast orsakade 
kostnader, var aldrig något problem. Men speldiskursen tillförs under 1900-
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talets sista decennium en ny praktik i form av EG-fördraget. Med det tillförs 
en begreppsapparat som framtvingar yttranden i de statliga utredningarna 
gällande rätten att begränsa spelarens rörelsefrihet.  
 
Utgångspunkten i fördraget är att en gemensam marknad så långt som 
möjligt skall upprättas, innefattande bland annat en tullunion mellan 
medlemsstaterna, en gemensam handelspolitik gentemot omvärlden och en 
inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt 
obegränsad rätt att etablera sig i annan medlemsstat. Syftet med 
gemenskapen och den gemensamma marknaden är bland annat att främja en 
harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom 
gemenskapen samt en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk 
konvergens.180 Det är denna rörelsefrihet som ett antal spelbolag, och i en 
förlängning de spelare som nyttjar deras tjänster, nu åberopar när de utmanar 
ett flertal av medlemsländernas reglerade marknader. Man har inte rätt att 
kränka rörelsefriheten om inte särskild skyddshänsyn måste tas. Friheten får 
endast inskränkas för frihetens skull. Således är vi nu i ett läge där skadan av 
att begränsa en marknad måste värderas i förhållande till den potentiella 
skadan av en fri spelmarknad. Vilket frihetsvärde tillskriver vi spelandet? Vi 
har alla skolats in i ett tankemönster om rätten till frihet, frånvaron av 
faktiskt tvång, frånvaron av handlingar utförda av andra och som innebär ett 
faktiskt och oönskat hinder för mig.181 Att begränsa spelandet, en verksamhet 
som många beskriver som en icke negativ del av vårt kulturarv, kan te sig 
som en hög kostnad. Samtidigt är spelandet kanske så oviktigt för oss att vi 
inte ser just denna inskränkning som någon större kostnad. Tar man 
Halldenius på orden kan man säga att statens funktion är att upprätthålla det 
rättvisa samhället, inte det goda samhället. Så länge en människa respekterar 
rättvisans krav får hon söka det goda livet varhelst hon finner det.182 Så även 
i spelandet.  
 
Men det finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när man diskuterar 
spelarens rätt till sitt spelande och att förhållandet inte är så okomplicerat 
som många vill göra gällande avslöjades obönhörligt av ett ord som smög 
sig in hos några informanter. Livskvalitet! 
 

Jag bodde på hotell i Las Vegas där man hade en automathall med 
enarmade banditer. Där satt det gamla damer med blått hår och bara stirrade 
in i apparaterna. Vad är det för livskvalitet?183

 
Gabriel Romanus öppnar upp ett för många mycket känsligt område. Han, 
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precis som alla andra av mina informanter, är självfallet medveten om det 
känsliga i att döma andras värderingar utifrån sina egna åsikter. De är 
medvetna om att det inte är deras uppgift att styra våra åsikter. Spelandet är 
behovsinriktat. Det är inte en politikers uppgift att gå in och styra bort 
spelaren från spelautomaterna bara för att de inte anser spelandet lämpligt.184 
Hur ska man kunna bedöma vad som är kvalitet? Man kan kanske bedöma 
en konstnärs skicklighet eller det nydanande i en musikalisk komposition, 
men det uppstår problem när man ska sätta upp klara definitioner för vad 
som är kvalitativt konstnärligt arbete. Samma problematik följer all 
bedömning av kvalitet, inte minst bedömandet av vår livskvalitet. Man kan 
ha åsikter om hur andra hanterar sina liv men inte bedöma det utifrån en 
kvalitetsaspekt.   
 

Jag tycker det måste vara individuella val vad som är kvalitet. Det är klart, 
jag som är väldigt kulturintresserad tycker att det är högre livskvalitet att gå 
på operan än att stå framför en spelmaskin men självklart är det inte 
detsamma för alla.185  

 
Vad människor vill göra på sin fritid är deras ensak och inget som staten 
skall försöka påverka så länge medborgaren inte skadar sin omgivning. Men 
samhället har åsikter om mycket annat beträffande livskvalitet och vårt sätt 
att leva. Se på med vilken energi det talas om hälsans betydelse för den goda 
livskvaliteten. Fokusering på livsstilsförändring för att stärka hälsan är 
framträdande i den allmänna hälsodebatten, där nya vägar till ett bättre liv 
ständigt marknadsförs. Genom en hälsosam livsstil ska sjukdom och ohälsa 
förebyggas samtidigt som hälsa och välbefinnande befrämjas. Det är också 
den hälsosamma livsstilen som kan skapa kompetenta och välmående 
medarbetare som lyckas harmoniera arbetslivets krav på effektivitet och 
produktivitet med privata önskemål om lycka, livslust och framgång.186 
Varför är det då så lätt att ha åsikter om hälsans betydelse för en god 
livskvalitet men så känsligt att ha åsikter om spelandet? Att som 
riksdagsman värdera medborgares livsstil utifrån ett hälsoperspektiv är idag 
fullt legitimt. Ursäkten heter samhällskostnader. Vår livsstil anses ha gjort 
oss till en stillasittande generation, vilket får allvarliga konsekvenser för vår 
hälsa och i slutändan för samhällsekonomin. En rad sjukdomar såsom 
benskörhet, hjärt- o kärlsjukdomar, bröstcancer, tjocktarmscancer, högt 
blodtryck och depressioner kan kopplas till ett ohälsosamt leverne. Att äta en 
näringsriktig kost och motionera regelbundet beskrivs av en samstämmig 
forskning som den största friskfaktorn.187 Uppmaningen är tydlig; lev sunt! 
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Likheten mellan den bild som ges av det hälsosamma, eller snarare det 
ohälsosamma levernet, och spel är lätt att se. Båda kan leda till problem, 
vilket i en förlängning leder till kostnader för samhället. Men där motion och 
sund kost uppmuntras fokuserar spelandet på dess potentiellt negativa 
konsekvenser. Vi är tillbaka vid speldebattens fokusering på problemen i 
dess närhet. Där man i hälsodebatten kan säga att du skall leva sunt hör man 
i speldebatten sällan någon argumentera för spelandets positiva inverkan på 
ditt liv, trots alla de positiva effekter som spelandet anses tillföra. Är du vid 
god hälsa men ändå nedstämd? Fungerar inte din ångestdämpande 
medicinering? Pröva poker på nätet eller spela på trav. Eller varför inte gå på 
kasinot för det ger spänning, underhållning och är ett trevligt tidsfördriv. När 
kan vi tänkas få se en sådan rekommendation? Inte heller hör vi 
uppmaningen att du inte skall spela på grund av dess negativa konsekvenser, 
för vi vet ju alla att det har många positiva effekter.  
 
De sanningar som den allmänna debatten producerar får i praktiken 
moraliska konsekvenser i form av regler, normer och värderingar, vilka 
används i politiska och sociala syften i samhället i stort.188 Uppmuntran till 
det hälsosamma levernet görs i syfte att främja den produktiva individen. Att 
då påtala vad som är god livskvalitet i form av ren miljö, god motion eller 
glada arbetskamrater är acceptabelt. Det vill säga, att moralisera över andras 
livsföring är alls inget problem, då syftet är att främja individens lycka, 
livslust, och framgång vilket i en förlängning kan leda till förbättrad 
produktivitet. Men spelandet har en tradition av att ses som motverkandes en 
produktiv och disciplinerad individ. Spelandet är i sig inte en tydligt positivt 
stimulerande verksamhet vilket, i mina ögon, tycks avspegla sig i 
tveksamheten att värdesätta det. Denna historiska improduktivitetsstämpel 
ställd i motsats till en mångårig positiv värdeladdning av spelandet, verkar 
ha medfört en rädsla för att diskutera dess kvalitativa värde för individen. 
Men liberalismen är inte värderelativistisk utan allt kan värderas i 
förhållande till sin omgivning. Det är kring denna tanke hela vårt samhälle är 
uppbyggt.189 Således har man även möjligheten att värdera spelandet, inte 
bara för stat utan även för individ. Man kan till och med ställa sig frågan om 
inte staten har en skyldighet att kommunicera det sätt på vilket man valt att 
värdera de verksamheter som förekommer i vårt samhället?  
 

Jo, samhället har ett ansvar att göra det men det sker i huvudsak genom 
skolan. Jag säger inte att det är helt slut sedan men det är inte samhällets 
uppgift att tala om vad folk ska göra på sin fritid. Då går man alldeles för 
långt in i den privata sfären.190  
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Hur kommer diskussionen kring en framtida roll för spelandet se ut om vi 
inte på något sätt vågar värdera spelandet eller spelandets olika former? 
Vilket värde kan tänkas ligga i att vi vågar ställa oss frågan om det är 
livskvalitet att sitta och fokusera på pokermaskinens skärm eller att stå på 
Solvalla och se hur hästarna värmer upp inför Elitloppet? Vad kan vi få ut av 
att ställa oss frågan om alla spel har samma värde? Hur påverkas 
organiserandet av en verksamhet och dess marknad om vi inte diskuterar 
dess värde för oss som individer och för vårt samhälle? Man kan till 
frågeställningen även addera funderingar kring hur en värdering av olika 
spelformer i förhållande till varandra skulle kunna fungera? 
 

Vi tycker att man kan få gradera de olika spelformerna i vad mån de ger 
människorna ett socialt utbyte. Kortspel kan ju exempelvis ge 
förhållandevis mycket av socialt utbyte. Vi är därför kritiska mot att det är 
så svårt att legalisera ett rimligt kortspel på offentliga ställen.191

 
I 1979 års utredning förs av representanterna Sjöström och Hedenby vid 
socialförvaltningen i Malmö, tanken fram om en gradering av spelformer 
utifrån dess sociala utbyte. Låt oss kort fundera kring problematiken med en 
sådan idé med hjälp av vad Asplund valt att kalla ”individens sociala 
responsivitet,” vilken kan liknas vid vad i citatet ovan benämns som socialt 
utbyte. Ett responsorium handlar om ett informellt växelspel mellan stimuli 
och responser som inte följer några uppgjorda regler. Det har en omedelbar 
karaktär och innefattar normalt minst två personer. Den ena personen utgör 
stimuli för den andres respons. Situationen behöver inte, men kan innefatta, 
ett eller flera ”objekt”. Om situationen innefattar endast en person, samt ett 
eller flera objekt och det sistnämnda är att betrakta som döda ting, så har vi 
inte med responsorium att göra. Om däremot objektet är eller liknar ett 
levande väsen, dvs. kan avge svar, så må situationen betraktas som 
responsorieliknande.192 Hur kan man gradera olika spelformer utifrån dess 
grad av social responsivitet? Att många kortspel kan anses ha en hög grad av 
responsivitet då den ena spelarens agerande utgör stimuli för den andre 
verkar rimligt. Spel med rörliga odds som bestäms av spelarna ska väl också 
kunnas räknas till denna kategori. Någon mindre grad av responsivitet bör 
väl rouletten på en restaurang eller kasinot tillskrivas. Visst kan man följa 
andra spelares agerande men utfallet av spelet påverkas inte av ett sådant 
agerande. Dock kan den sociala närvaron ses som en interaktionshöjande 
faktor. Sjöström och Hedenby såg de enarmade banditerna som det 
torftigaste man kan tänka sig för en människa.193 Dagens Jack Vegas-
maskiner får väl sägas motsvara de gamla banditerna. Betraktas maskinen 
som ett dött ting är den sociala responsiviteten helt frånvarande eftersom 
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objekt inte kan respondera. Samma sociala närvaro som finns vid 
roulettspelet kan dock finnas mellan automatspelare, vilket Lalander visat i 
sin studie av svenska Jack Vegas spelare.194 Men graden av responsivitet 
mellan maskin och spelare varierar beroende på spelform och skapar på så 
sätt avgränsningsproblem. Man kan visserligen se alla maskiner som objekt 
utan möjlighet att kommunicera. Att spela kort på en maskin transformerar 
då kortspelandet till en aktivitet i avsaknad av responsivitet. Men hur skall 
man värdera pokerspel över internet? Spelandet sker mot, vad man 
förutsätter är, reella aktörer. Man responderar på deras agerande, men det 
sker genom en maskin. Vilken grad av social responsivitet kan en sådan 
spelform anses ha? Och hur skall man se på spel med hjälp av totalisator? Är 
det spel mot en maskin i avsaknad av responsivitet eller är det spel mot en 
stor mängd anonyma motspelare? Finns det kanske responsivitet i utbytet 
mellan häst och spelare och är den i så fall närvarande eller frånvarande vid 
spel via medier såsom internet, tv eller telefon?  
 
Uppgiften verkar hopplös. Men att diskutera aktivitetens värde för spelaren 
utifrån exempelvis dess grad av social responsivitet, är likväl kanske 
nödvändig. Vi har valt att reglera spelandet, men om vi inte vågar diskutera 
spelandets betydelse för vår livskvalitet, kan vi inte veta vad det är vi går 
miste om när vi begränsar något som vi säger är värdefullt. För en begränsad 
grupp människor kan spelandet leda till negativa konsekvenser. Ska denna 
grupp få begränsa alla andra människors lycka? Är regleringen värd sitt pris? 
Argumenten mot en begränsning är ofta starka och svåra att invända mot.195 
Reglerna för spelande bygger på våra normer och värderingar. Är då inte de 
normer som berör spelandet i behov av att vi vågar diskutera och värdera 
spelandet och dess relation till vår livskvalitet? En sådan diskussion handlar, 
som Rothstein påtalar, inte om att vetenskapligt försöka visa att vissa 
normativa ståndpunkter är mer korrekta än andra. Det handlar om att så långt 
som möjligt finna goda argument för att vissa åsikter och ståndpunkter följer 
av vissa grundprinciper.196 När man i det här sammanhanget diskuterar 
värdet av spel och kostnaderna för begränsningen av vår valfrihet är det 
samtidigt intressant att hålla i minnet frågan om hur fritt det fria valet i det 
här fallet egentligen är?  
 

Att man la på Joker var en självklarhet. Det hade man redan gjort i 
Tyskland och de fick då en viss procent ökat spel på varje kupong. Det blev 
nästan en liten tvångsfaktor i det. Hade du väl fyllt i kupongen så fanns ett 
nummer där redan. Skulle du vara med på det eller inte? Det kostar bara 
några kronor extra. Beroende på vad du tar betalt, allt från 75% ned till 
35%, så kunde du höja spelet. Var det bara några kronor så var folk med för 
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att det kunde vara kul. Och tänk om det där numret stirrar mig i ansiktet 
samtidigt som jag inte varit med. Det blev en viss debatt huruvida det var 
schysst och om det var att tvinga folk eller inte.197

 
Rickard Frigren beskriver några av Tipstjänsts tankar och farhågor när man 
införde Joker i Sverige. Om jag som tippare lämnar in min stryktipsrad så 
lägger jag till Joker för att slippa se min jokerrad grina mig i ansiktet vid 
nästa dragning. Spelar jag Lotto 1 lägger jag även till Lotto 2 för att slippa se 
hur mina turnummer dras ett efter ett utan att jag deltagit. Varför ska jag 
hämta ut en vinst på 25 kronor? Kan jag inte lika gärna ta en extra skraplott? 
Istället för att plocka ut en vinst på 30 kronor ur Jack Vegas är det väl bättre 
att spela tills pengarna tar slut? Så på samma sätt som man ställer sig frågan 
med vilken rätt man begränsar vår möjlighet att spela, kan man ställa frågan 
med vilken rätt man skapar de förutsättningar till vilka individen med stor 
svårighet kan säga nej. För möjligheten att konsumera är väl inte samma sak 
som rätten till det fria valet? 

Ett avdramatiserat användande 
Efter Charliers utredning försvinner, som tidigare nämnts, en stor del av 
diskussionen om spelandets inverkan på individen. Med det försvinner även 
moralbegreppet som central del av speldiskursen. I takt med normaliseringen 
av spelandet ersätts moral av ord såsom lustfylldhet, glädje, normalitet eller 
måttfullhet.  
 

Anmärkningsvärt är för övrigt att i riksdagsdebatterna, på grund av den 
faktiska utvecklingen de svenska penninglotterierna med tiden kommit att 
undergå, frågan om statslotteriets skyddsverkan mot utlandet icke i lika hög 
grad som förr skjutits i förgrunden, utan diskussionen fastmer kommit att 
omfatta spörsmålen om de ur konstitutionell och administrativ synpunkt 
lämpligaste formerna för fortsatt bedrivande av penninglotterirörelserna i 
Sverige, och i synnerhet de konsekvenser som ett mer fullständigt 
förstatligande av penninglotterierna skulle komma att medföra med 
avseende å dispositionen av lotteriernas behållning. Icke heller hava de 
etiska betänkligheterna mot statslotteri i dessa debatter gjort sig gällande 
med samma styrka som tidigare varit fallet.198

 
Det verkar vara med en viss lättnad man i 1937 års statslotteriutredning 
konstaterar att man äntligen lyckats genomföra en offentlig debatt och 
utredning angående spelandet och dess roll i samhället utan att blockeras av 
den etiska debatten. Man har äntligen lyckats föra ett sakligt resonemang om 
en verksamhet som är förbjuden men som samtidigt möjliggörs genom ett 
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stort antal undantag. Spelandet har blivit en del av vardagen och bör således 
diskuteras utifrån sådana förutsättningar. Att med moraliska argument 
försöka betvinga den verksamhet som 1937 omsätter mer än 40 miljoner 
kronor blir allt svårare och allt mindre önskvärt.  
 
I normaliseringens spår kan man antyda en önskan till fullständig 
avdramatisering av individens relation till spelandet. Företeelsen beskrivs 
som så normal att man inte längre upprörs över, eller bryr sig om, den 
påverkan som spelandet ’nästan inte har’. Denna slentrianmässighet har varit 
en del i formandet av det allt mer avstigmatiserade spelandet. 1974 har 
kasinoutredningen funnit tillräckligt många positiva egenskaper med kasinon 
för att anse sig kunna förespråka ett införande av internationella kasinon i 
Sverige, men riksdag och regering väljer då att avvakta med införandet.199 
När man 1992 återigen utvärderar möjligheten till internationell 
kasinoverksamhet är spelandet inte något som på minsta sätt upprör, utan 
beskrivs som så normalt att det smälter in i individens vardag. Vid en 
översyn av resultaten av kasinoetableringarna i Danmark och Finland anses 
det inte ha påverkat samhällsbilden på annat sätt än att man kunnat erbjuda 
lokalbefolkningen ytterligare en nöjesattraktion. 
 

Med den resandefrekvens som de nordiska innevånarna under de senaste 
årtiondena utvecklat torde man i allmänhet kunna påstå att spelet knappast 
är särskilt upphetsande. Efter kort tid bör ett eller flera kasinon smälta in i 
samhällsbilden som en helt normal företeelse. Arbetsgruppen bedömer att 
internationellt kasinospel bör försvara samma plats i den svenska kulturen 
som det numera gör i grannländerna Danmark och Finland. Denna 
övertygelse förstärks när erfarenheterna från utvecklingen i Storbritannien 
vägs in.200

 
Kan spelandet bli mer normalt? Kasinon med sina roulettspel, som mer än de 
flesta spel ansetts ägnat att medföra sociala skadeverkningar, som kanske 
varit den starkaste symbolen för det lockande men förbjudna hasardspelet.201 
Kasinon är inte längre upphetsande utan slentrianaktiga och har blivit till en 
del av individens vardag, som vilken företeelse som helst. Kasinot har blivit 
till en gäspning. I utredningarna har spelandet uppnått vad man kan kalla 
’normaliseringens höjdpunkt’. Spelandet är helt avdramatiserat. Kasinot har 
blivit till en teknikalitet till vilken man inte längre behöver knyta några 
moraliska värderingar, utan kan låta det föra en så undanskymd tillvaro som 
möjligt. Visserligen avvaktar man med en legalisering av kasinon i väntan på 
den stora genomgång av hela spelmarknaden som parallellt utarbetas, men 
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man påtalar att det finns goda skäl för regeringen att återkomma i frågan.202 
1992 års kasinoutredning är den som bäst lyckas beskriva ett okomplicerat 
förhållande mellan samhälle och individens önskan att spela genom att 
påtala dess naturlighet. Den visar på en tydlig acceptans, nästan nonchalans, 
gentemot spelaren. Spelaren har blivit förgivettagen och osynliggjord. Med 
nästkommande utredning, Vinna eller försvinna – folkrörelsernas lotterier 
och spel i framtiden, återinträder dock spelaren som problemområde men det 
är då inte i form av en individ med dålig moral utan som en individ som 
brukar spelresursen på ett felaktigt sätt. Tre sidor i den 356 sidor långa 
utredningen ägnas åt ett nytt huvudbegrepp; - spelmissbruk.203 Individen 
återkommer och blir till det område, vilket fram till dags dato är det som helt 
kommit att dominera speldebatten. Från att tidigare ha använt moralen som 
regulator har spelmissbrukaren utkristalliserats som verktyg för skyddandet 
av individen och det i takt med att trycket från nya hot mot rådande ordning 
infunnit sig.  
 
Den fostran av individen som det tidiga 1900-talets förbud var ämnat för 
ersätts i takt med normaliseringen och det ökande spelutbudet med en ny 
fostran; spela lagom, spela med måtta. Ingen kan frigöra sig från slumpens 
inverkan så varför då inte se till att lära sig hantera den genom spel på 
lotterier. Staten har en viktig roll vad gäller fostran av en väl anpassad 
medborgare och ett väl avvägt lotteri kan, som Charlier påtalar, vara ett 
bidrag till denna fostran. Den tidigare sanningen om det fördärvliga med 
snart sagt var form av penningspel övergår till en annan sanning; sanningen 
om det måttfulla spelandet. Människan har alltid varit intresserad av spel. 
Det har alltid utgjort ett sätt att tillfredsställa ett behov av spänning och 
förströelse.204 Du kan inte undvika din önskan att spela så låt dig därför, med 
hjälp av en statligt reglerad verksamhet, lära dig lägga ditt spelande på en för 
samhället acceptabel nivå. För att upprätthålla denna normalitet är det 
uppenbart så att det bör vara en samhällsuppgift att bestämma för vilka 
ändamål lotterier skall anordnas.205 Det tydliga budskapet om det måttfulla 
spelandets fördelar har dock med tiden försvunnit från utredningarna och är 
till stor del även frånvarande från mina informanters uttalanden. Man har 
återgått till en varnande retorik propagerande för återhållsamhet och 
fokuserande på risker. Behovet av positiv värdeladdning av spelandet är idag 
mindre än behovet av att fostra spelaren till att följa dagens regelverk, vilket 
lett till förändringar i det sätt på vilket man väljer att uttrycka sig. Fostran 
och disciplinering handlar, som tidigare sagts, inte bara om att följa de lagar 
och förordningar som samhället sätter upp. Det handlar även om att följa 
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befintliga morallagar för vad som anses möjligt eller omöjligt, för att 
därigenom kunna jämföra och värdera våra handlingar och uppföranden 
utifrån regler det gäller att lyda. Spelandet är något mycket vanligt, som 
svensken sedan urminnes tider ägnat sig åt, som gläder flertalet, som är ett 
oskyldigt nöje, ja som kanske till och med tillhör den svenska folksjälen.206 
Ordrikedomen som används för att normalisera spelandet som verksamhet är 
stor. De samhällsnormer som vi lever efter idag består av öppenhet och 
uppmuntrar till åsiktspluralism och eget tänkande. Det gäller även 
inställningen till spelandet. 
 

Tidigare var Sverige mycket starkare präglat av religiösa och moraliska 
värderingar i bemärkelsen att det var mer slutna värderingar. I dag är det ett 
mycket mer generöst, öppet och demokratiskt samhälle där man har större 
handlingsfrihet och det gäller då även spel.207

 
Spelaren som finner glädjen vid roulettebordet behöver inte längre känna 
samhällets dömande blick baserad på religiösa eller moraliska värderingar. 
Att som i gamla tider försöka tvinga på oss medborgare åsikter är något som 
anses överståndet. Redan i bibeln står det om vadslagning, ja det ligger i 
människans natur att chansa och då ska väl inte vårt demokratiska och 
åsiktsliberala samhälle inskränka denna frihet.208 Spelandet är idag så 
normalt att det till och med finns spelformer som på ett positivt sätt anses 
kunna uppmuntra individens förmåga till sparande hur motsägelsefullt det än 
kan låta. När man 1989 utreder de svenska hushållens sparande finns 
spelbolagen med som alternativ för att förändra invanda sparandemönster 
hos svenskarna.  
 

I de undersökningar som Wahlund och Wärneryd genomfört har de funnit 
ett negativt samband mellan sparande och spel på tips och lotterier. Innehav 
av premieobligationer är däremot inte korrelerat med tips- och 
lotteriutgifter. Detta leder tankarna över till att det här kan finnas en nisch 
som kan tas till vara utöver den som redan utnyttjas av det befintliga 
vinstsparandet. Penninglotteriet och Tipstjänst skulle kunna skapa nya 
sparformer! Genom att exempelvis erbjuda god ränta finns det kanske också 
möjlighet fördröja uttagning av vinster.209

 
Premieobligationen introducerades i Sverige 1918 och ingår som en del i 
statens låneverksamhet. Den inrättades i syfte att förstärka de statliga 
finanserna och utformades i form av ett privat sparande för att på så sätt 
uppmuntra till ökat sparande. Den som köper en premieobligation lånar 
pengar till staten, ett lån som löper på mellan två och tio år. 
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Premieobligationen beskrivs som en säker penningplacering för köparen 
eftersom denne är garanterad att få tillbaka det nominella belopp som står på 
premieobligationen när tiden för lånet löper ut. Att premieobligationen 
behandlas i samband med spel och lotterier beror på att avkastningen på 
obligationen lottas ut genom vinstdragning. Istället för att var och en får 
ränta på sina sparade pengar läggs avkastningen i en gemensam pott som 
lottas ut. Den del som lottas ut, utlottningsprocenten, bestäms av hur 
ränteläget ser ut när Riksgäldskontoret ger ut nya premieobligationer.210  
 
Det står uttryckligen i lotterilagen att den inte gäller svenska statens 
premieobligationslån, men regeringen har samtidigt valt att låta 
Lotteriinspektionen utöva kontroll och tillsyn över den tillhörande 
utlottningsverksamheten.211 Sparande förknippas ofta med dygdigt beteende 
och goda egenskaper medan spel representerar det slösaktiga och vidlyftiga 
levernet.212 Spelandet kombineras genom obligationen med det dygdiga 
sparandet. Spel med ädla syften är acceptabelt, normalt, värdigt att 
uppmuntra. Premieobligationen bekräftar återigen spelandets normalitet och 
dess, i Charliers anda, positiva inverkan på den spelande individen. Den 
spelare som i vår moderna värld endast synliggörs i syfte att åtgärda ett 
problem. Men att hävda att spelaren inte finns kvar som en positiv aktör på 
den moderna spelmarknaden är inte helt korrekt. Spelaren har istället bytt 
skepnad. Spelaren har blivit konsument. 
 

Den svenska lotterilagstiftningen bör även i fortsättningen syfta till att 
tillgodose olika tvingande allmänhänsyn, såsom att motverka kriminalitet, 
motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar samt att tillvarata 
konsumentskyddsintressen. /.../ Lagstiftningen bör även möjliggöra att 
överskottet så långt som möjligt kan styras till allmänna eller allmännyttiga 
ändamål, men denna strävan får inte sträckas så långt att lagstiftningen 
kommer i konflikt med EG-rätten.213

 
Som konsument har spelaren tilldelats en ny identitet. Speldiskursen har 
tillförts en ny praktik till vilken man måste förhålla sig. Begreppen kund och 
konsument är i stort sett frånvarande i dokument daterade före 1990-talets 
mitt. Diskussionen om spelaren såsom varandes en kund tycks 
överhuvudtaget aldrig ha haft en spridd användning i debatten. Med 
konsumentbegreppet tillförs en begreppsapparat bestående av konsument-
intressen, konsumentlagstiftning, konsumentmarknad, konsumenträttigheter, 
konsumentverk, konsumentombudsman, konsumentminister, konsument-
rådgivning och så vidare. Speldiskursens aktörer har tvingats lära sig hantera 
individens konsumtion. Den tvingande begränsning som lagstiftningen 
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medför är idag endast ett verktyg för den allmänhänsyn som krävs för att 
värna konsumentens rättigheter. Spelaren beskrivs som en konsument med 
en uppfattning om vad som får anses vara ett acceptabelt spelande, varför 
lagstiftningen i huvudsak skall finnas för att stödja och tillmötesgå 
konsumentintresset. De åsikter och argument vi individer har är något vi lär 
oss av vår omgivning. Genom den befintliga speldiskurs som individen är så 
starkt påverkad av, men som vi faktiskt även är en del av och därigenom i 
olika grad har möjlighet att påverka, lär vi oss hela tiden att agera gentemot 
vår omgivning utifrån de normer vårt samhälle satt upp. Som medborgare, 
spelare, kund eller konsument.  
 
I den år 2006 framlagda utredningen Spel i en föränderlig värld214 var 
uppdraget att mot bakgrund av den av riksdagen och regeringen fastställda 
spelpolitiken och med hänsyn tagen till den aktuella utvecklingen, lämna 
förslag på hur man kan anpassa regleringen inom området till den 
marknadsmässiga och tekniska utvecklingen utan att behöva komma i strid 
med EG-rätten. Man hade även som uppgift att se över utvecklingens och 
förslagens inverkan på folkhälsan och de sociala skyddshänsynen. En central 
roll i denna utredning spelar konsumenten. Det talas bland annat om 
konsumentansvar, konsumentskydd, konsumenthänsyn, konsumentintresse, 
storkonsumenter, Konsumentverket och konsumentaspekter. Ordet 
konsument finns i en eller annan form nämnt vid mer än 70 tillfällen i texten. 
I den statliga kasinoutredning som presenterades 1974215 finns konsumenten 
inte alls nämnd. Kasinoutredningen 1992216 använder begreppet vid endast 
tre tillfällen och i 2000 års lotteriutredning har antalet ökat till 30. 
Utvecklingen mot en konsumentinriktad terminologi i de offentliga 
utredningarna verkar således tydlig. Viljan att tillmötesgå konsumenten och 
tillfredsställa dennes behov i form av säker förlustelse genom statlig 
involvering blir allt tydligare uttalad. Parallellt med att uttalanden om 
spelandets underhållningsvärde blivit allt större har konsumenten blivit allt 
vanligare i spelutredningarna. Men undersöker man konsumentbegreppet i 
en annan spelutredning blir bilden av konsumenten som stark aktör i de 
offentliga utredningarna annorlunda. I den kasinoutvärdering som gjordes 
2006 är konsumenten i stort sett helt frånvarande.217 Det enda 
konsumentrelaterade i utredningen gäller de farhågor Konsumentverket hade 
innan öppnandet, där man påtalade risken för ökat spelmissbruk vid 
inrättande av kasinon. Skillnaden mellan 2006 års utredningar som 
presenteras med så kort mellanrum är slående. I den utredning som hanterar 
spelmarknaden som helhet är konsumenten ständigt närvarande och kan ses 
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som något av en centralgestalt. I den utredning som fokuserar på den 
potentiella problematik som finns kring spelandet är spelaren åter 
centralgestalt. Bilden av spelandets kluvenhet har blivit än tydligare. Nu 
begreppssätts inte ens individen på ett likartat sätt. 
 
Den moderna styrningen handlar om disciplinering och kontroll av vår 
kropp, om att beräkna och styra våra gester och vårt beteende. 
Disciplineringen frambringar fogliga och undergivna kroppar för att på så 
sätt skapa ett strikt underkastelseförhållande.218 När vi kommit så långt att 
vårt agerande sker utifrån de normer vi tar för givna har den moderna 
organiseringen och disciplineringen nått sin fulländning. Människan har då 
övergått till att vara en instans för sin egen styrning, normstyrning. På detta 
sätt kan man på avstånd styras och disciplineras utan aktiv inblandning av 
yttre krafter.219 Tanken följer den liberala människosynen som hävdar att 
varje individ är sitt eget sanningsvittne. Det skall verka som skydd mot 
nedlåtande motiveringar av typen: ”Han vet inte sitt eget bästa.” Man 
respekterar inte människor genom att behandla dem som barn, utan genom 
att anta att de vet vad de vill.220 Disciplineringen blir ur ett sådant perspektiv 
något som agerar på oss individer för att förmå oss att utföra det vi själva 
tror oss vilja utföra. Vårt sätt att beskriva spelaren och det sätt på vilket vi 
utformar våra kasinon, spelautomater eller skraplotter blir därigenom en 
styrmekanism på oss individer. Det kan således verka som om vi alla håller 
på att transformeras från spelare till konsument. 

Det felaktiga brukandet 
 

”Du skulle se deras ögon.” Orden kommer från en kvinna som berättar om 
hur hon träffat grannfamiljen där pappan har utvecklat ett spelberoende och 
de fått lämna sitt hus.221

 
Det är ett drama som Lars-Ivar Ericsson målar upp i riksdagens talarstol 
under en debatt kring spelandets framtid. Rädsla, förvåning, hopplöshet, 
uppgivenhet, ilska eller tomhet. Kanske är det något av det som går att utläsa 
ur barnens ögon. Att det skulle vara något annat än de negativa 
konsekvenserna av att bruka spel på ett felaktigt sätt är självklart otänkbart. 
Problemspelande, spelmissbruk, patologiskt spelande, spelberoende eller vad 
helst man väljer att kalla ett okontrollerat spelande kan vara något mycket 
känsligt och komplicerat att förhålla sig till, kanske än mer komplicerat än 
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exempelvis alkoholism eller narkotikamissbruk som det ofta jämförs med. 
Det handlar om gränsdragningar, eller snarare, om problemet med att dra 
gränser. Var har gränsen gått mellan det acceptabla och det oacceptabla och 
vilka konflikter har uppkommit i gränsernas närhet?  
 
Problematiken med att vissa individer inte kan hålla sitt spelande på en 
enligt samhället kontrollerad nivå är känd sedan gammalt. Under den period 
jag använt för min studie är det den springande punkten i statens relation till 
spelandet, även om den tagit sig olika uttryck och tilldelats olika stort 
utrymme i riksdagsdebatten genom åren. Idag är ämnet högaktuellt. Det 
visas inte minst genom att av de drygt 200 frågor och motioner som berör 
spelandet under 2000-talet, fokuserar över 80 av dem på ämnet 
spelberoende. Samtidigt är det endast ett fåtal av dessa motioner som inte 
alls nämner problematiken. Alla utredningar jag studerat, har på ett eller 
annat sätt haft spelandets socialt oacceptabla konsekvenser som centralt 
tema. Vad som ansetts vara oacceptabelt har dock växlat med tiden och 
benämningarna för den överdrivna handlingen har varit många. 
Speldjävulen, spelpassionen, spelhysterin, spellustan, spelvansinnet, 
spelivern, spelgalenskapen och spelberoendet är några begrepp som tjänat 
som varnande exempel och samtidigt bidragit såsom träning av svaga 
karaktärer.  
 

I själfva verket synes ej någon utförlig motivering var af nöden för att 
principiellt ådagalägga penninglotteriernas skadlighet. Det ligger ju i öppen 
dag att det förvärf några få lotterispelare göra är byggdt på förutsättningen 
att de många och de fleste spelarne göra ren förlust. Det är vidare klart att 
detta slags förvärfsförsök – som icke har något med arbete och förnuftig 
beräkning att skaffa – moraliskt skadar, då det afvänjer spelarens håg och 
sinne från den redliga mödans väg till välstånd – d.v.s. från den enda rätta 
och aktningsvärda vägen. Det är slutligen ett ovederläggligt faktum, att 
denna skadliga verkan i ett ej ringa antal fall blifver rent fördärfligt och 
leder till armod, elände, dryckenskap och brott.222

 
Det skiljer 100 år men kanske är det samma armod, elände, dryckenskap och 
brott man kan utläsa i ögonen på den ovan nämnda familjen som beskrivs i 
denna motion. Återigen är det herr Karl Staaf som framlägger sina åsikter i 
spelfrågan och som brukligt är vid denna tid ser han ingen större anledning 
att motivera det farliga med spelandet. Spelandets fördärvlighet är ett 
faktum. Tyvärr finns svaga karaktärer som trots, eller kanske på grund av 
detta, inte kan frånsäga sig denna destruktiva passion, varför spelförbudet 
skall bevaras. Den gräns som samhället vid denna tid har satt upp för vad 
som är acceptabelt spelande är en gräns som förflyttas i takt med samhällets 
föränderliga behov. Det är förbjudet att spela om det inte sker på de 
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spelformer för vilka statsmakten har givit undantag. Gränsen för vad som är 
överdrivet spelande bestäms dels av penningåtgången, men kanske främst av 
hur mycket tid som får ägnas åt spelandet innan det anses skada redligheten. 
Utfallet av att kliva över denna socialt skapade gräns beskrivs med begrepp 
som vansinne eller speldjävulen och spelaren är någon som kan drabbas av 
dessa faror. I dagens samhälle där spelandet är högst normalt handlar det om 
att förstå sitt beroende, att få sjukdomsinsikt, att förstå sitt tillkorta-
kommande i förhållande till vad som sägs vara normalt. Beskrivningen av 
vad det felaktiga brukandet av spel har inneburit har kunnat varieras i takt 
med rådande hotbild och beroende på med vilket syfte som spelandet har 
bedrivits vid skilda tidpunkter. Rädslan för ett okontrollerat spelande och 
därmed en okontrollerad individ har varit genomgående. I 1910 års 
betänkande är det spellystnad och spelbegär som beskrivs som farorna för 
spelaren. Man förfasar sig över de cirka 10 miljoner kronor som varje år, 
genom denna svårbemästrade lust, försvinner genom spel på utländska 
lotterier. 
 

Angelägenheten af att hämma detta utflöde är så mycket större, som det, 
enligt samstämmande erfarenheter och uppgifter, under senaste tiden 
ständigt ökat och säkerligen i framtiden skall ytterligare tilltaga. Till stöd 
för detta antagande kan anföras dels spellustens genom erfarenheten 
ådagalagda egenskap att liksom genom smitta gripa omkring sig, dels den 
ständiga utvidgningen av de oss närmast belägna utländska lotteriföretag, 
som inrättat sig för afsättningen bl.a. på Sverige.223   

 
Smitta! Man beskriver spellusten som en skämmande beläggning, en fläck 
eller en förorening i samhället. Smitta som i Svenska akademiens ordbok 
associeras till kolera, lungsot, difteri, pest, rabies, revorm, scharlakansfeber 
eller spetälska. Smitta som måste utrotas, betvingas, som samhället har som 
uppgift att motverka och skydda oss medborgare mot. Den moraliska smitta 
som kommer med den spellystnad som lotterier frambringar har staten till 
uppgift att utrota. Detta smittsamma spelbegär måste i möjligaste mån 
begränsas till de redan drabbade. Genom att låta spelandet signalera vad som 
kan beskrivas som en verksamhet, som till sin karaktär alls inte bidrar till 
samhällets välstånd, fungerar det som ett verktyg för utvecklandet av den 
goda moralen och som en teknik för skapandet av en disciplinerad individ. 
Att säga att problemspelandet har en dominerande roll i Charliers utredning 
från 1922 vore en klar överdrift, men visst reflekterar även han över de faror 
som spelandet kan medföra. I sitt argumenterande för ett statligt lotteri är det 
fortfarande försvaret mot moraliserandet som ges mest utrymme eftersom 
det fortfarande anses utgöra den största faran för individen. Men här finns 
även en annan fara.  
 

                                                      
223 Betänkande 1910 sid 73 

 84 



Mycket höga vinster innebära utan tvivel en viss fara. Detta framhölls också 
kraftigt vid 1912 års diskussion i norska stortinget, särskilt av förre 
statsministern G. Knudsen, som ville sätta maximibeloppet till 10000 
kronor istället för det föreslagna, och antagna, 50000 kronor. Svårigheten är 
att finna detta maximibelopp. Vill man att lotteriet skall hava den framgång, 
som erfordras för erhållande av den beräknade behållningen, så kan höga 
vinster ej helt och hållet undvikas.224

 
Ansvaret för att spelaren inte tappar kontrollen över sitt spel ligger på 
samhället. Spelandet beskrivs ännu inte som något som helt ligger i 
individens händer och som denne kan hantera efter sitt eget omdöme. 
Gränsdragningen för lämplig nivå på lotterier är något som får 
experimenteras fram på ett liknande sätt som skett i vårt västra grannland. 
Frågeställningen är densamma som 12 år tidigare. Hur få mesta möjliga 
nytta med minsta möjliga skada på spelare och försäljning. Men skillnaden 
är att spelandet inte längre är förkastligt i den utsträckning som det tidigare 
varit. Gränsen för vad som är en acceptabel nivå för spelandet har därför 
flyttats. Problematiken med för höga vinster finns även omnämnd 1937, inte 
för att det skulle verka avskräckande för spelaren, utan för att det skulle 
utgöra ett alltför frestande lockbete för den mera tanklösa delen av 
allmänheten.225 Dessa tanklösa människor som inte har förståndet att känna 
gränsen mellan det glädjefyllda fritidsnöjet och överdrivna spelandet, utan 
rusar in i spelandets vindlingar i jakten på rikedom. Jag vill inte säga att 
utredningen beskriver dem såsom mindre vetande men den präglas av en 
nedlåtande ton gentemot dem som inte kan hantera ett populärt och, då det är 
rättvist arrangerat av rätt arrangör, oskyldigt nöje. Det är gränsdragnings-
problematiken kring spelandet som åter gör sig påmind. Samma 
gränsdragning som skapar problem för oss idag. Hur bedriva en lönsam 
verksamhet utan att skada spelaren. Man försöker införa begränsningar i 
spelhastigheten hos spelautomaterna och man diskuterar införandet av 
”kisspauser” vid pokerborden på internetkasinon för att bryta ett 
slentrianmässigt beteendemönster. Men problemet med att finna den gräns 
för vad som är en lämplig utformning av en spelform kvarstår. Vilka 
begränsningar kan göras utan att spelformen för den skull tappar allt för 
mycket i attraktionskraft?  
 
1970-talet är spelautomaternas årtionde. Decenniets 6 utredningar handlar 
till stor del om hur samhället ska förhålla sig till denna spelform som ökat 
explosionsartat. Det är ingen vacker bild som ges av automaterna. 
Spelformen, som i stor utsträckning introducerats under det tidiga 1960-talet, 
har fått sådan omslutning att den, inte bara kräver en översyn och reglering, 
utan även börjar ses som ett problem. 1968 räknar man med att antalet 
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spelautomater överstiger 10000 och regleringar införs successivt bland annat 
genom klassificering av automatspelandet såsom lotteri, samt en 
skattereglering där man avgiftsbelägger varje maskin.226 Avgiften visar sig 
dock i många fall ligga allt för lågt då den inte alls speglar maskinernas 
egentliga omslutning. Samtidigt tillfaller behållningen till största delen 
spelanordnare och utställningsföretag vilket anses motverka spelandets 
egentliga syfte. För att komma till rätta med problemet föreslås inrättande av 
ett statligt monopolföretag som skall ansvara för all hantering av 
spelautomater.227 Förslaget färdigutreds men leder inte till någon åtgärd, då 
man istället tillsätter en utredning som skyndsamt skall ta ställning till frågan 
om förbud mot automatspel.  
 
Den tillsatta snabbutredningen, benämnd Enarmade banditer, är den första 
utredning som i stort sett endast ägnar sig åt de sociala konsekvenserna av 
spelandet. Tidigare utredningar har visserligen hanterat spelandets sociala 
effekter men då som en del i ett större sammanhang. Ser man till alla 
automatutredningar beskrivs farorna som ekonomisk misär eller andra 
sociala missförhållanden. Det finns uppenbara olägenheter med att spelhallar 
växer fram, eftersom det möjliggör för socialt missanpassade personer och 
ungdomar att utan inskränkning kunna hänge sig åt hasarspel.228  Det är de 
sociala konsekvenserna, främst för de utsatta grupperna ungdomar, 
pensionärer och begåvningshandikappade som till slut medför att man 
rekommenderar ett omedelbart förbud för enarmade banditer.229 Den senare 
gruppen verkar för övrigt helt fallit i glömska i senare utredningar. 
Beskrivningen från 1910 av spelandet såsom en epidemi som ska överskölja 
individen och samhället är inte längre användbar. Det är istället den sociala 
missanpassningen som lyfts fram. Det är ett socialt beteendemönster som 
korrumperas och bryts ned genom tillgången till automater. Istället för 
drabbad av vansinne har problemspelaren börjat hanteras med hjälp av andra 
uttryck.  
 

Även om majoriteten av spelarna inte drabbas finner utredningen emellertid 
att övertygande belägg föreligger för att kritiken mot de enarmade 
banditerna är berättigad. Utredningens klarläggning av spelets omfattning 
samt vad som framkommit i riksdagen, i den allmänna debatten i övrigt, i 
remissyttranden, i skrivelser till utredningen, vid hearings och på annat sätt 
ger stöd för att spel på enarmade banditer orsakar betydande problem för 
många människor, särskilt för sådana som tillhör inkomstsvaga grupper och 
för dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med spelapparaterna. 
Många har blivit beroende av spelet och saknar själva förmåga att sluta. 
Spelet är mycket snabbt, vilket medför att betydande penningsummor kan  
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förloras. Risk finns för att spelare skall drabbas av ekonomisk misär. För 
hotell- och restauranganställda är dessutom de enarmade banditerna från 
arbetsmiljösynpunkt besvärande.230  

 
Spelaren har börjat utveckla ett beroendebeteende. Den självständiga 
individen med rätt till det fria valet kan drabbas av spelandet på ett sådant 
sätt att valfriheten omöjliggörs. Det är inte de höga vinsterna som är 
lockande. Istället är det automaternas höga speltempo som oroar. Enligt 
utförda tidmätningar sägs en erfaren automatspelare hinna med 600-900 spel 
per timme.231 Spelberoende uppmärksammas och klassificeras som 
medicinsk sjukdom i början på 1980-talet, även det är först under 1990-talets 
andra hälft som diskussionen tar ordentlig fart.232 Under 1990-talets första år 
används, i tidningar och andra media, fortfarande begrepp som 
spelnarkomaner, spelvansinne och spelgalenskap eftersom det tar tid innan 
spelberoende blir ett vedertaget begrepp. De problem som kopplas till 
spelandet tvingar fram skapandet av ett nytt språkområde. Man tvingas göra 
den spelsmittade till missbrukare, för att på så sätt finna en väg till 
behandling och uppmärksamhet. Foucault beskriver det som effekten av att 
man, för att kunna hantera vissa problem, tvingas öppna upp ett nytt sätt att 
tala, ett nytt språkområde.233  
  

Man pratade inte om det när jag började i den här branschen. Det är 
jättemärkligt. Men det beror på ett par saker tror jag. Dels har vi fått internet 
och där har vi mycket spel där det är helt okontrollerat hur mycket du spelar 
för. Det andra är Jack Vegas. Automaterna var ett mycket större problem 
innan man ändrade lagstiftningen och fick de kontrollerade apparaterna. De 
stod på bensinmackar, restauranger, bakom skynken med mera och man 
hade tillstånd för en del men inte för andra. Men man pratade inte om det. 
Jag tror även att kasinointroduktionen satte igång debatten. Sedan har vi ju 
också haft forskaren Rönnberg som av olika skäl ägnade sig åt detta. Han 
var ganska ny med sin forskning när jag började.234

 
Utredningen om enarmade banditer och 1979 års genomgripande 
spelutredning kommer i en brytpunkt, vad gäller begreppsanvändningen 
kring spelproblem. Det tidiga 1900-talets koppling mellan spel och de 
fysiska effekterna om det överdrivs återkommer. Man kan utläsa hur 
kopplingen mellan spelandet och kroppen återinförs. Men den nya 
terminologin beskrivs inte längre den passive spelaren, offret som drabbas av 
vansinne eller en smitta. Istället blir problemspelandet till något som 
förorsakats av spelaren själv. Sakta byggs det upp en begreppsapparat som 
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beskriver de sociala implikationerna såsom resultatet av individens val. 
Individen blir ett offer för sitt eget tillkortakommande, fysiskt och socialt. I 
mitten av 1970-talet initierar Riksförbundet för hjälp åt läkemedels-
missbrukare235 en utredning angående skadeverkningar av bingospel. 
Bingospelandet har under en längre period ansetts leda till ekonomiska och 
sociala problem för deltagarna. Resultatet av studien ger dock inga belägg 
för att så är fallet. Bingospelandet verkar snarare underlätta sociala 
kontakter, samtidigt som det ger både avkoppling och spänning inom vad 
som beskrivs som tämligen oförargliga former. Istället är det roulettspel och 
många sorters kortspel som tillsammans med de enarmade banditerna 
framhålls som de mest skadliga formerna av spel, om de får bedrivas med 
obegränsade insats- och vinstmöjligheter.236 Utredningen initieras av en 
organisation som arbetar med beroendeproblematik. Man har således börjat 
fundera kring problemspelande med samma terminologi som man beskriver 
det fysiska beroendet av narkotiska preparat.  
 
Det går att utläsa en tydlig trend i 1970-talets utredningar gällande vem och 
vad som ska skyddas. Fokus övergår allt mer från att se till att inte spelaren 
luras till att handla om att stötta spelaren, vad gäller dennes självkontroll och 
förmåga att hålla sig borta från spelandets skadeverkan. Jämför man med 
den kontroll som det fokuseras på i 1961 års totalisatorutredning handlar den 
om att följa det regelverk som är uppsatt för att hantera att spelaren och 
samhället inte luras av spelarrangörer med oärligt uppsåt. Av alla 
utredningar jag läst är det den som minst av alla intresserar sig för spelaren. 
Dess fokus är kontroll av travsällskap, hästägare, tränare och spelformer. När 
man talar om missbruk är det en helt annan form av missbruk än vad vi talar 
om idag. Där handlar missbruk om makt, att utnyttja sin position och på så 
vis fuska.237 Men successivt övergår 1970-talets utredningar mot att beskriva 
vikten av hänsynstagande till individens välbefinnande. Visserligen är 
spelaren eller individen ofta svår att finna i texterna, men de konsekvenser 
som spelandet kan medföra börjar alltmer beskrivas utifrån något som ger ett 
intryck av att hantera individen. Samtidigt är det intressant att se hur 
problemen kring spelandet tar sig uttryck hos några av dem som intervjuas. 
Representanter för åklagarmyndigheten eller sociala myndigheter kunde 
uttrycka sig i ganska kraftfulla ordalag. 
 

Det var en väletablerad advokat i Göteborg, som började spela på kasino i 
Cannes år 1950. Hans spelande tilltog alltmer. Han var helt enkelt 
spelgalen. (...) Han kunde inte förklara varför han hade gripits av spel-
djävulen. Han kunde inte låta bli sa han. (...) Det gjordes en personlighets-
utredning och en stor rättspsykiatrisk undersökning. (...) Denna 
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undersökning sändes till Socialstyrelsen för yttrande. Denna s.k. speldjävul 
bedömdes som en abnormitet jämställd med sinnessjukdom.238

 
eller 
 

Det är ju inte så förfärligt många som har den där s.k. sjukdomen i blodet. 
Jag känner rätt många personer som åtminstone, förefaller det mig, håller 
det hela inom vissa strama tyglar.239

 
Är det en sjukdom som får blodet att koka som han refererar till när han talar 
om att ha sjukdomen i blodet? Steget mellan deras speldjävul och dagens 
spelmissbrukare känns enorm. En distriktsåklagare i Mölndal vill till och 
med hävda att man måste utgå från att mörkertalet för hur mycket problem 
som finns kopplat till totospelandet måste vara stort, eftersom det nästan 
ligger i sakens natur att man förstör sin ekonomi med spel.240 Att idag 
beskriva en problemspelare såsom sinnessjuk skulle nog ses som stötande. 
Herrarna beskriver spelproblemen som det gjordes under 1900-talets första 
årtionden. Det är något oförklarligt och beklagligt som man skall distansera 
sig ifrån. Idag är spelproblem något lika beklagligt, men alls inte lika 
oförklarligt. Vi har fått en begreppsapparat, till vilken vi kan referera när vi 
skall diskutera olyckliga spelares problem, en begreppsapparat som förstås 
både inom och utom den vetenskapliga och medicinska diskursen. Samtidigt 
påtalar Svensson i sitt arbete om ungdomars spelande att gränsen mellan vad 
som uppfattas som normalt respektive problematiskt spelande fortfarande är 
svår att finna. Inom vården görs bedömningar av enskilda läkare eller 
psykiater. Deras kriterier är de som har legat till grund för den forskning som 
bedrivits på de individer som ansetts vara problemspelare. När sedan 
psykiatrins kriterier för spelproblem förändrats har även forskningens 
uppfattning fått anpassa sig, vilket inneburit att vad som inom 
spelforskningen uppfattas som normalt respektive avvikande spelande ytterst 
bestäms av psykiatrins kriterier för spelproblem.241 Visst verkar det finnas en 
viss uppslutning kring vad som är spelproblem, även om mätmetoderna kan 
skilja sig åt men en klar avgränsning finns inte och är kanske inte heller 
möjlig att göra. Speldiskursens gränser för vad som är spelproblem är 
föränderliga. Denna rörlighet skapar problem. När en statlig utredning 
diskuterar spelmissbruk eller när en riksdagsman står i riksdagens talarstol 
och uttalar sig om spelmissbruk gör man det utifrån en begreppsapparat som 
inte bara, genom spelandets inneboende flexibilitet, är vagt definierat. Man 
gör det även utifrån ett begrepp vars innebörd är under ständig förändring. 
Vad är det för problematik man uttalar sig om? Hur stor är den och vilka är 
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det som drabbas? Och hur kan man med någon trovärdighet kritisera och 
granska en verksamhet om man inte ens kan precisera det problem som man 
anser att den skapar?  
 
Spelmissbrukarna har intagit en allt mer central roll i speldiskussionen i takt 
med att vi fått kasinon, Jack Vegas, Miss Vegas, internetspelande, 
skraplotter och Harry Boy. De spelberoende har fått ersätta de tidigare 
lättjefulla och moraliskt svaga individerna som stöd för en väl kontrollerad 
marknad. I 1974 års kasinoutredning finns inget nämnt angående sociala 
problem för individen. I 1992 års utredning finns ett par sidor där man 
diskuterar spelandets betydelse för uppkomsten av vissa sociala problem. År 
2006 släpps en utredning på 174 sidor som endast fokuserar på kriminalitet 
och sociala effekter för spelaren. Vårt potentiella spelmissbruk har blivit till 
ett slagträ i kampen om spelmarknaden och missbrukarna har blivit det 
ädlaste vapnet. Det är idag omöjligt att intervjua någon aktör på 
spelmarknaden utan att fastna i diskussionen om beroende, varför jag fick 
vara mycket försiktig vid mina intervjuer så att inte ämnet helt kom att kväva 
alla andra diskussioner. Meg Tivéus nämnde i ett citat den tidigare forskaren 
Rönnberg, som en av anledningarna till att diskussionen kring spelmissbruk 
tog fart.  
 
Sten Rönnberg, professor emeritus i socialt arbete vid Stockholms 
universitet, har en avgörande roll i uppbyggandet av den svenska 
forskningen kring spel. Stora delar av de åtgärder som idag genomförs i 
Sverige beträffande hanteringen av spelmissbruk har sitt ursprung i hans 
forskning och i den studie som genomfördes under hans överinseende i slutet 
av 1990-talet.242 Hans forskning har spelat en central roll för den 
uppmärksamhet ämnet fått under det senaste decenniet. Under 1996 börjar 
diskussioner mellan Folkhälsoinstitutet och Lotteriinspektionen föras kring 
beroendeproblematiken och Rönnberg börjar skissa på en första stor studie 
av svenskens spelvanor.243 Hans studie visar snart att det finns en grupp på 
runt 150 000 svenskar med spelproblem och av dessa är ca 50 000 att räkna 
som grava missbrukare.244 Undersökningen resulterade bland annat i att man 
inrättade en telefonsluss för personer med spelproblem, ökade antalet 
vårdplatser för spelmissbruk och att Folkhälsoinstitutet tilldelades 
öronmärkta medel för spelverksamheten. Men framförallt har den ökade 
uppmärksamheten tvingat fram en medvetenhet om problematiken.245

 
För att kunna organisera vårt spelande krävs att vi förmås förstå hur gränsen 
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för missbruk är draget. Vi måste förmås erkänna när vi passerat gränsen för 
det acceptabla spelandet för att vi därefter skall kunna rätta vårt beteende. Vi 
måste fås att bekänna att vi agerar på ett felaktigt sätt. Foucault beskriver det 
som att människan blivit till ett bekännelsedjur. Man bekänner eller man 
tvingas bekänna. Han kallar bekännelsen ett av de i Västerlandet högst 
värderade förfaranden när det gäller att få fram sanningen. Bekännelsens 
verkningar sprider sig vida omkring: i rättsväsendet, i läkarvetenskapen, i 
pedagogiken eller i kärleksförhållandena, i de vardagligaste sammanhangen 
och de allra högtidligaste ritualerna. Man bekänner sina brott, man bekänner 
sina synder, man bekänner sina tankar och sina önskningar, man bekänner 
sitt förflutna och sina drömmar, man bekänner sina sjukdomar och sina 
olyckor. Man bekänner offentligt och privat, till sina föräldrar, till sin lärare, 
till sin läkare, till dem man älskar. Och man bekänner inte minst för sig 
själv.246 Att förstå gränsen för sitt spelmissbruk handlar inte om att finna 
spelmissbrukandets gräns utan det handlar om att förstå och erkänna att man 
brukar spel på ett felaktigt sätt, att man missbrukar. Att som finansminister 
eller företagsledare uttala sig om spel handlar inte bara om att kommunicera 
ut ett budskap om spelandets normalitet eller spelandets farlighet. Det 
handlar lika mycket om att bekänna sig till den rätta läran.  
 
Spelmissbruk är ett utmärkt exempel på hur en diskurs formas, hur problem 
skapas, hur dess aktörer disciplineras för att kunna få gehör eller tystas inom 
diskursens ramar. Missförstå mig nu inte och tro att jag inte inser problemets 
allvar för de som drabbas. Problemet är högst påtagligt och forskningen 
kring dess grundläggande fysiska och sociala orsaker är nödvändig. Men 
frånvaron av synlig fysisk påverkan på spelaren eller spelarens omgivning 
gör det svårt att precisera vad som är oacceptabelt. Spelarens kropp bryts 
inte ned på samma märkbara sätt som hos en alkoholist eller en narkoman. 
Det man ur samhällets synvinkel missbrukar är något annat, nämligen 
förtroende. Det är först när man börjar missbruka det förtroende som ligger 
inbakat i penninghanteringen genom att spela på kredit, stjäla eller att 
överbelåna huset som samhället inte längre accepterar ditt spelande. Så länge 
du kan betala för dig är ditt spelande inget problem, vilket medför att du kan 
spela för hur stora summor som helst utan att samhället behöver se dig som 
missbrukare. En sådan definition är kanske acceptabel för samhället men kan 
självfallet vara förödande för individen. Således måste du lära dig att själv 
behärska ditt spelande. Du måste fås att själv förstå vad som är en smakfull 
nivå på ditt spelande. Vi anpassar vårt agerande till den nivå som staten 
signalerar är ett acceptabelt spelande, inte genom tvång utan genom de 
värderingar som sprids genom dess institutioner. Den framskridna liberala 
formen av politisk styrning aktualiseras idag av de genomgripande 
omvandlingar som äger rum inom och mellan de statliga institutionerna. 
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Inom såväl statliga som icke-statliga områden har kravet på en 
subjektorienterad ansvarsetik spritts och intensifierats och det på skilda 
nivåer.247 Låt oss därför gå vidare och leta efter signaler som staten skickat 
kring vad som ansetts acceptabelt, vilka gränser som inte fått överträdas och 
vilka problem som skapats genom dessa gränsdragningar.  
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Spelandet och samhället 

Som den uppmärksamme läsaren märkt har texten i allt större grad kommit 
att överge beskrivningen av spelaren till att mer handla om spelandet. Att 
endast fokusera på spelaren blir allt svårare ju fler områden man väljer att 
beröra. Avsikten är därför att ändra perspektiv i min läsning och se på 
relationen mellan spelandet och samhälle. Vilken är den bild av spelandet 
man kan utläsa i samhällsdiskussionen? Hur har man genom åren beskrivit, 
diskuterat och problematiserat spelandet? 

Spelandets normalitet 
 

Vi vill ta ett stort ansvar för att vi ska ha en ansvarsfull spelpolitik, och den 
ska naturligtvis bygga på de skyddshänseenden som vi har. Spel är en 
mycket speciell verksamhet. Jag kan säga att mitt eget personliga 
förhållningssätt är att jag är utomordentligt skeptisk till spelande. Om man 
skulle hantera andra sorters pengar på det sättet och visste att huvuddelen av 
de pengar människor satsar gav förluster, då skulle vi ju inte tillåta en sådan 
verksamhet. Men å andra sidan är spelet ett förhållandevis harmlöst nöje 
som människor kan ha trivsel av.248

 
Spel är inte alls en tjänst som vilken som helst. Spel är något annorlunda. 
Finansminister Anders Borg sällar sig till skaran av skeptiker som ser 
spelandet som varandes något att se upp med, varför den självklart är i behov 
av en ansvarsfull reglering. Även om han inte uttalar en direkt motvilja mot 
spelandet är det tydligt att han inte ser spel som en konsumentprodukt bland 
andra. Trots sin harmlöshet är spelandet något som motverkar ett ansvarsfullt 
ekonomiskt beteende och kan därför inte likställas med konsumtion av andra 
tjänster eller varor. Uttalandet är inte bara motsägelsefullt, utan även mycket 
karakteristiskt. Att skapa sig en bild av inställningen till spelandet är i många 
stycken enklare än att göra det motsvarande för spelaren. Spelandet är 
diskursens verktyg, praktikernas område för hanterandet av spelaren och 
dennes attityd till spel. Spelandet är det som diskuteras, även om det är 
spelaren man behandlar. Spelandet är det som tillskrivs egenskaper, positiva 
som negativa. Där spelaren är något man i texterna hela tiden tvingas leta 
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efter, är spelandet det som hela tiden är. Spelandet är farligt, spelandet är 
roligt. Spelandet förför, spelandet förgör. Det är i beskrivningen av spelandet 
som man på ett tydligt sätt kan följa den uttalade och outtalade 
disciplinerande inverkan som genom åren följt spelandet, där förbudet varit 
det centrala verktyget. Och det är genom bilden av spelandet som man lättast 
följer de konflikter som uppkommit i spelandets närhet. 
 

Spel- och lotterimarknaden har sedan gammalt varit reglerad. De närmare 
skäl som ursprungligen legat till grund för denna reglering är inte helt 
tydliga. En utgångspunkt synes dock ha varit att spel och lotterier utgjorde 
en tvivelaktig verksamhet som ändock inte helt kunde förbjudas utan krävde 
en strikt reglering för att överhuvudtaget få förekomma. I dag förekommer 
spel och lotterier i stor omfattning och måste som företeelse anses vara 
accepterade. Regleringen i dag syftar i stället till att minska de risker för 
sociala och ekonomiska skadeverkningar, kriminalitet m.m. som spel och 
lotterier kan medföra.249

 
Det är i vaga ordalag man beskriver moraliserandets inflytande på det 
traditionella spelförbudet. Spelandets historia som något moraliskt tveksamt 
beskrivs inte med någon större övertygelse. Denna, säkert i många stycken 
hälsosamma, försiktighet känns i det här fallet kanske något överdriven om 
man läser förbudstidens utredningar och motioner. Titta exempelvis på 
utredningen från 1910. Visserligen var de ekonomiska incitamenten viktiga, 
men samtidigt är det otvivelaktigt så att de moraliska betänkligheterna för 
utredare stått i första rummet för ett förbud. Detta märks inte minst genom 
att man utförligt diskuterar det moraliskt riktiga i att staten skulle 
understödja och uppmuntra medborgarna att använda delar av sina 
besparingar på spel, istället för att leda deras förmåga till kapitalbindning i 
sundare banor.250 I jämförelse med tidigare utredningar kan man tänka sig att 
den försiktighet, med vilket dagens uttalanden görs, är ett resultat av en 
förändrad syn på med vilken övertygelse man kan uttala sig om sin historia.  
Mer troligt är att det är en spegling av den osäkerhet som präglar dagens 
svenska speldebatt. Hela utredningen, som i mina ögon ger ett mycket 
reserverat intryck, tillsattes av regeringen 2004 för att granska lagstiftningen 
inom spel- och lotteriområdet. Den ges namnet Spel i en föränderlig värld 
och påbörjas endast fyra år efter att den stora lotterilagstiftningsutredningen 
Från tombola till internet251 färdigställts.  
 
Innehållet i utredningen känns igen sedan tidigare. Merparten har roligt av 
sitt spelande, eftersom det fungerar som ett nöje i kombination med ett 
spänningsmoment. För de flesta medför det inga negativa konsekvenser men 
man kan få problem om man inte är uppmärksam. Förbudslagstiftningen 
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fyller därför en funktion samtidigt som vissa undantag möjliggör 
underhållning för dem som så önskar, på ett för samhället och spelarna, 
tillfredsställande sätt.252 Lättsamhet i kombination med pekpinne. Lekfullhet 
i kombination med vaksamhet. Oron för brottsligheten. Oron för det 
okontrollerade. Spelandet beskrivs som en i grunden problematisk 
verksamhet. Även om det inte finns någon anledning att överväga ett allmänt 
förbud mot spel och lotterier påpekar utredningen att riskerna, för främst 
kriminalitet och skapande av beroende, måste anses betydligt större vid 
verksamhet av detta slag än för andra slags tjänster.253 Utredningen är tillsatt 
för att göra en belysning av den marknadsmässiga och teknologiska 
utvecklingen inom området, samt ta hänsyn till utvecklingen av EG-rätten. 
Man beskriver utvecklingen på spelmarknaden som explosionsartad och den 
sker i huvudsak på spelformer med hög riskfaktor. Utredningen är inget 
hastverk men utredarna säger sig samtidigt inte ha fått den tid de önskat 
varför vissa delar tvingats utlämnas, däribland frågan om en 
marknadsuppdelning baserad på ett licensförfarande. Utredarna kan trots allt 
konstatera att utgångspunkten måste vara en fortsatt reglering av den 
svenska lotterimarknaden, utifrån tanken om en säker och sund spelmarknad 
där överskottet går till allmänheten och allmännyttiga ändamål. Det är en 
oroande bild som ges av spelmarknaden och dess utveckling. Samtidigt är 
bilden egentligen mycket lik den bild som ges i 1937 års 
statslotteriutredning. Problematisk men normal.  
 

Av den nu meddelande översikten över lotteriväsendets utveckling i Sverige 
under de senaste årtiondena framgår, att spelet å vederbörligen 
koncessionerade lotterier och därmed jämförliga statliga reglerade företag 
under senare år uppnått en tidigare oanad omfattning och – åtminstone 
beträffande de viktigare spelarterna – alltjämt uppvisar en tydlig stigande 
tendens, ävensom att dylikt spel med åren kommit att bedrivas i alltmer 
mångskiftande former.254

 
Moraliserandet har i allt större utsträckning undanträngts i takt med att allt 
fler spelformer har gjort sig gällande. Penninglotterier utökas samtidigt som 
tippandet tar fart i och med formandet av Tipstjänst, vilket haft en kraftig 
inverkar på spelomsättningen. Det finns mängder av varulotterier och 
inköpen av premieobligationer anses även de vara en indikation på ökat 
spelintresse i landet. Flertalet av obligationerna anses ha inköpts i rent 
spelintresse, vilket visat sig på så sätt att betydande överpriser sägs ha 
betalats. Samtidigt har åtskilliga miljoner kronor erlagts på utländska 
lotterier och ett inte obetydligt deltagande skett på illegala lotteriliknande 
spel. Även den florerande kedjebrevsrörelsen är ett problem som måste tas 
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hänsyn till i beskrivningen av ett allt mer ökande spelintresse. Spelandet är 
således inte problematiskt, men organiserandet är problematiskt eftersom så 
mycket sker utom räckhåll för den statliga kontrollen. Därför väljer man att 
ställa merparten av allt spelande under statlig kontroll genom 1939 års 
lotteriförordning. Genom att organisera spelandet på ett sådant sätt 
undanträngs merparten av problemdiskussionen kring spelandet, och 
beskrivningen av spelandets normalitet får allt större utrymme i takt med att 
spelandets omsättning ökar. 
 
Det är inte bara spelandet som ökar i omfattning. Även utredningarna 
kommer med allt tätare mellanrum, vilket skulle kunna vara ett tecken på att 
problemen kring spelandet blivit allt fler eller att marknaden genomgått stora 
förändringar genom åren. Efter 1939 års förordning är glappet stort innan 
nästa utredning görs. Bortsett från två utredningar angående svensk hästavel, 
som egentligen inte behandlar spel, dröjer det till 1961 innan det kommer en 
ny utredning. Därefter kommer de allt tätare. Mellan 1970 och 1989 kommer 
8 statliga utredningar gällandes spel och lotterier. Från 1990 och framåt har 
det gjorts ytterligare 16 stycken. Alla har de tillkommit i syfte att hantera 
förändrade gränser. De problem och konflikter som vi idag möter i vår 
relation till spelandet kan alla ställas i förhållande till det okontrollerade. 
Spelandet som statlig kassako, regionalpolitiken, internetspelandet eller 
marknadsstyrningen. Alla är de problematiska då de ställs i relation till ett 
felaktigt brukande. Den normalisering av spelandet som styrt speldiskursen 
under de senaste hundra åren har varit en förutsättning för utvecklingen av 
alla dessa konflikter. Vid 1800-talets slut kan man i flertalet riksdagsinlägg 
utläsa en inställning till spelandet som varandes ett hot mot samhällets väl. 
Den kanadensiske Pastor V. A. Cody formulerar det som att människan 
endast kan leva tillsammans genom att nedtrycka vissa antisociala tendenser 
och uppmuntra vissa sociala dygder. Penningspel är huvudsakligen 
antisocialt och motverkar därmed samverkan inom samhället.255 Idag är 
tongångarna annorlunda. Spel om pengar är något som i stort sett alltid 
funnits och verkar förekomma i alla kulturer. Orden upprepas som ett mantra 
i speldebatten och tycks ha blivit en stående inledning på debattinlägg i 
dagens svenska riksdag. Spelandet beskrivs som en fundamental del av 
människans beteende och tycks nästan kunna förklaras utifrån vår genetiska 
sammansättning eller någon form av instinkt. Samtidigt behöver man inte gå 
alltför långt bakåt i tiden för att finna kulturer och folkslag där spelandet inte 
fanns och troligen heller aldrig funnits. Binde visar snarare på att det finns 
omfattande etnografiska och historiska bevis som starkt ifrågasätter en 
global förekomst av en ’spelinstinkt’, eller att spel om pengar skulle 
tillfredsställa en egenskap som inte kan tillfredsställas på något annat sätt.256 
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Men likafullt lever vi idag i en diskurs där övertygelsen om spelandets 
ofrånkomlighet är stor, även om det i mångas ögon tycks vara allt annat än 
oumbärligt. Att beskriva spelandet som något som sprider glädje, spänning 
och avkoppling är tankemönster som idag får oss att inse det etiska och 
kanske även det rationella med att spela, samtidigt som det visar på vår 
öppenhet gentemot andras intressen. För 1901 års utredare är spelandet alls 
inte lika normalt. 
 

Såsom skäl mot införandet af ett statslotteri har dervid hufvudsakligen 
anförts, att alla slags hasardspel äro förderfliga samt medföra förutom annat 
håglöshet och lättja, att lotterierna skada mera allmänt än de egentliga 
hasardspelen genom att locka de mindre bemedlade att under fåfängt hopp 
offra medel, hvilka de för sitt och de sinas uppehälle så väl behöfva, 
äfvensom att staten ej saknar tillfälle att på ett anständigare sätt än genom 
lotterispel vinna behöfliga inkomster. Utskottet, som till fullo instämmer 
häri, vill, gent emot hvad motionären till stöd för sin framställning anfört, 
ytterligare framhålla att det ingalunda, såsom motionären tyckes tro, är 
säkert, att man genom inrättande af ett statslotteri kan förekomma eller 
afsevärdt minska deltagandet från den svenska allmänhetens sida i spel å 
utländska lotterier, utan att det fast hellre är antagligt, att man derigenom 
endast uppmuntrade till och befordrade ett ökadt deltagande i lotterispel.257

 
Det normala tillståndet är, och bör vara, ett samhälle utan spel som 
motarbetar och försöker minimera dess utbredning. Normaltillståndet är, 
enligt utskottet, att inte vilja spela. De som uppskattar spel är moraliskt och 
ekonomiskt svaga grupper och glädjen sägs ha varit stor inom omdömesgilla 
kretsar när man upphörde med det tidigare befintliga penninglotteriet. Man 
uppmuntrar inte till alkoholkonsumtion, man uppmuntrar inte till slöseri, 
man uppmuntrar inte till oönskat eller onormalt beteende. Sålunda skall man 
heller inte införa ett statligt reglerat lotteri såsom uppmuntran till ett 
illavarslande beteende. Visst går det att spåra samma resonemang än idag, 
inte minst i Anders Borgs uttalande om att man aldrig skulle tillåta ett så 
oansvarigt användande av pengar inom någon annan verksamhet. Och varför 
behålla en strikt reglerad spelmarknad eller införa ett licensieringssystem? 
För att det kan stötta den fortsatt restriktiva hållningen till spelandet och dess 
utbredning. Skepticismen är fortfarande utbredd. Men låt oss innan vi ser på 
marknaden och hur den utformats kort återvända till diskussionen kring 
spelandets värde. Vad är spelandet bra för och vilken nytta för det med sig? 
 

Den här utredningen som har pågått inom EU är ett gigantiskt regelverk 
över hur det ser ut i de olika staterna men det är ingen  som frågat sig vad vi 
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ska ha spelmarknaden till? Vad är den bra för? För vem? De där 
grundläggande frågorna lyser med sin frånvaro och den diskussionen tar 
inte privata aktörer, inte Svenska Spel och inte politikerna heller.258

 
Jag visade tidigare på de svårigheter som finns kring att tillskriva spelandet 
ett kulturellt värde, inte bara för individen utan även för samhället i stort. 
Men vilka andra värden man kan tillskriva spelandet? Kan man överhuvud-
taget tillskriva det något värde? Är det ovärderligt eller kanske värdelöst? 
Finns det någon nytta med att vi spenderar tid på kasinot eller på travbanan? 
Vari ligger värdet eller nyttan för staten, som gör att man genom åren lagt 
ned så mycket arbete på att hantera det? Låt mig utifrån Thomas Nilssons 
fråga återknyta till spelandets värde utifrån samhällets perspektiv.  
 

Herr talman! Folkpartiet erkänner både den samhällsnytta som spel och 
lotterier bidrar till och människors frihet att spela för sitt nöjes skull. Dock 
oroas även vi av att spelverksamhetens baksida är mänskligt lidande och 
ekonomisk ruin för många som drabbas av spelberoende.259

 
Det är svårt att hitta ett mer tidstypiskt uttalande än det här. Spelandet 
tillskrivs ett oklart värde utöver att det är människans rättighet att ha roligt. 
Den reglerade svenska spelmarknaden omsatte 2004 dryga 36 miljarder 
kronor och statskassan fick genom det ett tillskott på nästan 5 miljarder.260 
Jag antar att det är delar av den samhällsnyttan Hans Backman talar om. 
Men finns det någon annan form av värde att tillskriva spelandet? Finns det 
något i spelandet som berikar samhället på samma sätt som vi säger att teater 
eller musik är berikande? Vi spenderar hundratals miljoner varje år på 
teaterverksamhet, inte för att några vill spela teater och några vill titta och 
inte för att det genererar arbetstillfällen åt manusförfattare och regissörer, 
utan för att vi tror att det tillför samhället något vi annars skulle sakna. Det 
är en del av den kultur vi tror berikar våra liv och därmed tillför något gott 
till samhället i övrigt. Finns det något liknande värde gällande spelandet? 
Kan vi tillskriva det något värde utöver hanteringen av pengar? Det visade 
sig inte helt lätt att finna svar på frågan för informanterna. 
 

Historiskt sett har det i alla samhällen varit så att överlevnaden varit det 
viktigaste, men det har även funnits behov av förströelse eller 
underhållning. Alltså inte bara jaga mat för dagen utan även försöka få 
utrymme för något som roar och underhåller. Det är väl i det perspektivet 
man ska se spel.261
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Bosse Ringholm antyder, med en inställning liknande den som Huizinga och 
Caillois står för, att spelande är något som alltid funnits och som vi 
människor har behov av. Spelandet är en nödvändighet. Om än inte för den 
direkta överlevnaden, så åtminstone för det direkta välbefinnandet. Man har 
genom alla tider använt spelandet för underhållning och därigenom tillfört 
mening till livet. Han är inte alls ensam om den uppfattningen. Flertalet av 
informanterna svarade spontant på samma sätt. Det är något som 
mänskligheten alltid gjort, eftersom vi verkar ha behov av att spela. Vi har 
ett behov av att göra något annat än det som är knutet till vår direkta 
överlevnad. Samtidigt behöver vi, som tidigare påpekats, inte gå längre än 
ett århundrade tillbaka för att finna kulturer där spel om pengar inte fanns 
och troligen heller aldrig funnits. Man kan således med fog ifrågasätta 
huruvida spel är ett ofrånkomligt fenomen eller inte. Oavsett det har vi i vårt 
samhälle, i takt med accepterandet av totalförbudets hopplöshet och att 
önskan efter spelandets intäkter ökat, allt mer kommit att beskriva spelandet 
som något ofrånkomligt. Vi har lärt oss acceptera bilden av spelandet och 
dess nya roll. Men svaret att spel är något för människan naturligt var inte 
för någon av mina informanter det enda värde som spelandet tillförde 
samhället. Underhållningsvärdet som Bosse Ringholm nämnde är det mest 
uppenbara och något som alla påtalade.  
 

Jag är stolt över att jobba med något som engagerar 8 av 10 svenskar. För 
de allra flesta är det en krydda som förhöjer deras kvalitet på vardagen och 
alla mår ju bra av att ibland ha lite drömmar och fantasier om vad man 
skulle göra med en vinst.262  

 
Spel är något som ger en krydda till vardagen, som får det trista att bli 
intressantare. Det är ett flertal värdeuttryck informanterna tillskriver 
spelandet. Att det skapar spänning, gläder, utmanar, underhåller, ger 
förströelse, eggar fantasin, stimulerar skaparkraft, skapar nyfikenhet, lockar, 
kittlar och möjliggör är bara några av de positiva uttryck om spelandets 
värde som framkommer i intervjuerna. Det finns mycket positivt för 
individen att hämta i spelandet utöver den rena ekonomiska vinning som 
bara vissa lyckligt lottade får ta del av. Glädjen att spela är större för 
spelaren än risken att förlora sina pengar. Är då risken en central del när det 
gäller spelandets spänningsmoment? Ser man till de utredningar jag läst är 
det i stort sett omöjligt att finna några intressantare tankar kring kopplingen 
mellan spelupplevelsen och risken att förlora pengar, eftersom de inte berör 
ämnet i någon vidare utsträckning. Men mina intervjuer antyder att 
kopplingen mellan risk och spänning inte behöver ha någon större betydelse. 
Möjligheten att vinna är viktigare för spänningsmomentet än risken att 
förlora. Vinstmöjligheten är helt central för att spelandet skall ha något värde 
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för spelaren.263 Men samtidigt talar man inte om att riskera sina pengar utan 
man konsumerar en spelupplevelse, konsumerar möjligheten till vinst.  
 

Det är bara att fråga vilken spelare som helst om de tror att de kommer tjäna 
pengar på spelandet så säger de nej. Det finns spelbolag. Varför? Därför att 
spelbolagen vill tjäna pengar. Det innebär att spelarna förlorar och det vet 
alla om.264

 
Vi är åter tillbaka vid spelandet som konsumtionsvara. För att se på 
spelandet som något odramatiskt som förtjänar att behandlas som en vanlig 
tjänst, väljer man att se det som varandes en konsumentprodukt bland andra. 
Det handlar inte om hur mycket vi riskerar att förlora när vi spelar, utan det 
handlar om att få ut så mycket glädje för spelpengarna som möjligt, som 
Pontus Lindwall uttryckte det.265 Det är lika liten risk med att spela bort 
några hundralappar på kasinot som att lägga samma summa på ett 
restaurangbesök eller en biofilm. I många sammanhang ses risken som ett 
viktigt verktyg för självdisciplineringen och självkontrollen. Dess tekniker, 
material och rutiner skapar tillsammans en styrningsmekanism som verkar 
under begreppet risk.266 Men om spelandet är en konsumtionsvara, vad 
riskerar man då när man köper en lott, går på kasinot eller spelar på hästar? 
Då handlar risken inte om att förlora utan om att inte spendera mer än vad 
man anser sig ha råd med. Pengarna som spenderas är förlorade redan innan 
man börjar spela. Douglas Roos menar att det är väldigt få som räknar med 
att man som spelare skall kunna vinna i längden. Väldigt få spelare tror att 
de vid en eventuell vinst kommer att kunna förändra hela sin tillvaro, att de 
kommer vara ekonomiskt oberoende och att de kommer kunna köpa den 
största villan och den dyraste bilen. Däremot är man med i matchen när man 
spelar. Man har chansen och det är det som spel handlar om. Det är i väldigt 
liten utsträckning en finansiell företeelse för spelarna.267 Om det vore så att 
allt för många hade ett positivt utfall på sitt spelande är det självfallet 
tveksamt om spelbolagen skulle vilja bedriva någon spelverksamhet.  
 
Reith betonar vinsterna som ett grundläggande och kvarstående motiv för 
spel. Vinsterna bidrar till spänningen och inget spel skulle upprepas om 
vinsterna uteblev, men den viktigaste drivkraften är spelets inneboende 
spänning, inte vinsten.268 Risken är i det här fallet inte det kraftfulla och 
påtagliga verktyg för vår självkontroll eller självdisciplinering som den 
kanske är i andra avseenden. Den risk som spelaren tar är något annat. Den 
handlar om att tappa kontrollen över relationen mellan sitt spelande och det 

                                                      
263 Intervju Per Binde, forskare CEFOS, 2006-11-03 
264 Intervju Douglas Roos, VD Ladbrokes Skandinavien, 2004-02-19  
265 Intervju Pontus Lindwall 
266 O´Malley. P. Introduction: configurations of risk sid 457 
267 Intervju Douglas Roos 
268 Reith.G. The age of chance sid 145ff 

 100 



övriga livet. Spelaren måste skapa sig själv som ett spelande subjekt, som en 
konsument som kan sätta gränser för sin konsumtion, som lär sig bedöma sitt 
agerande utifrån omgivningens agerande och utifrån ett problem som 
egentligen inte är ett problem. Spelandet blir på så sätt till en naturlig del i 
vardagen, som tillför oss individer något för oss positivt. Låt oss kalla det 
lycka. Det är en form av underhållning som vissa är intresserade av, men 
vars egentliga bidrag inte kan anses vara unikt för spel. Men underhållning 
och lycka torde vara nyttigt för oss människor. Är då inte det som är bra för 
individen även bra för samhället? 
 

Allt som ger människor förströelse och som de väljer frivilligt att syssla 
med, som i det här fallet att skapa lite spänning, det tillför ett värde. Så på 
det sättet kan jag se att även spel gör det. Och för samhället så tillför det 
pengar. Men jag kan inte se någon samhällsvinst för övrigt utan det är bara 
för individen.269

 
Inger Davidsson har en relativt klar uppfattning om spelandets värde för 
samhället. Är det bra för samhället att vi spelar? Nej, hon ser ingen vinst i 
spelandet för någon annan än den spelande individen. Det behöver för den 
skull inte innebära att det är dåligt för samhället, men någon vinst har hon 
svårt att finna. Ingen av mina informanter kunde ge några förslag på positiva 
bidrag till samhället som inte varit kopplat till det ekonomiska tillskottet till 
statskassan eller till den ”gladare” individen. Men Binde ville hävda att 
frågan på ett sätt är ointressant. 
 

Spel är något som finns i samhället och att försöka hitta ett svar på dess 
värde för samhället är egentligen ointressant. Spel finns och det kommer 
finnas kvar under överskådlig tid. Därför måste vi förhålla oss till det 
oavsett om vi kan finna dess värde eller inte.270  

 
Spel handlar i det här sammanhanget om pengar vilket gör det ganska 
fruktlöst, ja omöjligt för mig, att försöka separera dem. Individens lycka och 
ekonomin överskuggar alla andra möjliga bidrag. Det verkar således svårt att 
ge spelandet ett egenvärde, ett värde som man bara kan härleda ur och finna 
genom spelandet. Men som den uppmärksamme läsaren redan noterat, så är 
min fråga samtidigt felaktigt ställd. Det går inte att finna ett egenvärde för 
spelandet med min syn på vad spel är, det vill säga något som inte är ett 
objekt att identifiera utan något sprunget ur en relation. Det finns värden 
med relationer, men det är svårt att värdera varje unik relation. Vad som har 
ett värde i en relation behöver inte ha något värde i en annan. Något som är 
en funktion av våra föreställningar av vad spel är kan svårligen ges ett 
egenvärde. Frågeställningen kan därför kanske ses som onödig eller orättvis, 
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men det har legat en avsikt bakom mitt användande av den och det var att få 
mig själv och mina informanter att fundera kring ämnet och inte bara 
diskutera de helt dominerande frågorna gällande monopolet och dess intäkter 
eller beroendeproblematiken och dess kostnader. Det var ett försök att 
komma runt de självklarheter och den bekvämlighet, utifrån vilka vi tänker 
kring spelandet. Den positiva värdeladdning och normalisering som skett 
under 1900-talet har varit en förutsättning för dagens dynamiska språkspel 
inom den förhärskande diskurs som präglar inställningen till spelandets 
värde. Det individuella valet, beslutanderätten över sitt eget liv, har trängt 
undan den uttalat disciplinerande kraft som tidigare så starkt präglat 
individens förhållande till spelandet. Spelandet har omvärderats och blivit 
till en i stora delar accepterad del av vår kultur. Att finna spelgenen, 
sanningen om varför vi spelar, vore kanske den välsignelse inför vilken vi 
alla skulle kunna erkänna spelandets värde för samhället. Att finna den del 
av människan som specifikt kräver stimuli genom spel om pengar och 
pengars värde. Kanske skulle denna gen ge speldiskursen ytterligare en 
pusselbit, öppna upp en ny språkdomän.271 En språkdomän som idag fattas, 
men skulle kunna hjälpa oss undkomma frågan; Varför spel? 

Marknadsstyrningen 
 

Sammanfattningsvis är utredningen av den uppfattningen att den nuvarande 
svenska spelpolitiken inte är ändamålsenlig för att på en och samma gång 
tillvarata sociala skyddshänsyn, såsom att motverka kriminalitet eller 
sociala och ekonomiska skadeverkningar, och möjliggöra finansieringen av 
allmännyttiga ändamål eller för den delen bidra till statsintäkter. Det är 
också mot den bakgrunden utredningen funnit anledning att föra upp frågan 
om det inte bör övervägas att vidga utrymmet för konkurrens på den 
svenska spel- och lotterimarknaden. /.../ Dessutom har myndigheterna inte 
någon möjlighet till kontroll över spelandet när det sker hos andra 
anordnare än de svenska. Det är framför allt i detta senare avseende som en 
marknadsöppning skulle vara betydelsefull.272

 
Sammanfattningen beskriver ganska väl de ramar kring vilket den svenska 
spelmarknaden är skapad, även om den i det här fallet till viss del låter 
ganska uppgiven. Är det mot denna bakgrund man ska se utredningens 
reserverade inställning till spelandet, som jag tidigare ansett mig kunna 
spåra? Bilden av den reglerade svenska spelmarknaden är att den inte verkar 
fungera på något plan. Inte kan man skydda spelarna, inte kan man motverka 
kriminalitet, inte får man tillgång till merparten av intäkterna och inte tycks 
det vara förenligt med EU:s rättstänkande. Allt fungerar dåligt. Den 
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utveckling som skett på spelmarknaden har sprungit ifrån det regelverk som 
genom åren tillhandahållit och möjliggjort ett balanserat spelande och skapat 
en, i stor utsträckning, kontrollerad spelare. Regleringen av vår spelmarknad 
tycks vara ofunktionell. Hur ska man komma åt problematiken? Kan 
lösningen vara att släppa in privata aktörer på marknaden, för att på så sätt få 
kontroll över det spelande som idag sker helt utom statens inverkan? 
Lösningen känns igen från många tidigare utredningar, inte minst från 
förbudstiden. 2:a kammarens tillfälliga utskott beskriver redan 1895 denna 
som ett huvudargument för en eventuell legalisering. Eftersom spel är en 
verksamhet som inte kan avhjälpas, och sålunda räknas som en nödvändig 
olägenhet, vilken lagstiftning inte hjälper mot, skulle de skadliga följderna 
kunna mildras genom regeringens vaksamhet och en efter omständigheterna 
lämpad polis.273 Men rädslan för det okontrollerade är stort. Vad händer om 
man legaliserar spelandet? Kommer det att öka explosionsartat eller kommer 
staten att kunna behålla verksamheten inom rimliga gränser? Man vågar sig 
således inte på en legalisering. 15 år senare, i en utredning som visserligen är 
långt mycket mer positiv till spel och lotterier, framkommer samma rädsla. 
 

Med stöd af lotteriväsendets utvecklingshistoria torde vissa 
erfarenhetsrön kunna konstateras, hvilka alla hafva betydelse för frågan om 
lämpligheten af ett statslotteris inrättande, /.../ Man torde försöksvis kunna 
fastslå dessa erfarenhetsrön i följande satser;  

Om ett inhemskt statslotteri med effektiv finansiell skyddsverkan skall 
inrättas, måste det så anordnas, att det med framgång kan träda i täflan med 
de liknande inrättningar utomlands, hvilkas lockelser det skall motverka; 

Statslotteriet har tendens att utbreda och uppegga spellusten inom landet; 
Ett statslotteri, en gång inrättadt, kan endast med svårighet afskaffas; 
Spellusten är till en viss grad inneboende hos alla folk och tager sig alltid 

uttryck;  
och det är statens intresse att så reglera dem, att de verka minst 

skadligt.274  
 
Visst kan det ses som rimligt att man inför ett permanent statligt 
penninglotteri, eftersom det finns mängder av tillfälliga lotterier och tillgång 
till utländska aktörer i en ohälsosam utsträckning. Ett statligt lotteri skulle 
organisera spelmarknaden och möjliggöra viss kontroll av spellustan. Men 
hur kan man garantera att spelaren inte tolkar legaliseringen på ett felaktigt 
sätt. Vad händer om spelaren ser det som en signal att spelandet är fullt ut 
acceptabelt och något man kan spendera både tid och pengar i allt större 
utsträckning på? Frågan man ställer sig är vilket symbolvärde det 1910 
ligger i att inte inrätta ett svenskt statligt lotteri? Samma fråga ställer sig 
dagens utredare. Vilket symbolvärde ligger det idag i att utländska aktörer 
inte får tillgång till en öppnare svensk spelmarknad? Vilket symbolvärde 
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ligger det i att inte tilldela nuvarande aktörer rätten till vissa spelformer? 
Denna rädsla för att en anpassning till en förändrad marknad ska få negativa 
konsekvenser i form av en okontrollerad ökning av spelandet kan spåras i 
alla utredningar jag läst. Hur ska spelarna reagera om vi inför internationella 
kasinon? Vad händer med automatspelandet om vi förbjuder enarmade 
banditer? Hur kommer spelarna att reagera om vi återinför spelautomaterna? 
Hur ska spelarna klara av att hantera en höjning av återbetalningsprocenten? 
Vad händer om vi öppnar kranarna? Kommer vi att översköljas med alla de 
olägenheter som befintlig reglering, mer eller mindre lyckosamt, försöker 
begränsa? Är spelarna själva insiktsfulla nog att kunna hantera en ökande 
frihet? Ständigt denna återkommande rädsla för det okontrollerade. 
 
En avgörande faktor för regleringen och dess utveckling, har självfallet varit 
de pengar som kunnat kanaliseras till välgörande verksamhet. Traditionen att 
låta de inte alltid uppskattade spelintäkterna gå till kulturella och välgörande 
ändamål har ursäktat ett, som det verkar, oundvikligt men samtidigt 
impopulärt beteende. Om nu svensken inte kan avhålla sig från att spela, låt 
oss då dra nytta av de pengar som det skulle kunna inbringa och låta det till 
exempel lösa statens stora pensions- och försäkringsproblematik, vilket var 
ett tidigt förslag på användningsområde.275 Regleringen har byggts upp kring 
detta principiella avvägande och de exempel som finns på hur man hanterat 
saken när principen utmanats är många. När man motiverar en reglering av 
de spelautomater som på 1970-talet spridits över landet, är frågan om att ta 
kontroll över intäkter som ograverat gick till utställarna och lokalägarna 
avgörande.  
 

Från principiella synpunkter är denna ordningen otillfredsställande. Det 
strider mot den huvudprincip för svensk lotterilagstiftning som åberopats i 
det föregående. Det framstår som stötande att allmänhetens spelbenägenhet 
skall få utnyttjas i enskilt vinstsyfte på det sätt och i den omfattning som de 
nuvarande reglerna för automatspelet medger.276

 
Det är otillfredsställande att privata aktörer tjänar pengar på spel eftersom 
man då bryter mot den huvudprincip kring vilken regleringen är byggd som 
säger att spelintäkter skall gå till ideella föreningar eller annan välgörande 
verksamhet. Samma argument återkommer under 1990-talets mitt när 
spelautomater återigen har introducerats. Man tvingas då se över 
automatspelslagen eftersom nya former av elektroniska spelautomater ställts 
ut som delvis konkurrerat ut de av staten återinförda värdeautomaterna. Det 
anses ha lett till att allmänna eller allmännyttiga ändamål gått miste om 
tilltänkta spelintäkter som istället tillfallit privata intressen.277 Varför då 
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fortfarande hålla kvar vid denna princip? I ett samhälle där spelandet ses 
som något påtvingat kan man förstå att det finns behov av en kanalisering av 
intäkterna för att uppväga dess negativa konsekvenser. Men hur passar det 
med dagens spelvana samhälle? Hur går det ihop med ett samhälle där 
konsumenthänsynen får en allt större betydelse? Konkurrensverket hävdar 
att det är konsumenten som främst drabbas av en begränsad konkurrens. 
Konkurrens gynnar konsumenterna genom att priserna pressas, kvaliteten 
höjs och utbudet av varor och tjänster breddas. Konkurrens stimulerar 
samtidigt till ett bättre användning och stärker de svenska företagens 
förmåga att hävda sig på internationella marknader.278 I ett sådant perspektiv, 
där principen om spelintäkternas fördelning baseras på en förlegad syn på 
spelandet, tycks den således motverka vårt moderna tankemönster. Principen 
om spelandets fördelning obstruerar individens tillgång till konkurrensens 
positiva egenskaper. Men denna rättighet är inte självklar vad gäller spel. I 
mitten på 1990-talet beskrivs problematiken på spelmarknaden med dessa 
ord.  
 

Vi konstaterar att konkurrensen på marknaden är olämpligt hög inom 
framför allt nummerspelssegmentet. Flera aktörer utvecklar närmast 
identiska spelformer. Tendenser till ökade kostnadsandelar och minskande 
lönsamhet (marginaler) finns.279

 
Kan konkurrensen på en marknad bli olämpligt hög? Är det inte som 
Konkurrensverket säger, att alla vinner på en konkurrensutsatt marknad? 
Kan ökad konkurrens motverka det övergripande målet, nyttan för 
konsumenten? Eller är det så att vi förändrat vår syn så mycket beträffande 
den öppna marknadens positiva egenskaper de senaste tio åren? Kanske är 
uttalandet en typisk rest av tidigare utredningar, där endast aktörerna och 
staten har varit intressanta objekt att hantera. Eller är det så att värderingen i 
själva verket finns kvar men döljs av den individuella valets retorik, av 
individens rättighetsdiskurs? Det är inte längre det omoraliska man invänder 
mot, utan brottet mot en huvudprincip. Tiden har fördunklat de 
grundläggande värderingarna med resultatet att när de ställs i relation till 
många andra av dagens värderingar blir de svåra att försvara. Värderingarna 
har istället övergått till att vara förgivettagna och nedtonade. Det dolda 
moraliserandet har blivit något vi förhåller oss till och som vi omedvetet 
låter styra vårt agerande. Det har blivit till en del av den politiska korrekthet 
som inte kan ifrågasättas. Vi försvarar fortfarande regleringen med hjälp av 
argument kring penningfördelningen, för vem kan ifrågasätta små 
idrottsföreningars rätt till bidrag eller nykterhetsrörelsens behov av 
finansiellt stöd? Fast i själva verket moraliserar vi fortfarande över spelandet 
som fenomen. Men ju mer vi kopplar spelandet till konsumenten, desto 
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större problem får vi med att försvara principen i förhållande till våra övriga 
värderingar, att försvara det sätt på vilket vi konstruerat reglerna kring vårt 
spelande och dess aktörer.  
 

Spel- och lotteriverksamheten är således i huvudsak förbehållen staten och 
folkrörelserna. Det är i praktiken till stor del fråga om en monopol-
situation.280

 
1939 års reglering ställde större delen av spelmarknaden under statlig 
kontroll, för att på så sätt kunna underlätta hanteringen av det riktade stödet 
till önskad verksamhet. Idag innebär det att Lotterilagens reglering, i 
förening med regeringens tillståndsgivning, ger Svenska Spel monopol på 
vadhållning i samband med idrottstävlingar i mer än en kommun samt spel 
på värdeautomater. ATG har monopol på vadhållning i samband med 
hästtävlingar och kasinospel får endast bedrivas av Svenska Spel, förutom 
restaurangkasinon där det föreligger en friare konkurrens eftersom hotell, 
restauranger och även andra kommersiellt verkande företag kan erhålla 
tillstånd. Lokala lotterier, inklusive bingospel, är förbehållna ideella 
föreningar på orten. Rikslotterier kan däremot anordnas av såväl ideella 
föreningar som av Svenska Spel.281 Det är således ett antal aktörer som 
agerar på den svenska så kallade monopolmarknaden.  
 

Det är ett spel de håller på med. De bedriver kampanj och spelar apa för 
sina snäva vinstintressen.282

 
Bosse Ringholms utfall mot Ladbrokes har att göra med 2000-talets kanske 
mest centrala konfliktfråga beträffande det svenska spelandet. Frågan om 
huruvida marknaden skall öppnas för privata aktörer att kunna bedriva 
spelverksamhet eller inte. Den har, tillsammans med frågan om 
spelberoende, helt kommit att dominera den offentliga speldiskussionen. En 
debatt som är långt ifrån avslutad, även om regeringen sagt sig komma med 
ett regleringsförslag inom en snar framtid. Sverige och många andra länder 
har under en följd av år avreglerat och konkurrensutsatt ett antal 
monopolmarknader. Telefon, el och järnväg är några exempel på statliga 
monopol som avreglerats i Sverige under senare tid. Delar av 
läkemedelsmarknaden är under omstrukturering, samtidigt som 
alkoholförsäljningen och spelmarknaden är marknader vars reglering idag 
ofta ifrågasätts. Men bakom monopoliseringen av dessa marknader fanns 
tankar, behov och förutsättningar som möjliggjorde inrättandet av 
regelverken. Ser man till spelmonopolet och den bild som ges av 
spelmarknaden, är 1939 års beslut om införandet av ett statligt permanent 
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penninglotteri alls inte svårförståeligt. Bakgrunden är att det under 1900-
talets första del har upprättats en mängd tillfälliga lotterier i syfte att bygga 
teatrar och sjukhus, eller att stödja forskningsresor och äldreomsorg. 
Lotteritillstånd gavs för kortare perioder och en ny ansökan var tvungen att 
göras efter varje periods utgång, eller så övergick ett avslutat lotteri i ett nytt 
där ändamålet till viss del modifierats. I takt med att allt fler lotterier 
tillkommit har dock den direkta kopplingen mellan lotteri och dess ändamål 
blivit allt mer diffus för spelaren. Ändamålen har ackumulerats och man 
börjar istället fördela lotteriintäkterna till de olika intressegrupperna.283 
Administrationen har vuxit och spelandet för den så kallade ”goda sakens 
skull” har minskat i takt med att omsättningen och antalet lotterier ökat. I 
statslotteriutredningen skrivs: 
 

Under nu angivna förhållanden kunna sakkunniga icke undgå att finna 
önskvärt, att i vårt land finnes ett av staten kontrollerat större penninglotteri, 
/…/ Dess uppgift bör vara att dels bjuda effektiv konkurrens med de 
utländska lotterierna, dels tjänstgöra som regulator på de inhemska 
lotterispelets område. Vad konkurrens med utlandet beträffar, må det endast 
framhållas att ett svenskt lotteri, hållet inom rimliga gränser i avseende på 
omfattning och vinstlockelser, icke kan förväntas helt undantränga de 
utländska.284

 
Utredningen beskriver behovet av ett statligt reglerat penninglotteri som 
stort, eftersom man ser det som den enda garanten för en organiserad 
marknad och som det bästa försvaret mot spel på utländska lotterier. 
Spelbehovet skulle genom ett statslotteri kunna tillfredsställas, samtidigt som 
man garanterar trygghet för spelaren. Man skulle även kunna undvika 
marknadsföring, eftersom ett statligt lotteri inte har något vinstintresse och 
därför inte behöver marknadsföra sig i samma utsträckning som privata 
anordnare. Samtidigt påtalas att staten inte ska budgetera för inkomsterna, 
eftersom inkomsten ses som osäker och moraliskt tveksam inom vissa 
kretsar.285 Rädslan för ett statligt spelberoende tycks vara utbredd, varför det 
finns en utbredd misstänksamhet mot att staten ska missbruka möjligheten 
till lättförtjänta intäkter. Samtidigt har statens beroende av lotterimedel med 
åren blivit allt större och man behöver säkra intäkterna för framtida bruk. 
Förutsättningarna för att en monopolisering av den svenska lotterimarknaden 
skulle förbättra marknadssituationen ses således som goda och beslutet 
verkar väl genomtänkt och nästan självklart när man läser de utredningar 
som ligger till grund för beslutet. Även i fråga om hästverksamheten är 
begränsningen av spelmarknaden länge oifrågasatt. Någon monopol-
diskussion handlar det knappast om under travsportens och totalisator-
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spelandets tidiga år. Upplägget är sådant att tävlingsanordnarna organiseras i 
ideella föreningar, oftast benämnda trav- eller galloppsällskap, beståendes av 
ett antal hästsportintresserade personer. Avsikten med att knyta 
totalisatortillstånden till sammanslutningar av sådan karaktär är att skapa 
garantier för att totalisatorverksamheten kan bedrivas på en sund basis med 
sikte på att främja organisationernas ändamål, samtidigt som ett eventuellt 
överskott förutsätts komma hästaveln till godo.286 Flera aktörer finns, men 
det krävs tillstånd från Kunglig Maj:t för att kunna bedriva verksamheten 
och sådan ges endast till vissa föreningsformer. Genom att styra 
organiseringen blir staten en garant för att totalisatorspelandet inte övergår 
till äventyrligt, ohederligt eller okontrollerbart spelande.  
 
Dåtidens resonemang skiljer sig inte i så stor utsträckning från dagens. När 
man utreder kasinoetableringen vidhåller man att endast statliga bolag bör 
ges koncessioner för sådana spelformer som kan bedömas medföra risker av 
social karaktär, eftersom statlig kontroll över sådana spelformer bedöms 
kunna stävja illegalt spel i okontrollerade former.287 Staten ses som en garant 
för det trygga, det välorganiserade och monopolet bör därför vidmakthållas. 
Pengarna skall tas om hand och fördelas av statsmakten för att därigenom 
garantera att de används på ett för samhället bästa möjliga sätt. Men statens 
ansvarstagande av pengafördelningen har samtidigt medfört att den koppling 
mellan spelintäkterna och hur de används, som det fanns kritik mot redan på 
30-talet, fortsatt att vara ett problem i takt med att den relationen blivit allt 
mer diffus.288 Fokus har därför kommit att glida mot dem som många anser 
drabbas negativt av dagens reglering. 
 

Ingen bransch mår särskilt bra av att ha en aktör. Den aktören har inga skäl 
att springa benen av sig för att leverera en bra produkt, vara serviceinriktade 
eller effektiv.289

 
Det är inte ovanligt att en monopolmarknad drabbar konsumenten, bland 
annat genom högre priser och sämre service.290 I det här fallet handlar högre 
priser om sämre odds, som ger lägre återbetalning. De strikta regler för 
återbetalning som dagens aktörer har tilldelats av sin uppdragsgivare staten 
reglerar den återbetalningsprocent som varje spel får ha. Procentsatsen ligger 
långt under den som privata bolag kan erbjuda, vilket inte minst visat sig på 
internetmarknaden där det för företag som A-lotterierna och Folkspel är 
omöjligt att konkurrera på likartade villkor med likartade odds.291 Men 
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poängen med denna monopolmarknad är just att man vill hålla spelandet på 
en rimlig nivå och ett av de kraftfullaste verktygen för det är priset. Således 
kan argumentet låta relativt malplacerat i en diskussion kring monopolets 
existens. Ingen kan hävda något annat än att spelaren drabbas av 
spelmonopolet, men det är ju också syftet med regleringen. Det ska vara dyrt 
att spela för annars riskerar vi att spela för mycket. Det sköts bäst genom en 
statligt reglerad marknad där målet för spelpolitiken är att värna en sund och 
säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel 
tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet skall gå till allmänna 
eller allmännyttiga ändamål, såsom föreningslivet och hästsporten och 
inriktningen skall vara att prioritera sociala skyddshänsyn, samtidigt som 
intresset av ett varierat spelutbud och risken för bedrägerier och olagligt spel 
beaktas.292 Men som Anders Jansson påpekade uppkommer den naturliga 
frågan huruvida det är så att ett monopol sköter den uppgiften bättre än bolag 
på en normalt konkurrensutsatt marknad med ett tydligt regelverk. Man 
borde kanske kunna ställa lika hårda krav på en privat aktör.293

 
Samtidigt kan man, med tanke på det flertal aktörer som finns på marknaden, 
ifrågasätta huruvida det är en monopolmarknad eller inte. Den senaste 
lotteriutredningen väljer att beskriva det som en monopolliknande situation. 
Svaret är inte helt självklart och åsikterna går av naturliga skäl isär hos 
informanterna. I utredningens delbetänkande angående vinstandelar skriver 
man att konkurrens föreligger på den svenska spel- och lotterimarknaden, 
såväl mellan nationella anordnare som mellan dessa och utländska aktörer. 
Den internationella konkurrensen gäller framförallt spel över internet, som 
anordnas av utländska aktörer och som är tillgängliga också för spelare i 
Sverige. Utredningen om vinstandelars funktion som konkurrensmedel för 
svenska anordnare är föranledd av denna ökande konkurrens.294 I uppföljande 
utredning beskriver man situationen som att de internationellt verksamma 
spelanordnarna har utnyttjat den teknologiska utvecklingen, medan 
lagstiftningen i Europa så långt som möjligt försökt hålla fast vid en 
nationell spelmarknad. Spelarna har dock inte varit främmande för att 
utnyttja de möjligheter som tekniken inneburit i fråga om att välja hos vem 
man vill spela, varför man i det avseendet inte kan säga att spel- och 
lotterimarknaden skiljer sig från någon annan ekonomisk verksamhet.295 
Spelarna uppför sig återigen på ett okontrollerbart sätt. De följer inte de 
förhållningsorder som den statliga regleringen kommunicerar. De använder 
sig av alternativ som visserligen inte bedriver en verksamhet som man 
ogillar. Inte heller görs det på ett sätt man ogillar men de administreras 
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utifrån regioner som står utanför den statliga kontrollen. Och tillgången på 
alternativ är god. Bosse Ringholm menar att man i det avseendet absolut inte 
kan tala om en monopolsituation på den svenska spelmarknaden.  
 

Tekniken framförallt gör ju att de som i likhet med Sverige har den stora 
ambitionen att ha en socialt reglerad marknad, mer och mer utsätts för 
konkurrens. Vi har ju motpolen där du ständigt i hemmadebatten talar om 
spelmonopolet, vilket jag tycker är fullkomligt felaktigt beskrivet. Vi har 
inget monopol. Möjligen ett oligopol där det är få aktörer och de aktörer 
som finns är av statens myndigheter bestämda vilka de ska vara. Du och jag 
kan som privatpersoner inte starta lotterier för det har staten bestämt. Så det 
är ett begränsat antal aktörer men något monopol är det definitivt inte. Inte 
ens på hemmaplan. Och det är definitivt inte monopol eller oligopol om 
man ser till den internationella arenan, eftersom du via det elektro-
magnetiska systemet gör vad som helst, strängt taget. På samma sätt som du 
inte har tv-monopol längre eftersom du kan få in vilken kanal du vill.296

 
Det finns ett flertal aktörer på den svenska spelmarknaden, vilka för en hård 
kamp om spelarna och därför investerar stora summor i marknadsföring. 
Spelbolagens samlade reklamutgifter före rabatter beräknas för 2004 uppgå 
till 785 miljoner kronor.297 2006 bedöms motsvarande siffra vara 1196 
miljoner.298 Konkurrensen mellan bolagen är hård, på en marknad som enligt 
spelbolagen är relativt stabil och inte växer i allt för hög grad. Den 
huvudsakliga anledningen till att man spenderar pengar på marknadsföring 
är således kampen om en befintlig marknad mellan dagens aktörer, inte att 
öka det totala spelandet.299 Det införs regelbundet nya spelformer vilket gör 
konkurrensen än mer tillspetsad. När kasinon infördes var oron stor, hos 
bland annat folkrörelserna, för att de skulle förlora marknadsandelar på en 
redan tuff marknad. Men hård konkurrens på spelområdet har ofta setts som 
ett potentiellt problem. I början av 1970-talet konstaterar man att lotteriernas 
omslutning visserligen ökat väsentligt, men så även antalet lotterier. Inte 
minst vad gäller de lotterier som endast behöver anmälas för att få 
arrangeras. Utvecklingen medför allt större problem med tillsyn och kontroll. 
Försäljningssvårigheterna är stora och en allmän okunnighet angående 
reklamutgifter och övriga omkostnader gör att många lotterier blir näst intill 
olönsamma.300 För att inte tala om den konkurrens som råder på 1930-talets 
oregerliga marknad, där ett flertal lotterier inte funnit full avsättning. Man 
har svårigheter med att prognostisera och reglera spelomfattningen. 
Visserligen tror man sig kunna notera att spellusten ökar, men risken är 
överhängande att ändrade förhållanden kommer inträda.301 Istället för att 
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riskera att allt fler lotterier kommer på obestånd ser man det som bättre att 
kanalisera mer pengar till ett statligt lotteri och därefter fördela intäkterna på 
ett mer kontrollerbart sätt. Således ytterligare ett starkt argument för ett 
statslotteri. Men att man pekar ut marknaden som varandes en 
monopolmarknad handlar i första hand inte om det möjliga eller omöjliga i 
att finna olika lotterier, utan om ägarförhållanden, fördelningen av 
spelformer, marknadsföring och det omöjliga i att etablera ett spel utan 
regeringens godkännande. 
 

Argumentet att det på grund av internet är en avmonopoliserad marknad 
stämmer inte. Det är ett väldigt tydligt monopol, eftersom vi inte finns 
fysiskt i Sverige med våra spelbutiker och det är en väldigt stor skillnad att 
kunna se Svenska Spel, ATG eller Ladbrokes på ICA, på bensinmacken 
eller i Pressbyrån och att vi får göra reklam i svenska medier på lika villkor. 
Det är skillnad att kunna göra allt det mot att synas bara i tv 3 och kanal 5 
och då i fråga av sponsorat. Så det finns ett monopol. Det där argumentet 
kan jag inte acceptera.302

 
Det finns små eller inga hinder för spelaren att spela hos utländska bolag 
men det finns hinder för bolagen att hitta spelaren. Det finns inte en frihet att 
marknadsföra sig och sina produkter, varför det finns vad man kan kalla ett 
marknadsföringsmonopol. Detta torde ha en kraftig inverkan på 
konkurrensen. Det står i den svenska lagstiftningen att man inte får främja 
utländskt spel, varför Expressens chefredaktör blev åtalad och dömd för att 
ha låtit publicera ett flertal annonser för utländska spelbolag.303 När de 
utländska spelbolagen gör reklam för sin verksamhet polisanmäler 
Lotteriinspektionen annonsören, vilket leder till osäkerhet kring vad som kan 
hända för bolagen och för de idrottsklubbar som eventuellt agerar 
reklampelare. Man kan således hävda att det inte är ett monopol på spel utan 
att det är monopol på produkterna och på möjligheten till att kommunicera 
med sina konsumenter. Svenska Spel har monopol på kasinon och ATG har 
monopol på hästspel, men de konkurrerar båda på en spelmarknad där det 
finns ett flertal aktörer. Men som flera informanter påtalade kan man även 
beskriva många spelformer som egentligen varandes samma sak. 
Travspelarna intresserar sig egentligen inte för hästar och fotbollsintresset 
hos dem som spelar på Tipset är inte alltid speciellt stort.304 Det är spelandet 
som är det viktiga och i vilken form det sker spelar inte så stor roll. 
 

Bosse säger att det inte bara är en leverantör men jag håller självklart inte 
med. Om det vore flera leverantörer då skulle vi få starta ett eget lotto i tv 
men det får vi inte.305
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Att säga att en marknad är konkurrensutsatt där tillstånd att driva spel av 
tradition är tilldelat särskilda aktörer, ofta statligt ägda eller styrda, utan en 
öppen upphandling eller anbudsförfarande och där man till konkurrenter 
utser bolag, som för att konkurrera tvingas finna omvägar runt den svenska 
lagstiftningen, är naturligtvis lätt att kritisera. Man beskriver i flera 
utredningar en svensk spelmarknad under stort tryck från konkurrerande 
verksamheter. Samtidigt beskriver utredningarna ofta situationen som ett 
monopol och det är hela tiden en monopolterminologi som används i 
riksdagen.306 Bilden av spelmarknaden såsom varandes en monopolmarknad 
är således starkt förankrad i speldiskursen. Samtidigt hävdar flera av 
informanterna att, på samma sätt som frågan om spelandets värde, även 
diskussionen kring monopol, oligopol eller vad man nu vill kalla det även 
den snart är förlegad. Den tid när man kunde tala om en monopolistiskt styrd 
spelmarknad är övergången. Den uppdelning som idag finns kommer i 
längden knappast överleva EU:s konkurrenslagstiftning även om bland annat 
Regeringsrätten slagit fast att det svenska spelmonopolet än så länge får 
finnas kvar.307  
 
I stort sett alla de konflikter på spelmarknaden som beskrivs i de moderna 
utredningarna har sin motsvarighet i tidigare utredningar. Men just 
relationen till EU är ett område där jag inte kunnat finna någon tidigare 
motsvarande konfliktsituation. Det är osäkra utredare som tecknar bilden av 
relationen mellan den svenska spelmarknaden och regelverket inom unionen. 
När det gäller lotterier och spel förekommer inte någon särskild reglering 
inom EG-rätten. Det finns inga förordningar eller direktiv som tar sikte på 
sådana verksamheter, utan det är Romfördragets allmänna regler som gäller. 
De regler som diskuteras är framförallt reglerna om fri rörlighet för personer 
och tjänster, samt bekämpande av snedvriden konkurrens. Inom ramen för 
dessa bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 
att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudas. 
Förbudet omfattar även inskränkningar för medborgare i en medlemsstat 
som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor, filialer eller 
dotterbolag.308  
 
Ser man till hur den svenska spelmarknaden är uppbyggd är det de artiklar 
som tar sikte på statliga monopol och liknande som anses mest intressant. 
Artiklarna föreskriver i princip att en anpassning av monopolen skall ske så 
att deras verksamhet bedrivs i enlighet med fördragets regler.309 Det är i regel 
inte något som hindrar att EU:s medlemsstater upprätthåller monopol, men 
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för att ett monopol eller andra hinder skall kunna godtas förutsätts att de är 
berättigade på grund av tvingande skäl med hänsyn till allmänintresset, 
bidrar till förverkligandet av det avsedda syftet och inte går utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta syfte. Möjligheten för medlemsstaterna att 
bestämma på vilka områden verksamheten skall bedrivas i form av statligt 
monopol är dock relativt stor.310 Bosse Ringholm hävdar att det finns en 
konsensus hos ansvariga idrottsministrar inom EU att man skall bibehålla en 
reglerad spelmarknad och att det på EU-nivå inte skall genomdrivas någon 
harmonisering av spelmarknaden eller någon form av fri öppen marknad 
som för vilken tjänst som helst.311 Man vill enligt honom fortsätta att hålla 
spelandet utanför normalitetens område, för att på så sätt kunna behålla en 
reglering av en verksamhet som, av åtminstone vårt svenska samhälle, 
beskrivs som högst normalt. 
 
Men Pontus Lindwall påpekar att man måste fundera kring varför 
lagstiftningen finns, vilket dess innehåll och syfte är. Är syftet att 
privatpersoner ska tjäna pengar på spel? Nej, syftet är att se till att Europa 
ska klara av att vara en region i världen som är konkurrenskraftig mot andra 
regioner och för att det ska kunna uppnås måste man se till att alla delar 
inom regionen konkurrensutsätts, eftersom det skapar utveckling. När man 
sedan går in och tillämpar lagen får man inte bli förvånad om man snubblar 
på vissa områden där det inte är konkurrens och där ramverket inte fungerar, 
som fallet nu är med spelmarknaden. I det här fallet hävdar statliga bolag att 
det krävs ett undantag för att det är ett socialt monopol.  
 

Men det har varit en lögn som folk bara har hackat i sig på ett märkligt sätt. 
Nu börjar det dock släppa och folk ser att det inte med någon trovärdighet 
går att hävda att det här är ett socialt monopol. Är det på grund av det 
sociala skyddet som vi öppnat fyra nya internationella kasinon med i princip 
obegränsade insatser? Är det på grund av skyddshänsynen som vi har infört 
värdeautomatspel över hela riket, som i princip har transformerat hela 
Sverige till ett stort kasino. Det annonseras för 1,5 miljoner dagligen i 
dagspress, tv, radio och billboards. Man säger att de åtgärderna är ett steg i 
att sköta det sociala ansvar som spelmonopolet innebär. Det kan ingen 
människa med någon trovärdighet påstå.312  

 
EG-domstolen har fastslagit att en nationell reglering som föreskriver 
straffsanktionerade förbud mot att utöva verksamhet avseende upptagande, 
mottagande, registrering och förmedling av vad, i synnerhet vid 
sportevenemang, i frånvaro av koncession eller tillstånd som beviljas av den 
berörda medlemsstaten, utgör en inskränkning i etableringsfriheten och 
friheten att tillhandahålla tjänster som fastställs i EG-artiklarna 43 och 49. 
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Man hänvisar dock till respektive land att värdera om de målsättningar och 
regler som satts upp som försvar av en strikt reglerad marknad står i 
proportion till de inskränkningar som gjorts.313 Visst är det ett brott mot EU:s 
interna regelverk, men är brottet motiverat? Regeringsrätten har fastslagit att 
den svenska lotterilagen är i överensstämmelse med EG-rätten, vilket bland 
annat innebär att det är förbjudet för pressen att ta in annonser för utländska 
spelbolag på grund av förbudet mot marknadsföring av utländska spel. Även 
annonser med länkar till utländska spelbolags webbplatser är i strid med den 
svenska lagen. Domarna är inte möjliga att överklaga, vare sig nationellt 
eller internationellt.314 Men en fråga som kan verka avgjord genom 
regeringsrättens dom kommer med all sannolikhet att ifrågasättas igen, då 
nya gränsdragningar kommer framtvingas på grund av förändringar på 
spelmarknaden. Att den bild som skapas genom dagens tillämpning av 
lotterilagstiftningen kan så tvivel om regleringens egentliga syfte och 
därmed underminera argumenten för en fortsatt styrning liknande dagens 
modell, är en fara som 2006 års lotteriutredning påpekar.315 Det är även en av 
anledningarna till att man ser det som viktigt att utreda en alternativ styrform 
av den framtida spel- och lotterimarknaden. Men inte heller denna 
problematik är särskilt ny. Rickard Frigren insåg mycket tidigt under sin tid 
på Tipstjänst att den här situationen och diskussionen skulle uppstå och han 
menar att riksdag och regering har sig själva att skylla för att man idag sitter 
i den situation man gör. Det är egentligen inte ett resultat av EU-inträdet, 
utan en långsiktig felsatsning av hur Svenska Spels intäkter har fördelats. 
 

Jag jobbade ända från första dagen med att få öronmärka pengarna lite 
bättre, för jag visste att det i längden inte skulle hålla utan man skulle börja 
bespotta den här statliga inrättningen som bara drar in pengar. Vi försökte 
visserligen skämta om det och säga att det var det mest förnöjsamma sättet 
att beskatta folket som var helt frivilligt men det går självklart inte i längden 
att resonera så. Och nu har den dagen kommit.316  

 
Svenska Spels pengar går till största delen in i statskassan, anonymiseras och 
blir en del av statsbudgeten. På samma sätt som på 1930-talet har kopplingen 
mellan ändamål och spel blivit alltför diffus och spelaren kan inte längre 
uppfatta den kontakt som finns mellan statens spelintäkter och hur de 
används. Spelintäkterna har blivit en post på budgetens intäktssida, en 
lättåtkomlig inkomst för finansdepartementet att räkna med. Samtidigt har 
systemet gjort Svenska Spel mycket lätt att kritisera. Jämfört med ATG är 
kritiken mot Svenska Spel långt mycket starkare, vilket med all sannolikhet 
beror på att ATG:s intäkter är lätta att spåra in i den svenska 
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hästverksamheten.317 Men problematiken ligger även i att det för många 
organisationer inte är önskvärt att förknippas med vissa spelformer. Det 
handlar återigen om frågan om skillnaden mellan spel och spel. För många 
föreningar har frågan om att ta emot intäkter från spel med hög risk för 
socialt negativa konsekvenser blivit allt mer känslig, men man tar emot dem 
eftersom det inte anses finnas något annat val. Man anser sig inte kunna 
överleva utan dem. Pengarna behövs för att kunna konkurrera med andra 
som tar emot lotterimedel. Om inte vi gör det gör någon annan det. Spel 
orsakar mindre skada än andra saker. Om inte vi tar pengarna går dom till 
mindre ädla syften än våra.318 Det finns ett flertal argument till att ta emot 
spelpengar. 
 
Spelmaskiner verkar inta en särställning bland de riskabla spelformerna.319 
Det är en liten grupp som spelar, men de spelar för förhållandevis stora 
summor och genererar således stora intäkter till föreningarna. Samtidigt står 
automaterna i miljöer där utsatta grupper tycks spendera mycket tid.320 Delar 
av intäkterna från Jack Vegas går till organisationer som säger sig vara 
tveksamma till spelintäkter av rent principiella skäl. Till kritikerna hör bland 
andra Kristdemokratiska ungdomsförbundet som år 2002 erhöll över 
400 000 kronor av intäkterna från Jack Vegas, Missionsförbundets 
ungdomsverksamhet som erhöll 2,4 miljoner kronor, IOGT-NTO:s junior-
förbund som erhöll 1,4 miljoner och Sveriges unga muslimer som erhöll 
över 600 000 kronor. Trots sin tveksamhet avstår man inte från intäkterna 
från Jack Vegas, eftersom man menar att det endast skulle få en symbolisk 
funktion och att pengarna dessutom behövs i verksamheten. Endast 
företrädare för Sveriges unga muslimer anser att de skulle kunna driva 
verksamheten utan några intäkter från Jack Vegas.321 Gabriel Romanus var 
starkt kritisk till att finansiera organisationer på detta sätt och valde att kalla 
det en muta på allra högsta nivå.322 Medvetenheten om problematiken har 
funnits i riksdagen under en längre tid. I mitten av 1990-talet föreslås därför 
införandet av ett vinstfördelningssystem för att komma åt problemet. Tanken 
är att man genom att ge föreningarna intäkter från en bred portfölj av spel 
istället för en specifik spelform, inte bara minska känsligheten för olika 
spelformers skiftande popularitet, utan även slippa föreningars direkta 
koppling till vad som kan ses som känsliga spelformer. Förslaget är ett 
resultat av den allt mer uppmärksammade diskussionen kring spelmissbruk 
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som uppkommer med införandet av de nya spelautomaterna.323  
 
Tanken bakom idén är förståelig. Föreningarna är i behov av pengar för att 
kunna bedriva sin verksamhet. Ingen vill dock förknippas med de spelformer 
som anses vara till skada för spelaren. Låt oss således fördela de 
svårhanterade intäkterna mellan alla mottagare. Men vad innebär denna 
fördelning? Man fördelar skuldbördan. Sprid pengarna mellan alla 
organisationer så behöver ingen känna större skuld än någon annan. Alla är 
lika skyldiga. Alla ges lika stort ansvar. Alla kan ifrågasätta intäkterna 
utifrån samma värdegrund och alla kan försvara sig med samma argument. 
Visst är alla skyldiga men den egna delen av skuldbördan är så liten att den 
nästan är försumbar. Skulden vattnas ur till dess den är så liten att den 
knappt, men bara knappt, är märkbar. För samtidigt ställs alla mottagare i 
skuld till dem som drabbas av spelets negativa konsekvenser. Intäkterna är 
sprungna ur en verksamhet som kan ha bringat olycka över andra 
medmänniskor, som kan ha kränkt en individs rätt till det fria valet. Dock 
medför utspädningen att alla kan peka på varandra och frånsäga sig större 
delen av ansvaret. Alla är skyldiga men alla är skyldiga i så liten 
utsträckning att man knappt kan säga att man är skyldig. Men samtidigt är 
skulden tillräcklig för att man inte ska kunna undkomma den. För 
mottagaren valideras av att den verksamhet som tilldelas intäkter har ett 
större värde än kostnaden för spelandets negativa konsekvenser. Var 
tacksam för pengarna för de bekräftar verksamheten såsom väsentlig för 
samhället. Man ges legitimitet som välgörare. Samtidigt finns behovet av 
försiktighet så att man inte går över gränsen för det acceptabla, eftersom man 
då riskerar att förflyttas bort från gruppen av accepterade verksamheter. 
Skulden är således dubbel. Föreningarna står i tacksamhetsskuld till 
samhället som validerar organisationen och dess verksamhet som relevant. 
Sköt er och följ förordningarna och verksamheten får acceptans. Samtidigt 
finns det även en skuld gentemot de drabbade, de som möjligen finansierar 
just din verksamhet. Visserligen är just den egna delen av skulden knappt 
märkbar men den finns dock där. Den är tillräckligt liten för att pengarna 
fortfarande skall vara lockande, men samtidigt så stor att den inte kan 
negligeras eftersom man står i tacksamhetsskuld till missbrukarna. Även 
denna balansgång måste samhället förhålla sig till när gränsen dras för det 
acceptabla spelandet och när man fördelar de intäkter vars samhällsnytta av 
många ifrågasätts. Och kanske måste man förstärka de positiva argument 
som finns genom att jämföra spelandet mot andra, mer negativa, mänskliga 
beteenden. 
 

I likhet med andra samhällsfenomen kan organiserad spelverksamhet 
diskuteras mot bakgrund av samhällsnytta och samhällsskadlighet. Spelet 
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skapar betydande intäkter för staten och folkrörelserna. Spel ger upphov till 
tusentals arbetstillfällen. Den koncentration som många spelformer kräver 
motverkar eller dämpar spelarens alkoholkonsumtion. För flertalet 
människor är spel förknippat med lustupplevelser som höjer livskalitén.324

Kassako eller gökunge 
 

Då chanserna naturligtvis beräknas synnerligen ofördelaktigt för spelarne, 
kunde stater, som voro i penningbehof, skörda stora vinster häraf, och tid 
efter annan utbredde sig nummerlotterierna från Italien öfver hela Europa – 
exempelvis grep Fredrik den store af Preussen, då han icke på annat sätt 
kunde finna pengar efter 7-åriga kriget – till inrättande af ett nummerlotteri. 
Inom 10 år funnos 26 nummerlotterier i Tyskland. Likaså inrättades de i 
England, Frankrike, Ungern, Danmark och Sverige.325

 
Även om det är den sociala skyddshänsynen som är det uttalade huvudsyftet 
med dagens reglerade marknad, är det ett faktum att spelandet genererar 
stora inkomster till statskassan och har så gjort under långa perioder. I stort 
sett alla motioner från förbudstiden, med förslag om inrättande av ett statligt 
penninglotteri, görs med motiveringen att stora summor skulle kunna 
inbringas till förmån för verksamhet man svårligen annars skulle kunna 
finansiera. Det ses som en möjlig finansieringsform av invalid- och 
ålderspensionering, skogsvårdsstyrelse, tuberkulosvård, krigsmakt eller 
endast som ett sätt att stärka statsekonomin i allmänhet. Frågan är uppe på 
dagordningen i någon av kamrarna vid åtminstone 13 tillfällen mellan 1868 
och 1910.326 De finansiella hål som finns att fylla är enorma, vilket 
angränsande stater alls inte tycks se som varandes moraliskt problematiskt. 
Vissa av riksdagens ledamöter går till och med så långt att de beskriver det 
svenska penninglotteriförbudet som något som drar ett löjets skimmer över 
landet och dess invånare. Varför frånsäga sig en uppenbart välbehövlig 
intäkt? 
 

I en tid då statsmakterna nödgas se sig om åt alla håll för att dels fylla 
luckorna efter gamla, nu afskaffade skatter, dels ock betäcka de ofantliga 
kostnader, som försvarsväsendets ordnande medför, tränger sig med 
växande styrka fram en tanke, som man och man emellan länge afhandlats 
och som riksdag efter riksdag sökt göra sig gällande,  den  tanken  nemligen 
att den spellust på lotterier som i så många  år  rigtat  utländska  anstalter  af 
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detta slag till den grad, att utländigarne sjelfva öppet le åt svenska folkets 
oförstånd, måtte, när den icke kan hämmas, bereda vår egen statskassa en 
väl behöflig inkomst. 327

 
Att det inte finns ett statligt sanktionerat penninglotteri betyder inte att man 
inte utnyttjar möjligheten till tillfälliga intäkter. Tillfälliga lotteritillstånd 
tilldelas av Kunglig Maj:t, vilket ofta utnyttjas av städer, kyrkliga samfund, 
politiska partier, idrottsföreningar med flera i syfte att finansiera teatrar, 
kyrkor, industriutställningar eller idrottsarenor. Bara under perioden 1896 – 
1900 inbringar tillfälliga lotterier ca 35 miljoner kronor.328 Svensken har 
även ovanan att spela på utländska lotterier och den penningflykt från landet 
som sker på det sättet är stort. Vid sekelskiftet finns osäkra siffror som säger 
att det försvinner mellan 7 och 10 miljoner kronor årligen till utlandet på 
grund av spel på främst danska och tyska penninglotterier.329 Samma år har 
Karolinska medikokirurgiska kliniken en budget på 206 250 kronor, staten 
för Livgardet till häst med sina 250 hästar är på 260 000 kronor, och det 
avsätts 10 miljoner för byggandet av järnvägen mellan Gällivare och Riks-
gränsen.330 Omsättningen, och därmed intäkterna, påvisar fortsättningsvis en 
stadig utveckling. 1929 är summan 42 miljoner för att strax innan det statliga 
penninglotteriets återinförande, delvis på grund av Tipstjänsts grundande, 
uppgå till dryga 69 miljoner kronor.331 Ser man till dagens situation omsätter 
den reglerade svenska spelmarknaden minst 36 miljarder kronor brutto. Av 
2004 års omsättning avsåg 56% Svenska Spel, 29% ATG, 12% 
folkrörelsernas lotterier och 3% restaurangkasinon. Den totala netto-
omsättningen var ca 15 miljarder kronor. Samtidigt finns det utbredda 
oreglerade spelandet främst via internet, som på mycket osäkra grunder 
beräknas omsätta ca 6 miljarder kronor.332 Den stadiga ökningen av 
omsättningen är, som tidigare nämnts, inte problemfri ställd i relation till ett 
uttalat socialt hänsynstagande. Kan man agera för att öka spelandet utan att 
det kommer i konflikt med rådande regleringar och värderingar? När man 
1995 kommenterar spelmarknadens utveckling säger man sig inte vilja ha en 
situation där omsättningen på spelmarknaden ökar utan att det leder till 
ökade vinster för staten, folkrörelser eller hästsporten eftersom det leder till 
en lägre grad av måluppfyllelse, vad avser strävan att undvika sociala 
negativa effekter. Om en omsättningsökning beror på en överföring från 
illegalt spel kan dock en positiv effekt förväntas när det gäller de sociala 
målsättningarna, bland annat eftersom kredit inte lämnas i legalt spel.333 Det 
anses inte vara önskvärt att spelandet ökar. Dock kan ett aktivt arbete för att 
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under kontrollerade former öka spelandet vara acceptabel om intäkterna 
kommer staten tillgodo. Att stärka statens aktörer på spelmarknaden blir 
således en viktig del av en kontrollerad marknad, men kan inte genomföras 
utan möjlighet till viss stimulans av marknaden genom exempelvis 
marknadsföring, introducering av nya spel eller förändringar av 
återbetalningsnivåerna till spelarna. Gränsdragningen är hårfin. 
 

Finansminister Bosse Ringholm måste ha problem att hålla sig för skratt när 
han säger att den svenska modellen "förhindrar överdrivet spelande". 
Svenska Spel verkar se annorlunda på sitt uppdrag, att döma av dess Las 
Vegas-inspirerade produktutveckling och marknadsföring. Liksom 
alkoholen är spelet på väg att utvecklas från en social och politisk 
angelägenhet till en renodlat kommersiell. Statliga Vin & Sprit säljer 
Absolut vodka för miljarder, och erbjuder behagliga styrelseposter för 
pensionerade socialdemokrater. Svenska Spel exporterar modellen för 
"Oddset" till Tyskland, tar från de fattiga och ger till sheriffen av 
finansdepartementet. /…/ Bosse Ringholm får allt svårare att gömma sitt 
fiskala intresse bakom ett hycklande socialt ansvar och en skärv till 
idrottsrörelsen.334  

 
Niklas Ekdal ger uttryck för den kanske vanligaste kritiken mot statens 
inblandning i den svenska spelmarknaden och det är på det sätt som 
spelandet används som kassako för Finansdepartementet. Spelaren drabbas 
av de onaturligt höga priser som monopolet framtvingar, samtidigt som 
staten får in välbehövliga skattepengar. Finansministeriet tar från de fattiga 
spelarna och ger till den rika statskassan. Den sociala hänsynen är helt 
frånvarande och man har bara kortsiktiga finansiella vinster för ögonen. Vi 
har i Ekdals ögon fått just den situation man varnade för vid inrättandet av 
penninglotteriet. Vi har genom att räkna intäkterna från spel som en del av 
den statliga budgeten skapat ett statligt spelberoende. Men har verkligen 
skyddshänsynen som bakomliggande tanke helt fallit i skymundan för lusten 
till lättförtjänta intäkter? Hur stora är intäkternas betydelse i förhållande till 
all den negativa publicitet som finns kring staten som ägare av spelbolag? 
 

Det beror på vad man jämför med. Staten har en budget på mer än 800 
miljarder, så det är mindre än en halv procent och då är det inte speciellt 
mycket. Ibland så tror man i debatten att det är Svenska Spel som 
finansierar hela svenska samhället men det är en halv procent så det är 
måttliga proportioner. Och även om du tar 35 miljarder som är 
omsättningen så är det ungefär 1,5% av BNP så det är inga jättetal, men det 
ges ju gigantiska proportioner ibland. Det är väl snarast så att bingon och 
vissa  andra former  har proportionellt  sett  mycket  större betydelse för den 
lilla lokala idrottsföreningen. En tredjedel eller tjugo procent kanske 
kommer från Bingolotto eller andra bingon. Där har de stor betydelse, men i 
den vanliga samhällsekonomin är det ingen stor artikel.335   
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När man följer den speldebatt som förs i media får man lätt uppfattningen att 
spelandet är den guldgruva som Ekdahl talar om. Man häcklar försvaret av 
den svenska modellen och dess mål att förhindra överdrivet spelande, när 
man samtidigt ser hur Svenska Spel genomför en allt intensivare 
produktutveckling och kraftfullare marknadsföring. Många ser en utveckling 
av spelandet från en social och politisk angelägenhet till att bli en rent 
ekonomisk dito. Det talas om dubbelbeskattning av underklassen och om 
möjligheten till att göra några rika genom att göra andra fattiga.336 Bosse 
Ringholm ger en bild av spelintäkterna som varandes en liten droppe i det 
stora finansiella havet, vars betydelse alls inte står i förhållande till alla 
spaltmeter som det skrivs om i media. Visst har intäkterna betydelse för 
föreningslivet, men att det skulle vara av stor betydelse för statskassan är att 
gå till överdrift. Men om Bosse Ringholm försöker tona ned pengarnas 
betydelse för statskassan så finns det andra politiker som är av en helt annan 
åsikt.  
 

Det är klart att det är mycket pengar. Om vi tänker vilken diskussion det är 
om indragningarna på 2,6 miljarder från kommunerna i den senaste 
vårbudgeten och hur det tolkas i neddragningar i tjänster och så vidare så är 
det klart att det är mycket pengar. Det är klart det gör ont om man släpper 
de pengarna.337  

 
Inger Davidsson har en pragmatisk inställning till de pengar som spelandet 
genererar till statskassan. Hon påtalar att vi i Sverige har gjort bedömningen 
att vi ska ha en monopolmarknad, med motiveringen att statlig kontroll har 
större förutsättningar att minska spelberoende. Samtidigt är hon väl 
medveten om att resonemanget inte håller fullt ut och att man därför inte får 
dra för stora växlar på det. Man kan inte hävda att bara för att det är statlig 
verksamhet så uppstår inga problem och att man därför kan göra hur mycket 
reklam eller lansera hur många spel som helst. Det finns gränser för vad man 
kan tåla och där har politikerna ett stort moraliskt ansvar. Men en mycket 
viktig orsak till regleringen är även att värna intäkterna, vilket man inte ska 
hymla med. Staten behöver intäkter för att kunna göra en mängd bra saker.338 
Det är mycket pengar spelandet omsätter även om omfattningen på 
diskussionerna och medieuppmärksamheten, som Bosse Ringholm påtalade, 
kanske inte alltid står i proportion till omsättningens storlek. Vilket företag 
skulle inte vilja vara med och dela på en marknad som omsätter 35 miljarder 
och har mycket goda vinstmarginaler. Intäkterna, som Aftonbladets Anders 
Gerdin väljer att kalla en förtäckt skatt,339 är ett tungt vägande argument till 
varför man försvarar dagens system. Det är svårt att släppa en finansiering 
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till vilken man inte har ett alternativ. Pontus Lindwall hävdar att det därför 
vore bättre för staten om de tog tjuren vid hornen och meddelade att 
regleringen har ett rent finansiellt intresse. Samtidigt påpekar han att en 
sådan diskussion skulle innebära att staten erkände att detta är ett finansiellt 
monopol, vilket inte är förenligt med EG-rätten varför det skulle äventyra 
monopolet.340 För Douglas Roos är det en självklarhet att staten är rädd för 
att förlora viktiga inkomster till statskassan vid en eventuell avreglering. 
 

Det handlar inte om några få kronor i förlorade intäkter. I snitt lämnar 
Svenska Spel tillbaka 50% i vinst över alla sina produkter. När vi erbjuder 
sportspel betalar vi tillbaka 94%. Det är inte en liten marginal här och där 
utan det är stora siffror så Bosse Ringholm skulle förlora många miljarder 
på att släppa in konkurrenter.341

 
Även om man, som Douglas Roos föreslog, lade en punktskatt samt en 
normal bolagskatt på spel skulle inkomstraset för staten bli markant vid en 
avreglering. Efter det att spelbolagen betalt sin marknadsföring, sina 
anställda, sin back office och hanterat alla andra kostnader bör beloppet som 
finns kvar att beskatta vara relativt litet i förhållande till de inkomster dagens 
aktörer genererar. Så visst skulle en omreglerad eller avreglerad marknad 
mycket väl kunna få betydelse för statskassan. Utan att överdriva dess 
betydelse är det ett viktigt komplement till det symbolvärde en reglerad 
marknad kommunicerar. Men kritiken mot statens sätt att se på spelandet 
som intäktskälla kommer inte bara från dem som är emot monopol av 
ideologiska skäl eller de bolag som vill etablera sig i Sverige. Även Anders 
Stymne var mycket kritisk till det sätt på vilket spelandet utnyttjades. 
Spelföretagen ges hela tiden möjligheten att pressa gränserna för vad som är 
acceptabelt i sin verksamhet, inte minst beträffande marknadsföringen, och 
politikerna blundar så länge som man inte utmanar alltför kraftigt. Självklart 
ska de få marknadsföra sina produkter, men det borde finnas klara och 
tydliga gränser för vad som kan anses vara acceptabelt.342 Gabriel Romanus 
var ännu tydligare i sin kritik.     
 

Jag tycker inte att bolagen beter sig ok, eller rättare sagt, de har inte gjort 
det hittills, men nu börjar de känna att det finns kritik så förändringar är på 
gång. Och jag tror förklaringen ligger i att de inte har fått ordentliga 
politiska direktiv utan Finansdepartementet har sett det som en ren 
inkomstkälla eller mjölkkossa och mer eller mindre uppmuntrat dem att 
hålla på med den här intensiva marknadsföringen. Jag tycker inte alls att 
staten har skött sig. Ska man motivera att staten har ett dominerande 
inflytande på marknaden så ska det ju vara för att staten beter sig mer 
ansvarsfullt än  vad andra  kanske  gör. Men nu verkar ju Ringholm ha fattat 
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galoppen så nu talar han om att vinsten hamnar i kapitalisternas fickor och 
så vidare, eller att det är bättre att vinsterna hamnar hos skattebetalarna och 
staten och hos de ideella folkrörelserna.343

 
De svenska bolagen satsade 2004 cirka 785 miljoner kronor på 
marknadsföring av en vara som står under statlig kontroll på grund av dess 
sociala konsekvenser. Utgifterna är beräknade före eventuella rabatter, 
varför de faktiska kostnaderna torde vara drygt hälften. Spelbolagen är med 
den summan bland de absolut största reklamköparna i landet. Statliga 
Svenska Spel var 2003 landets sjätte största reklamköpare.344 Trots de stora 
insatser som görs för att marknadsföra spelandet har man inte ansett att det 
krävts någon särreglering av spelreklamen, men i de senaste utredningarna 
påpekar man att det nu finns ett starkt incitament för att statsmakterna bör 
reglera och kontrollera marknadsföringen av spel och lotterier särskilt.345 En 
kraftfullare reglering behöver inte bara innebära att man skyddar spelaren på 
ett effektivare sätt. Det handlar även om försvaret av den reglerade 
marknaden och hur man från statens sida väljer att argumentera för sin sak. 
McGowen menar att spelindustrin erbjuder en produkt som kräver en 
kraftfull statlig reglering som skydd, inte bara för spelaren, utan även som 
skydd mot att beskyllas för att endast vara en källa för statliga intäkter.346 
Regleringen får på så sätt även agera skydd mot det agerande som ur ett 
annat perspektiv inte är försvarbart. Regleringen ursäktar samhällets faktiska 
agerande, samtidigt som det stödjer bilden av spelandet som varandes en 
problematisk verksamhet. För Anders Stymne är det uppenbart att det krävs 
en kraftfull reglering, gärna statlig, för att hantera spelandet och 
spelproblematiken. Frågan han ställer sig är om staten idag reglerar 
marknaden i den utsträckning som behövs och om man tar sitt ansvar 
gentemot spelarna? Och ger regleringen tillräckligt stöd till spelbolagen för 
att man ska slippa se reklam som på grund av obetänksamhet och okunnighet 
uppmuntrar och driver med problemspelarens beteendemönster? Många är vi 
säkert som minns den roliga reklamserien där karaktären PG var 
centralgestalt. Thomas Nilsson ger en helt annan bild av den rolige PG. 
 

Den var egentligen fruktansvärt osmaklig och var faktiskt en av 
anledningarna till att jag kom i samspråk med Svenska Spel. Jag spelade in 
PG-filmerna och tittade på dem i följd. Sedan ringde jag Svenska Spel och 
sa att jag använder PG som ett skolexempel för hur en person utvecklar 
spelberoende. Tittar man på filmerna i ett och följer dem hela vägen, så är 
det precis vad de visar. Det är klockrent. Han börjar ljuga, han spelar mer 
och mer, han luras, han har mardrömmar, han har sömnsvårigheter, han har 
abstinenssymptom. Han har rubbet. Den är ganska kul på ett sätt. Men den 
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reklamen var, av många olika skäl, hemsk. Men jag tror att den var ett barn 
av 80-talet. Där har spelbolagen, åtminstone i Sverige, hyfsat sig även om 
jag fortfarande tror att det finns mycket kvar att göra.347

 
Det finns en grad av självsanering och ökat ansvarstagande hos spelbolagen 
som flera informanter påtalar, men frågan är i vilken grad de orkar leva upp 
till de krav som samhället ställer. Att endast se på spelandet som en kassako 
för samhället får ses som en kraftig förenkling av situationen. Det finns även 
en genuin rädsla för det okontrollerbara, den okontrollerade spelaren och 
många tror att en monopolmarknad är det bästa sättet att hantera den risken. 
Förkärleken för en starkt reglerad och kontrollerad marknad hos alla 
informanter, även de bolag som vill etablera sig på marknaden, tyder på en 
osäkerhet inför vad aktörer och spelare skulle kunna ta sig för vid en 
avreglering. Beroendeproblematiken är en del. Kriminaliteten en annan. Det 
finns en historia av skepticism kring spelandet och hur det ska hanteras. Det 
talas sällan om att öppna spelmarknaden och låta den självregleras på samma 
sätt som man ville låta finansmarknaden självsaneras från oseriösa element 
under slutet av 90-talet. Man fasar för att en avreglering skall leda till en 
okontrollerbar röra med aktörer som gör vad som helst för att vinna 
marknadsandelar. Varför denna rädsla för något som är så normalt? 
Samtidigt kan man göra som Anders Gerdin och hävda att argumentet kring 
statens sociala hänsynstagande som spelaktör är överspelat. Istället vore det 
bättre att staten medgav att spelandet är en inkomstkälla och tar 
konsekvenserna av det. Men om Finansdepartementet börjar försvara en 
reglerad marknad med argument om att staten behöver intäkter, kan man 
ställa sig frågan om man inte kan föra samma resonemang beträffande alla 
andra konsumtionsvaror? Denna frågeställning förutsätter självfallet att man 
ser på spelandet som en ”normal” konsumentprodukt. Och till det skall även 
läggas de osynliga intäkter eller finansieringsformer som inte syns i den 
statliga kassakistan, men som kanske är mycket svårare att ersätta än vad en 
eventuell minskning av direkta spelintäkter skulle vara. Till dessa osynliga 
intäkter återkommer jag snart. 
 
Talar man om spelandet som kassako bör man även fundera kring vilka 
kostnader som finns kopplade till spelandet och dess verksamhet för att visa 
på vilka frågeställningar som faktiskt finns, beträffande de vinster samhället 
tror sig göra på att expandera spelmarknaden. Vilka är de samhällskostnader 
man kan koppla till vår starka önskan att spela? Finns det någon övre gräns 
för hur mycket spelande vårt samhälle kan hantera? När blir kostnaden för 
hög? Inger Davidsson menar att så länge det inte finns några sociala problem 
eller kostnader kring spelandet, så skall man inte moralisera kring spelandet 

                                                      
347 Intervju Thomas Nilsson 

 123 



som företeelse.348 Alla verkar vara ense om att så länge ett överdrivet 
spelande inte uppstår och det drabbar spelaren och spelarens omgivning, så 
finns inga egentliga kostnader för samhället. Men är det verkligen så att de 
enda sociala kostnaderna för spel kommer från den missbrukande 
minoriteten? Nej, så behöver det inte vara.  
 
Det finns ett flertal sociala kostnader man kan tänka sig att knyta till spel, 
även om de ofta är kostnader som är mycket dåligt utforskade. Ett exempel 
på konsekvenser man diskuterat kring införande av kasinon i USA är att det 
kan leda till försämrad arbetsinsats hos delar av den producerande 
befolkningen. Man talar även om utsugning av närliggande butiker och 
restauranger, eftersom kasinon förändrar spelarnas konsumtionsvanor. 
Kasinots restauranger kan snedvrida konkurrensen, eftersom de egentligen 
endast är en serviceinstitution för spelarna som inte behöver ges något 
egentligt vinstmål.349 Om rekryteringsbasen av spelare ligger i samma region 
som kasinot bör man även ta hänsyn till de uteblivna skatteintäkter som den 
förändrande konsumtionen leder till.350 Samtidigt finns det kostnader som 
direkt kan kopplas till överdrivet spelande, såsom kostnader på grund av 
depressioner och fysiskt illamående beroende på stress, ökat antal 
självmordsförsök, kostnader för obetalda skulder, ökade påfrestningar på den 
sociala servicen eller kostnader förknippade med skilsmässor.351 När det 
inrättades ett kasino i Sverige och valet föll på Sundsvall fanns från många 
håll stora förhoppningar knutna till ett ökat antal arbetstillfällen till regionen, 
även om regeringen var tveksam till om det skulle gå att få lönsamhet i ett 
kasino i en mindre svensk stad.352 Vi vet idag att kasinon i Sverige är en 
lönsam affär för Svenska Spel. 2005 omsattes 922 miljoner kronor. 
Stockholm står för ca 45%, Sundsvall för drygt 7% och de övriga två står för 
drygt 20% av omsättningen var. Det totala resultatet uppgick till 385 
miljoner kronor och medelantalet anställda var under året 781 personer och 
man hade ca 250 000 besökare.353 Kasinot i Sundsvall verkar dock inte ha 
blivit den turistmagnet till regionen som många hade hoppats på, vilket i sig 
inte är överraskande. Det finns studier som tyder på att orter med hög turism 
kan få ett litet positivt uppsving av turister vid etablering av ett kasino, men 
det är inget som skapar nya turistströmmar. Finns ingen utbredd turism så 
rekryteras de flesta spelarna från närområdet.354 Från Kanada kommer 
undersökningar som säger att 95% av besökarna vid Casino de Montréal 

                                                      
348 Intervju Inger Davidsson 
349 Eadington. W.R. Measuring Costs from Permitted Gaming sid 187f 
350 Henriksson .L.E./Lipsey. R.G. Should Provinces Expand Gambling?  
351 Walker. D.M. The Social Cost of Gambling  
352 Intervju Bosse Ringholm 
353 SOU 2006:64 sid 30ff 
354 Intervju Anders Stymne 

 124 



kommer från regionen.355 Om det är så att rekryteringsbasen för kasinot i 
Sundsvall är dess närområde, kan man fråga sig vilka effekter det haft på 
övrig affärsverksamhet i regionen och vilka sociala kostnader man kan knyta 
till det? Vissa beräkningar antyder att en kasinoetablering kan påverka 
konsumtionen i närliggande regioner i så stor utsträckning att man får ett 
negativt netto av etableringen.356 Om så är fallet; är vi då beredda att lägga 
ned verksamheten eller är vi alltför bundna vid de kortsiktiga och lätträknade 
intäkterna? Etableringar av kasinon på mindre orter ger intryck av att vara ett 
trubbigt regionalpolitiskt verktyg. Men det finns fler kostnadsposter. 
 

Man kunde konstatera att majoriteten av bingospelarna, eller 76 procent, 
tillhörde socialgrupp III. Av totalbefolkningen utgjorde socialgrupp III 56 
procent. Inom socialgrupp I var spelet ovanligt. /.../ Bingospelarna hade i 
högre grad okvalificerade och monotona arbeten än de som inte spelade 
bingo. Bland personer med kvalificerat och icke-monotont arbete var 
bingospel tämligen ovanligt.357

 
När man diskuterar kostnader får man inte heller bortse från 
fördelningsproblematiken och de kostnader som kan kopplas till den. Att 
spelande är något som en överväldigande majoritet av svenskarna ägnar sig 
åt är ett av de vanligaste argument som används när man försöker skapa 
bilden av spelandets folklighet och normalitet. Men faktum är att spelandet 
på de olika spelformerna är ojämnt fördelat mellan samhällsgrupperna. I 
genomsnitt använder varje svensk ca 3 procent av sin disponibla inkomst till 
spel och lotterier. Det innebär en utgift på drygt 4 600 kronor per år och 
invånare över 18 år. Låginkomsttagare sägs spendera betydligt mer av sin 
inkomst än vad höginkomsttagare gör.358 Det finns rapporter från Australien 
som antyder en koppling mellan uteliggare och spelande, där man hävdar att 
spelandet både är en orsak till deras situation, men också att uteliggare är 
överrepresenterade som spelare på spelautomater.359 Exempel finns från 
stater i USA där lotterier medvetet riktat sin reklam mot arbetslösa den dag 
som arbetslöshetsersättningen utdelas, för att man vet att de är en spelande 
grupp.360 Från Sverige kommer studier som tyder på att de som spelar mest 
på lotterier är de med lägre inkomst och lägre utbildningsnivå och att dessa 
är människor som till stor del alls inte utnyttjar de inrättningar som staten 
sponsrar med spelintäkterna.361 Grupperna är inte aktiva i något föreningsliv 
eller inom hästverksamheten och hör heller inte till dem som besöker museer 
eller konsertlokaler i någon större utsträckning. Det finns således en risk att 
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vi har en situation där de sämst bemedlade betalar för mindre utsatta 
individers fritidsaktiviteter. Är det så att uteliggare är med och sponsrar 
operabesök genom spel på Jack Vegas eller V75? 
 

Tittar på vad vi kom fram till i Rönnbergs undersökning. Utan att prata så 
mycket om siffror så gjorde vi en hel del uppskattningar om hur stor andel 
av befolkningen som stod för spelandet. De lyckades landa i att ca 3% av 
spelarna står för 30% av omsättningen. 9% stod för 52% av omsättningen. 
Och Stens konstaterande var att det stämde rätt väl med hur det ser ut för 
alkohol. Ungefär 10% av de som dricker står för 70% av alkohol-
konsumtionen.362

 
De siffror som Nilsson nämner är vagt underbyggda, varför Folkhälso-
institutet gjorde en kompletterande undersökning. Utifrån den kan man 
generellt säga att det är en relativt klar korrelation mellan disponibel inkomst 
och hur mycket man spelar. Lägger man även in utbildningsnivå finner man 
att de med hög utbildningsnivå spelar, relativt sett, mindre än folk med 
samma inkomst men lägre utbildningsnivå. Vidare kan man exempelvis se 
att unga män i storstäderna spelar mer, kvinnor spelar mindre och att folk i 
utsatta positioner, såsom unga invandrarpojkar, spelar mer. Tittar man på 
dem som spelar relativt sett mycket eller som har spelproblem kan man se en 
tendens att de som har en god inkomst satsar runt 4% av sin inkomst men 
som då lätt blir en stor summa, medan en arbetslös kanske spelar för 30-40% 
av sin disponibla inkomst. Men även dessa siffror är vagt underbyggda, 
varför Anders Stymne efterfrågar en utvecklad forskning för att få en bättre 
bild av dem som spelar mycket i förhållande till sin inkomst.363 Vid ett 
studiebesök i Australien tyckte sig Inger Davidsson kunna se klara tecken på 
att utsatta grupper var överrepresenterade som spelare och menade att det är 
mycket möjligt att bilden ser likartad ut hos oss, även om den kanske ännu 
inte är lika tydlig.364 Det kontrasterar mot bilden av spelandet som något som 
stora delar av befolkningen ägnar sig åt. Men det är den utbredda 
acceptansen som möjliggör för storspelarna att kunna få tillgång till 
spelkanaler i snart sagt varje gathörn. Det är den stora massan som utgör 
förklaringen till att omsättningen ökar och som ursäktar en kraftfull 
utbyggnad av den infrastruktur som omgärdar spelandet. Utan bilden av den 
stora spelande massan skulle intäkterna vara mycket svårare att försvara mot 
spelmotståndarna. Bilden av vilka som spelar verkar till viss del 
överensstämma med den bild som ges av de drabbade i det tidiga 1900-talets 
betänkanden. Skillnaden är att man då klart uttalade spelandet som ett 
problem för de sämre bemedlade i samhället. Rädslan för en gruppering och 
ett utpekande av samhällsklasser var alls inte så påtaglig som idag.   
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Även om vissa hävdar att denna omfördelning är försumbar,365 måste de 
tecken som finns på att det finns en koppling mellan utsatthet och spelande 
vara besvärande inom många kretsar. Hur hanterar vi en sådan situation om 
det visar sig att det finns stora omfördelningseffekter, så att till exempel 
arbetslösa, utsatta invandrargrupper eller socialt utslagna finansierar mer 
lyckligt lottade människors aktiviteter? Vems ansvar är det att utvärdera och 
hantera en eventuell snedfördelning? Är det ett ansvar att lägga på 
spelföretagen, ungdomsföreningarna och andra mottagare av spelpengarna? 
Hur ska samhället kunna ta ansvar för och hantera en eventuell omfördelning 
utan att i för stor utsträckning kränka den individuella friheten? Kan man 
låta marknadskrafterna styra placeringen av spelautomater om det leder till 
att det endast finns automater i de kommuner där medelinkomsterna är låga? 
Ser man till Danderyd, en kommun med hög medelinkomst, finns endast 3 
automater medan den något mindre låginkomstkommunen Nynäshamn har 
39 automater. Höginkomst-kommunen Täby har 28 automater i jämförelse 
med den något större Södertälje kommun som har över 100 automater.366 
Visst kan staten i rättvisans namn tvinga Svenska Spel att ställa ut 
olönsamma spelautomater i Danderyd och Täby, men man kan knappast 
tvinga Täbyborna att spela på automaterna för att förbättra den statistiska 
bilden. Således återstår att minska antalet automater i de andra regionerna, 
med minskad omsättning och risk för en ökning av antalet olagliga 
automater som resultat. Återigen denna evigt återkommande 
gränsdragningsproblematik. Kent Olsson påpekar att en snedfördelning av 
sådant slag med stor sannolikhet även finns inom andra områden.  
 

Jag tror att om du tittar på alkoholismen så har du säkert en social 
snedfördelning på de som dricker mycket sprit. Och då är vi tillbaka vid 
samma problematik igen. Hur mycket ska man styra? Ska man säga att vi 
inte får ha maskiner i vissa områden. Nej jag tror inte att man ska ge sig in i 
den typen av styre, utan det man i så fall ska göra är att försöka arbeta 
förebyggande och tala om att spel medför risker. Men visst inser även jag 
att det samtidigt är väldigt svårt att nå dem som har problem med spel på 
samma sätt som det är svårt att nå dem som kör bil onyktra.367

 
Så länge de sociala kostnaderna för omfördelningen inte är markanta i form 
av utslagning måste individen få styra över sitt eget handlande, även om det 
ur ett visst perspektiv kan te sig tveksamt. Men här springer man in i ett av 
de största problemen med den spelforskning som bedrivs och det är att finna 
en definition av sociala kostnader att använda vid kostnadsberäkningar av 
spel. Det medför inte bara att det är svårt att jämföra kostnader mellan 
länder. Man kan även skapa den kostnadsnivå som bäst gagnar den egna 
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saken.368 Samtidigt finns studier som tyder på att dessa vetenskapliga 
beräkningar har tillskrivits stor tyngd när man diskuterat och beslutat om 
förändringar i spelpolitiken.369 Kritik har även framförts mot stora delar av 
forskningen för att den till största delen fokuserar på kortsiktiga intäkter och 
kostnader, utan minsta antydan till att försöka diskutera mer långtgående 
konsekvenser av ett ökat spelande.370 Det finns forskare som hävdar att det 
finns en övervikt av forskning och utredningar initierade av spelpositiva 
intressenter, vilket resulterat i orealistiska förväntningar på resultaten av den 
ökade etableringen av kasinon.371 Vad jag kan utläsa ur mina intervjuer och 
dokument är att en diskussion kring detta alls inte verkar förekomma i den 
svenska debatten. De sociala kostnader man talar om är helt inriktad mot 
missbruksproblematiken, på samma sätt som det positiva värdet av spel helt 
fokuseras mot spelintäkter och hur dessa skall användas. Man fokuserar på 
kortsiktiga kostnader och intäkter och negligerar de effekter som spelandet 
kan ha på längre sikt. Även här är man intvingad i den disciplinerande 
diskurs som sätter gränserna för vad som är möjligt att diskutera och hantera 
inom ett område. Efter att ha talat med mina informanter är jag övertygad 
om att mycket av det som jag till en början tolkade som en förenklande och 
banaliserande speldebatt grundar sig i frånvaron av diskussion kring 
spelandets långsiktiga konsekvenser för samhället. Det finns lite fakta att 
utgå ifrån i diskussionerna och de fakta som används känns skapade med ett 
speciellt syfte för ögonen, vilket gör att debatten ger ett intryck av att endast 
handla om politik. De praktiker som stödjer speldiskursen håller den fråga 
Thomas Nilsson lyfte fram på avstånd, det vill säga frågan om vad vi vill 
med vårt spelande. Vill man vitalisera den svenska speldebatten är kanske en 
diskussion kring spelandets långsiktiga roll i samhället en fungerande 
utgångspunkt. 
 

Tillfölje den rikliga penningtillgången i landet och den alltmera tilltagande 
lusten att utan egentligt arbete komma över nästans egendom, har kortspel 
om penningar och penningars värde vunnit en sådan utbredning – 
synnerligast bland unga – över hela vårt land, att det blivit en stor fara för 
det uppväxande släktets danande till moraliska och karaktärsfasta 
personligheter.372

 
Nej, texten är inte från 2006. Den handlar inte heller om det galopperande 
pokerintresset bland våra skolungdomar, i våra tidningar eller i våra tv-
apparater. Motionen är från 1919 och gäller samhällets ansvar för att styra 
bort spelintresset mot väsentligare uppgifter. Det är en motion som påtalar 
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samhällets ansvar för att skapa etiska riktlinjer för att hantera spelandet. Hur 
skapar man ett regelverk för sina värderingar och genom vilka kanaler skall 
de förmedlas? Vilket är statens ansvar och vilka krav kan man ställa på 
spelbolagen, vad gäller ansvarstagande gentemot spelaren? I syfte att försöka 
skapa ett etiskt ramverk för branschen inrättades 1998 en grupp med 
företrädare för spelaktörerna, Spelberoendes riksförbund, Hotell- och 
Restauranganställdas förbund, Lotteriinspektionen och Folkhälsoinstitutet. 
Tanken med gruppen är att formulera gemensamma marknadsföringsregler 
för att underlätta genomförandet av en ansvarsfull spelpolitik.373 Men det är 
lätt att kritisera spelarrangörernas försök till ansvarstagande genom 
exempelvis begränsningar av sina spelformer eller avstängningsprogram. 
Lallander och Andreasson hävdar att ett kasino som tar ansvar för överdrivet 
spelande närmast är en självmotsägelse, då syftet med ett kasino är att få folk 
att spendera pengar. De små broschyrer om spelproblem som man kan finna 
bredvid de stora broschyrerna om spel blir närmast parodiska i en miljö som 
på alla sätt och vis försöker styra människors plånboksrörelser.374 Meg 
Tivéus å sin sida lyfter fram den reglerade marknaden som möjliggörare av 
just ett sådant ansvarstagande. Svenska Spel har på kasinosidan ett 
avstängningsprogram för spelare där man tar kontakt och för dialog med 
spelare som är spelberoende. Hon hävdar att det hade varit mycket svårt att 
göra om man haft privata aktieägare med krav på hög omsättning och stora 
vinster. Att ett vinstdrivande företag med privata aktieägare skulle stänga av 
sina bästa kunder måste vara mycket ovanligt.375  
 
Kanske kan självstyrningen ses som allra tydligast implementerad i våra 
kasinon. Ett flertal kasinon i världen har infört möjligheten till frivillig 
avstängning från spel. Om jag som spelare anser mig oförmögen att 
kontrollera mitt spelande, anmäler jag mig för frivillig avstängning under en 
viss period eller, om möjlighet och önskan finns, under resten av min livstid. 
Ansvaret för att vi som spelare inte spelar för mycket ligger på oss individer. 
Men ansvaret att bedöma var denna gräns går ligger även det på oss 
individer. Samhället har ingen rätt att kränka rätten till det fria valet. Vill du 
begränsa dina rättigheter krävs det att du själv tar initiativet till 
begränsningen, för att på så sätt undvika att kränkas. Det kan låta något 
motsägelsefullt att den som inte kan hantera en drift ska kunna ta ansvar för 
att begränsa möjligheten till att utöva den verksamhet som eldar på driften. 
Men samtidigt är det ett självklart resultat av det liberala självbestämmandet. 
En normal verksamhet som spelandet får inte begränsas. Den fria tillgången 
måste gälla alla, även dem som av vissa kanske inte anses spela på en rimlig 
nivå. Även om spelarens egna uppfattning om acceptabel nivå överskrids, 
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kan begränsningar endast göras då de börjar bli till skada för någon i dess 
omgivning. Således kan endast spelaren själv avgöra när gränsen bör dras. 
Ingen utomstående kan blanda sig i den privata sfären. Vill man påverka får 
det ske via läroprocesser om vad som i sammanhanget anses vara en 
acceptabel nivå. Men hur gör man den dagen när spelaren inte längre anser 
sig vilja vara avstängd? En man som 2004 stängde av sig från kasinon i 
Atlantic City begärde att avstängningen skulle hävas. Då mannen skrivit 
under en livstidavstängning fick hans ansökan avslag.376 Hur hantera detta 
dilemma? Är inte denna vägran ett gravt ingrepp i individens valfrihet? Vad 
är det som säger att hans beslut om avstängning var representativt för hans 
personliga uppfattning? Gränsdragningsproblematiken gör sig åter påmind. 
 

Från etiska och moraliska utgångspunkter kan hävdas att spel om pengar 
tilltalar människans primitiva instinkter och skymmer sikten för livets 
bestående värden. Solidariteten med den som inte kan inse att spelet endast 
är ägnat att ge en stunds spänning och avkoppling och som drabbas av 
spelmani talar onekligen för restriktioner. En förbudsmodell tar dock inte 
hänsyn till att spelandet och behovet av spel är lika gammalt som 
människan själv.377

 
I denna utredning från spelmissbrukets barndom hänvisas till behovet av att 
staten reglerar en instinkt, som visserligen kan anses moraliskt och etiskt 
tveksam, men som är så viktigt för oss individer att den inte går att utestänga 
ur vårt samhälle. Samhällets uppgift bör därför vara att kanalisera 
spelintresset till socialt acceptabla former, utan att för den skull ta död på 
spelets idé. Men frågan är åter huruvida skillnaden i det här fallet är så stor 
mellan en privat och en statligt ägd aktör? Visst kan en statlig ägare ställa 
etiska krav på sina bolag, men även ett privat bolag bör väl ha intresse av ett 
gott rykte för att säkra sin långsiktiga överlevnad? Relationen mellan 
ansvarstagandet och spelbolagens, och då främst Svenska Spels, stora vinster 
är den kritik som dagens regelverk har svårast att försvara sig mot. Man 
kritiseras för att inte fullt ut ta de kostnader som spelandet tillför samhället, 
där missbruksvården ofta framhålls som exempel. Av de miljarder som 
staten tjänar på spelarna ges jämförelsevis små summor tillbaka till 
missbruksvård och forskning kring ämnet. Folkhälsoinstitutet fick 2004 en 
anslagsökning på 5 miljoner kronor, så att det nu uppgår till 14 miljoner 
kronor.378 Samtidigt satsas, som tidigare nämnts, stora summor på reklam. 
Men Bosse Ringholm anser inte kritiken vara helt rättvis. 
 

Man kan aldrig säga att det satsas tillräckligt mycket, men vi har gjort en 
bedömning och nu dubblat anslagen på kort tid. Vi får då alla emot oss som 
säger att marknaden omsätter 35 miljarder och ni satsar på det här några 
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enstaka miljoner. Det hjälper inte att vi påpekar att det ökat 500% eller så, 
för det finns ju aldrig något definitivt svar på hur mycket man kan satsa utan 
det är en bedömning och värdering man hela tiden får göra. Det är inte bara 
en fråga om att satsa pengar, utan även vad man får ut av pengarna.379

 
Att ge stora anslag till forskning utan att veta till vad de kan användas höjer 
givetvis risken för att pengarna inte gör den nytta man hoppas. Men om inte 
staten tar den risken, vem skall då göra det? Och beträffande tilldelning av 
resurser för behandling av missbrukare är resultatet inte alls osäkert. Den 
behandling som idag bedrivs har visat sig ge goda resultat, så här finns 
fortfarande stora insatser att göra från statsmaktens sida.380 Douglas Roos 
menar att det är parodiskt att se vilka småsmulor som staten slänger till de 
stackars spelare som har problem. Finansdepartementet och dess bolag har 
gjort svensken till ett av världens mest spelande folk. Man kan inte sätta på 
sin tv, tanka, köpa snus eller mat utan att mötas av aggressiv reklam.381 
Staten har även infört ett automatspel i form av Jack Vegas, som är en 
extremt aggressiv spelform och som enligt Pontus Lindwall, lätt överdrivet, 
gjort Sverige till ett stort kasino.382 Men kritiken mot den aggressiva 
marknadsföringen och dess effekt på spelaren kommer inte bara från 
intressenter med en vilja att komma åt den svenska spelmarknaden.  
 

Jag tycker inte att det finns någon trovärdighet i politiken som bedrivs. Eller 
snarare; jag tycker det är ett hyckleri när till exempel finansministern säger 
att man här i Sverige tar ett socialt ansvar på ett helt annat sätt än i andra 
länder. Så är det inte, utan det här handlar inte om något annat än 
skattepengar in till staten. Den här lilla, lilla gruppen missbrukare som får 
vård har ju egentligen staten struntat i tidigare. Nu har man visserligen, för 
att försöka putsa till sitt anseende lite, bestämt sig för att höja potten till 
spelberoende men det är ju bara för att försöka putsa till fasaden.383

 
Anders Gerdin beskriver det många kallar det stora statliga hyckleriet. Ska 
man motivera att staten har ett dominerande inflytande på marknaden ska 
även staten bete sig ansvarsfullt med sitt agerande. Staten skulle aldrig 
kunna gå ut och göra reklam för ökat drickande, men att uppmuntra till spel 
går bra även om man vet alla de negativa konsekvenser som följer i dess 
kölvatten. Kostnaden för en striktare politik kan bli ett minskat spelande, 
minskade intäkter till statskassan och inte minst en inskränkning i vår frihet.  
Men det är det pris vi alla får vara med och betala. Varför ska vi annars ha 
en strikt reglerad marknad? Om det var flera av politikerna jag intervjuade 
eniga. Att spela i för stor utsträckning ses inte som ett värdigt liv, gör ingen 
människa till en lycklig människa och bidrar inte heller till ett lyckligare 
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samhälle. Regleringen finns fortfarande för att stötta spelaren i arbetet med 
sin egen identitet.  
 
Bilden av spelandet och dess förhållande till stat och individ blir allt 
otydligare ju fler argument man granskar i debatten och kostnaden för den 
begränsning av rörelsefriheten som vi idag möter blir allt mer 
svåranalyserad. Frågorna kan tyckas enkla, men svaren blir motsägelsefulla 
och svårförsvarade. Men innan vi släpper diskussionen om kostnader finns 
ytterligare en kostnad att hantera. En kostnad jag tidigare endast kort berört, 
nämligen spelandets relation till arbetet. 
 

Charles Dupin har redan 1838 i korthet betecknat frågans kärna med 
följande ord: ”Två mot hvarandra kämpande makter ligga i strid med 
hvarandra om folkens och staternas framgång eller förfall: arbetet är den 
ena, tilliten till slumpen den andra; arbetet, som endast vill köpa välstånd 
och lycka för ett pris af möda, tålamod, omsorg och sparsamhet, och 
slumpens ande, som begär ägodelar utan arbete, som sätter sin stolthet i 
brist på förutseende och som bereder sig ett nöje af faran och spelet med 
aflägsna möjligheter.”384

 
Vi säger oss inte längre moralisera över spelandet, bara det inte skapar 
sociala problem. Vi påtalar vikten av dess lekfullhet och att det inte får ta för 
stor del av vår fritid, samtidigt som det för vissa är en verksamhet som de 
lever av och därmed är den verksamhet som upptar större delen av deras liv. 
Vi moraliserar inte men vi moraliserar. Vad menar jag då med det? För att 
förstå den motsägelsefulla situationen kan man vända på frågeställningen 
och se på spelandet ur ett annat perspektiv. Vad är det som ger oss 
självrespekt och vad är det som gör oss till medborgare till vilka man ska 
visa respekt? Vad är det som ger en människa värdighet? - Arbete! 
Arbetsmarknaden beskrivs ofta som det som utgör en av de mest centrala 
referensramarna i vuxna människors liv.385 Samtidigt är arbete kanske den 
kraft som har den starkast disciplinerande inverkan på oss medborgare. 
Samhället är beroende av att vi tar vårt sociala ansvar och gör det produktiva 
arbete vi är ålagda. Man har därför varit mån om att tillhandahålla positiva 
incitament i syfte att skapa en stark arbetsmoral.386 Det är utifrån vårt arbete 
vi värderas av våra medmänniskor i vår omgivning. Arbetande eller 
arbetslös, lön, yrkets status, arbetstid, arbetsinsats, pliktkänsla, utbildnings-
krav och så vidare. Bedömningsmöjligheter finns i massor. Alla ska få vara 
med och bygga framtidens Sverige, varför man måste pressa tillbaka 
arbetslösheten och öka sysselsättningen. Det långsiktiga målet och 
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huvudinriktningen för politiken är att uppnå full sysselsättning.387 Allas rätt 
till arbete är grundläggande.388 Från att arbete tidigare setts som en social 
skyldighet har det idag övergått till att handla om rätten till ett meningsfullt 
arbete, även om dagens höga arbetslöshet verkar ha fått debatten att åter 
börja handla om skyldigheten att bidra till samhället.389  
 
Av alla politiska problem verkar arbetslösheten vara det svåraste. Att finna 
en lösning på problematiken med arbetslösheten ses som 2000-talets 
viktigaste politiska fråga, eftersom multiplikatoreffekten är så hög. Den bild 
vi matas med är att arbete inte bara ger ett välbehövligt tillskott till 
samhällsekonomin, utan att det även är lösningen på fysisk ohälsa, 
integrationsproblem, mental ohälsa och allmänt socialt utanförskap. Arbetet 
griper in i det sociala livets existentiella och moraliska kärna och ställer de 
svåraste frågorna om medborgarskapet på sin spets. Av vilka skäl bör 
samhället försörja människor som ses såsom överflödiga? Vem är social och 
vem är asocial? Ett värdigt liv är ett liv i verksamhet – i arbete. 
Arbetslösheten betraktas som ett ovärdigt och onaturligt tillstånd. En social 
antimateria som det gäller att bekämpa till varje pris. I alla politiska läger, 
från vänster till höger, blir lösningen en och densamma: Riktiga arbeten!390 
Ett gammalt försvar för förbud mot spel om pengar är att det uppmuntrar 
människan till idén om att få något utan att ge något tillbaka.391 Man ska få 
lön för sin möda, men belöning utan möda är endast fördärvligt för 
individens karaktär. I mitt tidigare försök att beskriva spelets och lekens 
innebörd fanns en förutsättning som flertalet av författarna var ense kring. 
Spel är inte arbete. Tillgång till arbete ger oss vår värdighet. Således kan 
man hävda att spel inte är den del av våra liv som ger oss vår värdighet. Med 
ett sådant resonemang handlar det inte om att vi moraliserar över spelandet. 
Vi moraliserar över icke-arbetet. Det är arbetet som skapar bilden av spel 
som en verksamhet utan ett egentligt egenvärde. Det är arbetet som gör 
spelandet onyttigt, onödigt, oviktigt. 
 

Af dem som motsatt sig därom framställda förslag, har framhållits, bland 
annat, att staten icke bör legalisera hvad ur moralisk synpunkt svårligen kan 
gillas samt att tillvaron af ett inhemskt lotteri sannolikt skall komma att öka 
spellusten. Häremot kan invändas att köpandet af lotter i ett penninglotteri 
ingalunda får betecknas såsom en i och för sig orätt handling. Först då 
köpandet af lotter bedrifves af den enskilde i sådan omfattning att han 
äfventyrar sin ekonomiska ställning, eller han genom lotterispel söker 
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förvärfva den utkomst, han borde söka vinna i ett redbart och plikttroget 
arbete, kan deltagande i lotterispel anses moraliskt förkastligt.392

 
Rädslan att ett överdrivet spelande skall inkräkta på arbetet och således 
generera en merkostnad för samhället fanns då och finns nu. Utebliven 
arbetsinsats ersätts med en penninginsats på kasinot. Men alla de människor 
som hamnat i situationen att de inte längre har några realistiska 
förhoppningar om att få ett nytt jobb – hur ska vårt samhälle se på dem? Den 
tyske sociologen Wolfgang Engler hävdar att när arbetet alltmer blir en 
bristvara, blir den politiska reflexen att göra det enkelt för sig genom att 
vidga arbetsbegreppet till i stort sett all mänsklig verksamhet: Ideellt 
föreningsarbete, barnuppfostran, handarbete och garagemusik. Alla arbetar, 
egentligen.393 Men genom att vidga arbetsbegreppet utsträcker man 
ekonomins herravälde till alla delar av det sociala livet. Allt blir till en vara 
med ett bytesvärde. Det finns inget utrymme kvar för en privat eller en 
potentiellt ovärderlig sfär. Resonemanget ger oss minst två alternativa 
synsätt på spel. Det första alternativet är att se det, inte som en kostnad utan 
som dess motsats. Inneslut spelandet i den arbetande världen, gör spelandet 
till ett ”riktigt” arbete. Gör spelförluster avdragsgilla och beskatta 
spelvinster. Varför inte gå ett steg ytterligare och låta spel på nätet bli ett 
arbete, för vilket man kan lyfta statlig lön. Kan man få betalt för att musicera 
kan man kanske få betalt för att spela Doom. Kan man få betalt för att skriva 
en doktorsavhandling kan man få betalt för att spela World of Warcraft. 
Gränsen för vad som skall kallas arbete och motivera en inkomst bestäms av 
samhället. Det andra alternativet är att behålla spelandet som en motpol till 
det ”riktiga” arbetet. Låta det fortsätta vara något utanför denna arbetets 
sfär, som idag allt mer inkräktar på vårt leverne, utanför den värld som 
måste räkna på allt för att man skall kunna hävda att något existerar. Vill vi 
normalisera spelandet och göra det till en del av det ”riktiga” arbetets sfär, 
eller ska det med spelandet finnas en möjlighet att fylla ett behov av 
motpolen till det ”normala” arbetet, där spelandet blir till ett verktyg för 
yrsel, svindel, glädje, sorg, tro och hopp? För inte har väl vårt samhälle 
behov av samma värderingar som de man ger uttryck för i 1844 års 
förordning? Eller har det kanske det? 
 

Hufvudsakliga syftet med åberopade, ännu gällande 1844 års förordning har 
tydligen varit att bespara landets invånare de olyckor och det elände, som, 
enligt all erfarenhets vittnesbörd, måste blifva följden deraf att menniskor 
efter hand vänjas vid att, icke i arbete och sparsamhet, utan i en af slumpen 
gynnad utgång af ett städse i förnyadt spel, söka sin bergning och befrielse 
från tryckande näringsbekymmer.394
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Den regionalpolitiska tvångströjan 
 

"Du skulle se deras ögon." Återigen är ögonen sorgsna. Vi finner de ögonen 
hos människor på någon av de 400 orter som under de sex senaste åren har 
förlorat sin sista butik. Det är inte bara mjölken och de andra matvarorna 
som man saknar, utan butiken var kanske även ombud för Apoteket, 
Systembolaget och Svenska Spel och en naturlig samlingspunkt i byn.395

 
Återigen är det dramat av Lars-Ivar Ericsson som citeras där han beskriver 
spelandets betydelse för en levande landsbygd. Vad har då en levande 
landsbygd med det svenska spelandet att göra? På vilket sätt är 
regionalpolitiken en del av den spelpolitiska debatten? Vilka är de faktorer 
som lyckats skapa acceptans för den framträdande regionalpolitiska 
diskussionen kring spelandet? Utlokaliseringen av statliga spelaktörer såsom 
Penninglotteriet, Svenska Spel och Lotteriinspektionen är den allra tydligaste 
delen. Arbetstillfällen har kommit att få en stark koppling till det sätt på 
vilket vi valt att organisera spelandet. Vid sammanslagningen av Svenska 
Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst klargörs från regeringen att det nya 
bolagets styrelse skall ha sitt säte vid Penninglotteriets dåvarande 
lokalisering i Visby. Det förutsätts att en stor del av det nya bolagets totala 
verksamhet i framtiden bedrivs från Gotland, som en försäkring mot att 
sysselsättningen på Gotland inte skall hotas av sammanslagningen.396 Även 
finansutskottet påtalar betydelsen av att huvudkontoret med dess funktioner 
för den samlade verksamheten lokaliseras till Visby, samt den vikt man 
lägger vid att en betydande del av den totala verksamheten i övrigt skall 
bedrivas från Gotland, så att sysselsättningen på Gotland bevaras och 
förstärks vid en sammanslagning. Visserligen kan man även i fortsättningen 
bedriva verksamhet vid Tipstjänsts gamla huvudkontor i Sundbyberg, men 
utskottet förutsätter att det på båda orterna skall finnas högkvalificerade 
arbetsuppgifter. Man framhåller dock att sammanslagningen inte får leda till 
att redan gjorda investeringar inte kan utnyttjas på ett godtagbart sätt, 
eftersom det för såväl föreningslivet som statens finanser är av stor vikt att 
den framtida verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt.397 Knappa 10 år 
senare, i samband med en större omstrukturering av försvarsmakten, är det 
dags för ytterligare utflyttning av statlig verksamhet från Stockholm.  
 

En politik för att hela Sverige ska leva kräver solidaritet och samverkan. 
När    arbetsmarknadsregioner    som    Östersund,    Arvidsjaur,   Karlstad/ 
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Kristinehamn och Gotland drabbas särskilt hårt av neddragning och om-
lokalisering av Sveriges försvar är det naturligt att de får hjälp av andra 
delar av landet för att klara påfrestningarna.398  

  
Genom att flytta 200 av spelbolagets årsarbeten till Gotland vill man 
kompensera delar av de massiva neddragningar som de senaste åren gjorts 
inom försvaret. Åtgärden gör spelandet till en än viktigare del av den 
gotländska ekonomin. Tidigare talade jag om den känslighet inför 
finansieringsstöd från spelintäkter som vissa ideella organisationer kände. 
Den känsligheten verkar inte alls vara lika stor bland styrande kommunala 
politiker och tjänstemän som den tycks vara bland många av föreningarna. 
På samma sätt som Svenska Spels utlokalisering är kasinoetableringen i 
Sundsvall, som tidigare nämnts, delvis gjord med avsikten att skapa 
arbetstillfällen på orten.399 När man utreder lokaliseringen av våra kasinon 
hör över 80 kommuner av sig till finansdepartementet för att om möjligt få 
en del av kakan. Förhoppningarna till antalet arbetstillfällen och vilka 
inkomster det kan bidra med till regionen är enorma hos kommunerna. 
Regeringen ser dock inte lika förhoppningsfullt på saken, eftersom man tror 
att underlaget för ett kasino i stort sett endast finns i de större svenska 
städerna, varför man är mycket tveksam till möjligheten att bedriva lönsam 
kasinoverksamhet på mindre orter. Trots denna tvekan får kasinot i 
Sundsvall starta på försök.400 Idag genererar det cirka 160 arbetstillfällen till 
staden.  
 
Kasinots betydelse för regionalpolitiken är i tidigare kasinoutredningar inte 
lika stor även om dess potential diskuteras. 1974 tror man inte alls på 
möjligheten att driva lönsamma kasinon utanför storstadsregionerna. 
Eftersom en av anledningarna till att man vill öppna kasinon i Sverige är att 
förbättra det negativa turistnettot, kan man visserligen tänka sig att det kan 
finnas en liten möjlighet för redan etablerade turistorter att få ett 
kasinotillstånd, men att de ska kunna få lönsamhet i verksamheten ses som 
tveksamt.401 De utredningar som presenteras 1992 lägger inte heller de något 
större fokus på det regionalpolitiska inflytandet. Man konstaterar dock att 
man i många av de landsortsstäder i utlandet som nyligen inrättat 
internationella kasinon visat en påtaglig besvikelse över att de 
turistströmmar man hoppats på inte på något sätt kunnat motsvaras.402  
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Arbetsgruppen har tidigare i betänkandet sagt att turistmotivet förefaller 
något överdrivet bland de motiv som anförs till fördel för 
kasinoverksamheten. Därav följer att vi inte heller tror att kasinospel i 
Sverige, som enskild kraft, kommer att locka hit utländsk valuta. 
Arbetsgruppen menar att kasinospel kommer att upplevas, av turister och 
andra besökare, som ett tidigare saknat alternativ bland nöjesattraktionerna 
och därmed självklart bidra till en bättre helhetsbild av Sverige och den 
service som erbjuds.403

 
I en utredning angående turismens utveckling i Norrbotten från 1990 finns 
dock en bilaga där frågan om möjligheten till ett kasino i Norrbotten eller på 
Gotland utreds. Som i tidigare utredningar konstateras att man inte ska knyta 
särskilt stora förhoppningar till en sådan verksamhet och att det på sin höjd 
finns utrymme för ett eller två kasinon i hela landet. Till skillnad från andra 
utredningar anser man dock att de inte bör förläggas till regioner med större 
befolkningskoncentration, utan att de bör lokaliseras i glesbygdsområden.404  
 
För hästnäringen och ATG är den regionalpolitiska kopplingen än mer 
tydlig, inte minst genom spridningen av banor över landet. ATG tillkom 
1974 för att säkerställa en positiv utveckling för trav- och galoppsporten och 
utveckla hela den svenska hästnäringen. Man ville på så sätt åtgärda sportens 
problemfyllda ekonomiska situation. ATG har historiskt sett haft en mycket 
större roll än att endast ansvara för spelet. Man har byggt sportadministrativa 
system för hästsporten och man har varit med om att bygga upp 
säkerhetsrutiner och dopingrutiner. Idag är hästsporten och det sätt på vilket 
den finansieras väletablerad. Så har dock inte alltid varit fallet. Kritiken mot 
spel på hästar har under långa perioder varit kraftfull.  
 

För mig, i hvilkens ögon kapplöpningarna intet annat äro än en aristokratisk 
sport, ett tolereradt djurplågeri i strid mot lagen, utan något som helst gagn 
för vår hästafvel eller för utvecklingen af vårt kavallerivapen, för mig finnes 
intet skäl, hvarför jag skulle anse lagen böra fördraga ett spel, som, om det 
också i början framträder under föga farliga former, likväl inom kort hos oss 
som annorstädes skall visa sig ödeläggande för folkets moral och för allt 
flera medborgares ekonomiska välstånd. Och äfven om någon verklig fördel 
vore att vänta af den sorts täflingar, hvarom nu är fråga, skulle jag anse 
denna fördel för dyrt köpt med väckandet och underhållandet af en last, 
spelpassionen, hvilken lagen eljest med rätta brännmärker. Andra länders 
erfarenhet om kapplöpningsvadens demoraliserande inverkan borde äfven 
vara oss en varning och förmå oss att genom lag hindra deras omplantering 
på svensk jord i följe med en sport som hör till de dåliga nyheter vi ej sällan 
från främmande land införa.405

 
Spel medelst totalisator förbjöds i Sverige genom 1898 års förordning, ett 
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förbud som varade fram till 1923.406 Argumenten mot ett organiserat 
totalisatorspel var som citatet visar, kraftfulla. Men i takt med ett alltmer 
utbrett spelande på tillfälliga lotterier och en mer accepterande attityd till 
penningspel, kommer möjligheten att åter börja med totalisatorspel i landet 
allt närmre. När beslut tas om kraftiga neddragningar av de statliga 
subventionerna till svensk hästavel är spelandet så avdramatiserat att 
spelandet kan komma till dess undsättning. Intäkterna skall främst komma 
den över landet spridda kallblodsaveln tillgodo, eftersom det är den som 
mest kommit att lida av statsanslagens knapphet.407 Stöd till hästavel, för 
försvarets och jordbrukets bästa, är det som tidigt förs fram som syftet med 
totalisatorspelandet, men den regionalpolitiska kopplingen tydliggörs även 
den genom spridningen av hästintresset och stimulering av hästavel inriktad 
mot hästsport. Totalisatormedlen blir inte bara en möjliggörare för hästaveln, 
utan man presenterar även bilden av kvalitativ avel som en förutsättning för 
ett fortsatt framgångsrikt totalisatorspelande. 1961 beskrivs det som 
sannolikt att en minskning av befintliga uppfödarpriser kan leda till ett 
uttunnat och kvalitativt försämrat hästmaterial, vilket i sin tur skulle riskera 
att totomedlen minskar. I en förlängning kan det leda till att totalisatorns 
möjlighet som skattekälla minskar om hästmaterialet blir otillräckligt, vilket 
vid utredningstillfället var fallet med galoppsporten.408 När 1961 års 
utredning görs har intresset för användandet av hästar inom jordbruk och 
försvar sedan länge klingat av och det är i huvudsak andra personer än 
yrkesjordbrukare som intresserar sig för aveln.409 En framgångsrik hästavel 
har, i takt med övergången till att vara en sportverksamhet, blivit en faktor 
för nya intressegrupper. Men trots att målgruppen förändrats är 
säkerställandet av intäkter till hästnäringen fortfarande den absolut viktigaste 
uppgiften för ATG, även om uppgiften breddats genom åren.410  
 

Vi har bidragit till hästhållningen i Sverige genom att starta 30 hästkliniker 
och vi har bidragit med att utveckla travsporten genom att vi haft 
specialister för att bygga travbanorna bättre för hästarna. /…/ Sedan är det 
ju faktiskt så att pengar från spel på hästar bidrar till närmare 20 000 
arbetstillfällen. Närmare 500 000 svenskar har hästen som hobby samtidigt 
som det bidrar till landsbygdens överlevnad.411

 
Antalet travbanor har successivt byggts ut under 1900-talet. När spel på 
hästar åter legaliserades fanns endast Jägersro som permanent bana i 
Sverige. Under åren fram till 1961 års stora översyn av totalisator-
verksamheten växer antalet permanenta banor till 14 stycken och antalet 
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arbetstillfällen knutna till banorna ökar konstant.412 Idag är bilden en helt 
annan. Antalet travsällskap413 med totalisatortillstånd har utökats till 32 
stycken och finns utspridda över hela landet.414 Banorna, tillsammans med 
alla andra aktiviteter knutna till hästverksamheten, ger enligt 2003 års 
hästpolitiska utredning landet en sysselsättning motsvarande ca 10 000 
heltidsarbeten och 30 000 deltidsarbeten. Omsättningen bedöms vara minst 
18 miljarder kronor per år, varav drygt 10 miljarder kronor utgörs av 
totalisatorspel vid trav- och galopptävlingar. 2002 bidrog spel på hästar med 
drygt 1,1 miljarder kronor till staten i form av skatt och hästsektorn beskrivs 
som en allt viktigare inkomstkälla för jordbruket. Enligt Lantbrukarnas 
Riksförbund genererar hästar och hästhållning intäkter till jordbruket i 
storleksordningen två miljarder kronor om året. Samtidigt bedöms hästar och 
hästhållning ha betydelse för utvecklingen av landsbygden eftersom 
småföretagande på landsbygden innebär möjligheter att kunna bo kvar och 
verka aktivt. Hästintresset är för vissa en drivkraft att flytta från stad till 
landsbygd och bidrar därför till en minskad avfolkning och upprätthållande 
av en servicestruktur. Hästar och hästhållning utgör också en meningsfull 
fritid för många på landsbygden. Nutek skriver i sitt remissvar till den 
hästpolitiska utredningen att svensk hästsport intar en internationellt sett 
framträdande plats inom olika discipliner och har en stor näringspolitisk 
betydelse.415 Att ifrågasätta existensberättigandet för en så positivt 
värdeladdad verksamhet kan tyckas svårt. Men likafullt kan man ställa sig 
frågande till av vilken anledning spel på hästar skall agera 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd?  
 
För svensk hästsport skulle en avreglering vara förödande, enligt Bengt 
Jönsson. Den erfarenheten kan man dra efter att ha titta på länder där flera 
aktörer fått agera. I Nederländerna, Belgien och England genereras mycket 
mindre pengar från spelet på hästar till hästsporten, eftersom det istället går 
till privata intressenter och spelarna. Om ATG utsattes för konkurrens skulle 
en mycket mindre del av överskottet kunna kanaliseras till hästsporten. Även 
om man är försvarare av en avreglerad marknad, måste man ha klart för sig 
konsekvenserna för häströrelsen och den övriga idrottsrörelsen och det är en 
fråga som han anser negligeras av många.416 ATG:s oro inför framtiden är 
förståelig, med tanke på deras speciella situation som ägare av infrastruktur 
och av spelet. Som Anders Jansson beskrev det så är det lätt för alla 
operatörer att utnyttja travet och göra spel av det.  Sedan sitter ATG med alla 
kostnader, medan andra bolag drar ur stora vinster. Det är tydligt vad som 
kan komma att ske. Man går på Solvalla och kopplar upp sig mot internet 

                                                      
412 SOU 1961:01 sid 20 
413 Banorna drivs som ideella föreningar kallade travsällskap.  
414 www.atg.se  
415 Betänkande 2003/04:MjU15 
416 Intervju Bengt Jönsson 

 139 



samtidigt som man tittar på loppen men spelar på de spelsajter där de får 
bättre odds. Och har man inte alla kostnader för att hålla hästsporten i 
Sverige vid liv så är det klart att man kan ge bättre odds.417 Men Pontus 
Lindwall ställer sig frågande till varför hästsporten skall ha en sådan 
särställning inom sportvärlden. Vilken annan sport som helst skulle vara 
väldigt tacksamma om de fick samma förmåner som hästsporten har genom 
att de får anordna spel på sin egen verksamhet. Om rallysporten i Sverige 
fick börja arrangera ett eget spel fullt ut skulle det bli ett helt annat intresse 
för den sporten. De aktiva inom hästsporten har inte förstått vilken förmån 
de har. Någon gång har det tillkommit för att man ansåg det viktigt för landet 
med en bra hästavel. Men hur viktigt är det egentligen med en väl 
fungerande statsfinansierad hästavel? Kanske finns det andra områden där 
det vore viktigare?418 Pontus Lindwalls invändning är lättbegriplig. Samtidigt 
är det lika lätt att förstå de farhågor som finns för en eventuell minskning av 
ATG:s bidrag till häströrelsen. De pengar som idag fördelas inom 
hästnäringen måste ersättas med andra medel. Spelarna ska få tillbaka mer. 
Hästägarna och kuskarna ska försörjas. Veterinärer, bananläggningar och 
kliniker behöver finansiering. Alla skall ha sin del av kakan. Om man vill ha 
en fortsatt hästverksamhet, hur skall ansvaret fördelas? En omfördelning av 
spelintäkterna kan komma att få stor betydelse för en svensk hästverksamhet, 
som idag står i stor beroendeställning till dessa pengar. Vi ges en bild av en 
levande landsbygd där hästar betar på gröna ängar. Att spelandet har en aktiv 
del i möjliggörandet av denna bild är för alla kanske inte lika välkänt. 
 
Fördelningsproblematiken är sedan länge starkt kopplad, inte bara till 
spelandet på hästar, utan till spel i allmänhet. Vem skall få anordna lotterier 
och hur ska intäkterna fördelas? Skall pengarna gå till idrotten, till våra 
pensioner eller till någon annan behövande verksamhet?419 Men spelandet är 
inte längre bara något som ger inkomster till föreningslivet. Det handlar inte 
bara om att skapa arbetstillfällen vid travbanor eller i bingohallar. Inte heller 
är det endast ett verktyg för att, som gjordes under 1800-talets senare hälft, 
skaffa avsättning för hantverkarskråets produkter. Det finns ytterligare en 
bild och det är spelandet som varandes en möjliggörare för vissa 
servicefunktioner inom vissa regioner. Spelpengar fördelas till näringsgrenar 
som annars skulle få svårt att finna bäring. 1958 påtalar Södra Sveriges 
hotell- och restaurangförening att roulettspelet ur ekonomisk synpunkt börjar 
bli av ganska stor betydelse för restaurangnäringen.420 Det börjar skönjas en 
viss risk att vissa restauranger inte skulle kunna fortsätta driva sin 
verksamhet utan de intäkter och besök som spelandet ger. Det talas till och 
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med om att det finns städer som riskerar att förlora sina restauranger utan 
spelandet. Går man längre fram i tiden, finner man samma farhågor när det 
gäller andra spelformer. En av farhågorna när man förbjöd de enarmade 
banditerna var att det skulle drabba restaurangnäringen, och då särskilt på 
landsbygden. 
 

Bedömare inom restaurangnäringen har framhållit att ett förbud mot 
automatspel skulle innebära att cirka 10% av antalet restauranger med 
utskänkningsrätt hotas av driftinskränkningar eller nedläggning. Detta 
skulle i sin tur medföra risk för att ett betydande antal anställda skulle 
friställas. Problemen skulle bli störst i landsorten.421

 
Oron för ungdomars spelande på automaterna vägde då tyngre än de 
arbetstillfällen som möjligtvis skulle gå förlorade vid ett förbud. 
Utredningen bedömde att automatspelandets karaktär av förströelse kommit i 
skymundan på restaurangerna. Det sågs som uppenbart att åtskilliga 
restaurangers existens kommit i beroendeställning till automaterna vilket inte 
ansågs lämpligt. Att mycket pengar genererades av spel från egna anställda 
bidrog inte heller till att förbättra automaternas rykte.422 Även idag ses, enligt 
Folkhälsoinstitutet, ägare och personal på restauranger med automater som 
en riksgrupp för spelproblem. Man vill därför införa ett förbud för 
näringsidkare och dess personal att spela på värdeautomater på sin egen 
arbetsplats.423 Lotteriinspektionen prövar varje enskild ansökan om 
värdeautomatspel genom att jämföra omsättningen på värdeautomatspelet 
med omsättningen för mat och dryck på restaurangen. I deras stadgar står 
bland annat att omsättningen på värdeautomatspelet ej får överstiga övrig 
omsättning, för att på så sätt minska risken för ett spelberoende inom 
restaurangnäringen.424 Det finns inte något nämnt i frågan i de senaste 
statliga utredningarna men den är väl värd att bevara i diskussionen. 
Automaterna återinfördes för att minska antalet olagliga spelautomater, samt 
för att öka intäkterna till svenskt föreningsliv. Men håller detta på att leda till 
att vi återskapar vissa restaurangers beroende av spelautomater? Och om så 
är fallet, är det då att anse som ett problem? Att det finns tillgång till 
spelautomater är kanske inte bara en förutsättning för en specifik restaurangs 
överlevnad. Det kanske även är en förutsättning för att det över huvud taget 
skall kunna finnas någon restaurang att tillgå på vissa orter i landet. Är en 
sådan regionapolitisk bild mer problematisk än de arbetstillfällen som kan 
kopplas till spelet på hästar? Är det skillnad på spel och spel? 
 

I höstens regionalpolitiska proposition slog regeringen fast det angelägna i 
att motverka ytterligare försämringar av servicetillgången i utsatta områden. 
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Mot detta ställs de lönsamhetskrav som regeringen i ägardirektiven ställer 
på de statliga bolagen. /…/ I höstas lät Konsumentverket undersöka 
ombudsfunktionens betydelse inom lanthandeln. Många lanthandlare 
svarade att möjligheten att erbjuda olika ombudsfunktioner var nödvändig 
för att kunna behålla och utöka kundkretsen. 87 % av lanthandlarna har 
någon ombudsfunktion, oftast för Svenska Spel. Under 2001 sade Svenska 
Spel upp ett hundratal ombud av lönsamhetsskäl, varav ett tjugotal på 
landsbygden.425

 
Den här är en fråga som får stor uppmärksamhet i riksdagen och media 
under 2000-talets första år. Bakgrunden är att Svenska Spel inte vill behålla 
vissa ombud, eftersom de anses omsätta för lite i förhållande till vad de 
kostar. Representanter från alla riksdagspartier ställer frågor till regeringen 
om vilka åtgärder man tänker genomföra för att förmå Svenska Spel att 
ändra sig.426 Man undrar vad regeringen har för avsikt att göra, med 
anledning av att Svenska Spels beslut kommer bidra till försämringen av 
servicetillgången på landsbygden. Samtidigt påtalas den målkonflikt som 
finns mellan ägardirektiven för Svenska Spel och regeringens uttalade 
ambition att motverka ytterligare försämringar av servicen i utsatta områden. 
Glesbygdsverket presenterar en rapport som pekar på problemet med att 
statliga verksamheter som Posten och Svenska Spel med sin affärsstrategi 
bidragit till utarmningen av landsbygden och lanthandelns försvinnande. 
Man skriver i rapporten att dagens ensidiga krav på lönsamhet motverkar 
regeringens ambition att utveckla hela landet.427  
 
Regeringen skriver i sitt svar att målet för den regionala utvecklingspolitiken 
är väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner, med en god 
servicenivå i alla delar av landet. Därmed avser man att politiken ska bidra 
till att människor och företag har tillgång till kommersiell och offentlig 
service i tillräcklig omfattning. Ett viktigt inslag i det är ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete för att åstadkomma en mer verksamhetsanpassad 
myndighetsstyrning, med utgångspunkt från olika verksamheters syfte, 
karaktär och varierande förutsättningar.428 Regeringen ger vissa myndigheter, 
med ansvar för bland annat närings-, arbetsmarknads- och transportpolitiken, 
i uppdrag att lämna förslag på hur verksamheterna inom deras områden ska 
bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken ska uppnås. Men de 
statligt ägda bolagen omfattas inte av samma reglering som myndigheterna, 
utan ska främst skapa värden och i förekommande fall infria vissa 
samhällsintressen. Flertalet av dem är konkurrensutsatta och arbetar på 
marknadsmässiga villkor. Vissa av dem har därtill ett särskilt ansvar för att 
bedriva verksamhet över hela landet och några bolag har enligt deras 

                                                      
425 Fråga 2001/02:734 Caroline Hagström (kd) 
426 Se exempelvis fråga 2001/02:922, 2001/02:802, 2001/02:282 
427 Fråga 2001/02:925 Caroline Hagström (kd) 
428 Ibid. svar av finansminister Bosse Ringholm 

 142 



bolagsordningar till uppgift att tillgodose vissa speciella samhällsintressen.429

 
AB Svenska Spel ska såsom affärsdrivande företag eftersträva lönsamhet 
och effektivitet, givetvis inom de ramar som regering och riksdag har 
angivit. Riksdagen har uttalat att en väl utbyggd service i såväl storstad som 
glesbygd ska eftersträvas. AB Svenska Spel följer väl vad riksdagen uttalat. 
AB Svenska Spel gör stora ansträngningar för att bibehålla ett så spritt 
ombudskap som möjligt liksom att val av ombud ska ske på ett icke-
diskriminerade sätt. För spelombud i glesbygd görs särskilda överväganden 
som i vissa fall innebär att dessa ombud, trots att det för AB Svenska Spel ej 
är företagsekonomiskt motiverat, kan fortsätta sitt ombudskap.430  

 
Svenska Spel beskylls för att bidra till utarmandet av landsbygden. 
Spelandets relation till regionalpolitiken handlar inte längre bara om 
arbetstillfällen på mindre orter eller tillgången till restauranger i mindre 
kommuner. Spelandet och spelombuden har blivit en del av den svenska 
infrastrukturen. Ombudskapet för lotteriförsäljning har i allt större 
utsträckning börjat ses som en möjlighet att tillgodose mindre orter med 
livsmedel, post, bank, biljetter eller alkohol. Ombudskapet har blivit en 
möjlighet för att upprätthålla en levande landsbygd. Den stora 
uppmärksamheten gör att Svenska Spel vid det här tillfället drar tillbaka sitt 
förslag och behåller merparten av de aktuella spelkanalerna. Bilden av 
spelandet som något för samhället positivt, nästan oumbärligt blir genom 
detta sätt att argumentera än starkare. Ett oskyldigt nöje som samtidigt 
möjliggör en väl fungerande lanthandel. Kan man invända mot något så 
positivt?  
 
Är då det här en önskad utveckling och något att uppmuntra? Vill vi att våra 
spelbolag skall vara infrastrukturbyggare och garanter för en levande 
landsbygd? Är det våra spelbolag som ska ta över den verksamhet som inte 
längre kan upprätthållas av den svenska staten och innebär det i så fall att vi 
bör uppmuntra till mer spelande? Svaret på frågan behöver inte vara given. 
Om spelandet inte skulle anses lämpligt som verktyg för att upprätthålla en 
livsnödvändig verksamhet för dem som vill leva på landet, är vi då beredda 
att ta kostnaden för att tillgodose deras behov på något annat sätt? 
 

Det här var en svår fråga. Här slåss två olika delar. Det ena är regional-
politik där vissa saker ska finnas och det andra är ju lönsamhetsaspekten.  
Jag är tveksam till att man bygger, men kan man genom att Svenska Spel 
finns  behålla  butiken  så  kanske man kan tänka sig att det ingår i regional- 
politiken. Jag är i det här fallet tveksam men vi har ju allt annat 
glesbygdsstöd och det här är väl inte värre än det.431
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Kent Olsson och många andra har svårt att veta på vilket ben de ska stå i 
frågan. Även Inger Davidsson menar att det kanske inte är helt acceptabelt 
att bygga infrastruktur med hjälp av spelandet, men samtidigt så har vi nu en 
situation där spelandet kan ge ett viktigt samhällsbidrag och då bör man 
kunna utnyttja det.432 Som Bosse Ringholm påpekade så kan det i spelandet 
självfallet finnas något positivt för landets infrastruktur, men för den skull 
behöver man inte dra slutsatsen att lösningen på regionalpolitiken är att 
öppna en mängd nya spelbutiker på landsorten. Man kan inte heller knyta 
alltför stora förhoppningar till spelandets möjligheter för landsbygden. Det 
gjorde man när man diskuterade kasinon och så har det även varit i annan 
regionalpolitisk debatt.433 Tveksamheten och försiktigheten hos politikerna är 
påfallande, vad gäller den här diskussionen. Kanske ser de det inte som 
något egentligt problem, utan som något som löser sig självt genom en ny 
reglering och teknologins fortsatta utveckling. Kanske är det inte ett system 
de uppskattar varför de inte vill argumentera för det. Kanske anser de att det 
är svårt att argumentera för att spelandet skall rädda en döende landsbygd. 
Kanske är det omöjligt för dem att föreställa sig resultatet av en alternativ 
inriktning.  
 
Det finns inte någon politisk strategi som inte i ett visst givet ögonblick 
riskerar att få en helt motsatt effekt är den avsedda. I samma stund som en 
intention omsätts i handling utsätts den för hela den politiska arenans 
okontrollerbara och eroderande dynamik. De politiska aktörerna löper den 
ständiga risken att bekämpa sig själva på grund av oförutsedda detaljer, det 
tidsliga och rumsliga glappet mellan avsikt och realisering och de sociala 
relationernas oöverblickbara karaktär.434 Den självklarhet med vilken vi 
tidigare accepterade spelandets betydelse för landsbygden håller på att 
bekräfta denna tanke. Normaliseringen har möjliggjort de regionalpolitiska 
satsningarna. Men samtidigt har normaliseringen underminerat argumenten 
för den nuvarande marknadsregleringen. Den reglering som är en förut-
sättning för de regionalpolitiska satsningarna. Om vi överger tanken om 
spelandet som något normalt riskerar vi istället att mötas av en annan 
konflikt – den gällande det etiskt riktiga i att bedriva spel i statligt vinstsyfte. 
Återigen den evigt återkommande kampen om var vi drar våra gränser. 
Kanske kan man hävda att det svenska samhället är i riskzonen att bygga upp 
ett organisatoriskt spelberoende. Politikerna är medvetna om det men måste 
samtidigt vara pragmatiska. De måste försöka göra det bästa av situationen, 
utan att låta kontrollen falla oss ur händerna.  
 

Vi var i Australien med kulturutskottet för två år sedan där vi träffade en del 
forskare och andra inblandade och deras samstämmiga budskap var att håll 
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igen medan ni kan. Vi har gått för långt. Nu kommer jag inte ihåg, men det 
var en enormt stor del av statens inkomster som kom från spelmarknaden 
och de menade att har det gått så långt så finns det inga som helst 
möjligheter att minska på det. Där är det spelhallar i vartenda hörn. Dit vill 
vi inte kan jag säga. /…/ Jag minns en forskare som verkligen spände 
ögonen i oss och sa att kan ni stoppa detta innan det blir den här 
omfattningen, så gör vad ni kan.435

 
Mer än 80% av Australiens vuxna population spelar och de förlorade 
tillsammans cirka 14 miljarder australiska dollar år 2002. Det betyder att 
varje vuxen medborgare spenderar ungefär 1000 dollar, cirka 5500 kronor, 
om året på spel.436 I Sverige är motsvarande siffra cirka 4600 kr.437 Man 
beräknar att 12% av staternas och regionernas intäkter kommer från 
spelverksamheten. Samtidigt arbetar 37 000 personer i branschen och 70 000 
har en anställning där spelandet har en indirekt betydelse för deras 
existens.438 För den australiska ekonomin är spelandets betydelse således 
stor, även om skillnaden i jämförelse med vår egen situation kanske inte är 
så stor som Inger Davidsson antyder. Frestelsen att använda denna form av 
”smärtfri skatt” måste vara stor för dem i beslutande ställning. Men är det 
verkligen riktigt att kalla det en del av infrastrukturen. Anders Jansson är 
tveksam och menar att det för en enskild näringsidkare kanske kan ses på det 
viset. Men det är en infrastruktur man inte kan se som samhällsnödvändig. 
Man kan inte jämföra den med järnvägen, postverksamhet eller lokaltrafiken 
eftersom den inte är samhällsnyttig i det avseendet. För den enskilde 
näringsidkaren i Krylbo som är ombud för Svenska Spel eller ATG ligger 
kanske hela hans överlevnad i att de inte tar bort sina terminaler från hans 
försäljningsställe, då spelet med stor sannolikhet står för 80% av hans 
omsättning. För näringsidkaren är det oerhört viktigt, men det är svårt att se 
att det skulle vara en så viktigt och samhällsnyttig infrastrukturdel för 
invånarna i Krylbo.439 Ur det perspektivet bör man således inte tillskriva 
spelandet alltför stort värde för samhällsbyggandet. Kent Olssons avslutande 
kommentar när vi diskuterade regionalpolitik visar på den kluvenhet man 
kan känna när man tänker igenom sina argument och väger dem mot 
varandra. När jag under intervjuns slutskede påtalar att många nog skulle 
anse det förkastligt att man säkrar en levande landsbygd delvis med hjälp av 
spel blir han betänksam och ganska självkritisk. 
  

Det är mycket märkligt egentligen. Jag delar nog den uppfattningen men… 
Ja, det var inte mycket till svar du fick där (skratt). Men det är klart att i 
grund och botten så ska ju inte spelandet se till att landsbygden överlever. 
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Det är ju en väldigt konstig sak för då är det ju noll socialt ansvar. Det 
sociala ansvaret ska ju inte ligga i att om du spelar så tar vi socialt ansvar 
men spelar du inte så dör bygden. Det blir ju lite märkligt.440

 
Det är lätt att få en bild av att vi här har skapat något som kanske är eller 
kommer att bli ett stort problem knutet till spelandet. Hur skall man vid en 
eventuell omreglering hantera problemet? Kan man kräva av ett vinstgivande 
företag att de skall garantera att små orter i Sverige har tillgång till 
spelmöjligheter och därigenom även tillgång till post, bank, systembolag och 
matvaror? Skulle spelföretagen vara villiga att ta ett sådant ansvar? 
Samtidigt bör man ställa sig frågan om det är rimligt att landsortens 
infrastruktur skall garanteras av att dess innevånare spelar på tipset? Är det 
rimligt att tillgången till post skall vara avhängig av huruvida ortens 
pensionärer väljer att spendera sin pension på Lotto eller ej? Men jag ska 
inte överdriva spelandets betydelse för vår landsbygd. Kanske har vi 
lösningen på alla de problem jag så här långt i arbetet har belyst i den nya 
marknad som växer fram med internetspelandets utveckling. Kanske 
kommer den att medföra att problematiken försvinner av sig själv, oavsett 
hur mycket vi försöker att utforma och reglera vår spelmarknad.  

Mot en ny marknad 
 

Även om det nog alltid förekommit gränsöverskridande spel- och 
lotteriverksamhet har sådan verksamhet i den ”fysiska” spelvärlden varit 
relativt lätt att kontrollera. I den fysiska spelvärlden har en nationellt 
anpassad spelreglering varit möjlig.441

 
Jag vill hävda att det här uttalandet från 2006 års lotteriutredning är helt 
felaktigt. I flertalet av de utredningar jag tagit del av har problematiken med 
spel på utländska lotterier varit närvarande och desto längre tillbaka man går 
i tiden ju större är problemet. I det här arbetet har jag redan fört fram ett 
flertal exempel där frågan har berörts och jag skulle kunna fortsätta att rada 
upp dussintals med motioner där frågan om svenskens ovana att spela på 
utländska lotterier dryftas. Med tanke på hur mycket pengar det tidigare 
spelats för på utländska lotterier ser jag det därför som ett ganska märkligt 
konstaterande. Oron har länge varit stor för det kraftiga penningutflödet från 
landet, och varje gång problemet diskuteras tycks det vara större än 
någonsin. Just penningutflödet är historiskt sett kanske den viktigaste 
orsaken till att spelandet legaliseras. Återigen ger 2006 års utredning ett 
intryck av tveksamhet inför ett område som i tidigare utredningar tyckts 
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självklar. De ställningstaganden som tidigare underbyggts av självklara 
argument är inte längre lika självklara. Distanstagandet till verksamheten 
och dess aktörer verkar viktig och till dessa aktörer hör självklart även 
utredningens uppdragsgivare, det vill säga regeringen. Distanseringen ger 
rörelsefrihet, men är kanske än mer ett tecken på osäkerheten kring vilken 
roll man vill tilldela spelandet. Utredningen är lika vag i sina uttalanden om 
spelandet som vår inställning till företeelsen är osäker. I takt med att det 
kraftfulla moraliserandet i allt större grad har försvunnit har osäkerheten 
kring hur och om man kan värdera och hantera spelandet alltmer spridit sig i 
utredningarna. Det har samtidigt börjat prägla uttalanden som tidigare setts 
som självklara. I utredningen sägs att det nog alltid förekommit 
gränsöverskridande spel- och lotteriverksamhet. Bilden av osäkerheten kring 
hur vi ska hantera spelandet börjar även prägla utredningarnas antaganden 
om hur vi tidigare har hanterat spelandet. 
 
Herr Persson i Killebäckstorp framför 1901 en begäran om inrättande av ett 
statligt lotteri i landet. Motiveringen är den sedvanliga och känns igen från 
tidigare citat. I olikhet med åtskilliga andra stater har Sverige inte ansett sig 
kunna inrätta ett allmänt lotteri med det sedliga syftet att begränsa 
utvecklingen av lidelser som alstras av spel. Avsikten med förbudet har även 
varit att försöka befrämja den enskildes sparsamhet och vilja att genom 
arbete, i stället för äventyrliga företag, förvärva de för sin levnad erforderliga 
medel. Herr Persson påtalar att om syftet uppnåtts så skulle inte någon 
anmärkning mot lotteriförbudet kunna framställas. Men eftersom så inte är 
fallet ifrågasätter han huruvida det är lämpligt att behålla ett förbud så länge 
som angränsande stater har egna lotterier, vilka genom mycket verksamma 
agenter försöker göra varje svensk till kund, samtidigt som man genom slugt 
framställda lockelser lyckas förmå en otänkbart stor del av den svenska 
befolkningen att, i dessa lotterier, göra avsevärda penninginsatser. Därför 
anser han att det för den svenska staten inte bara kan ses som klokt, utan rent 
av varandes en plikt att själv inrätta ett lotteri.  
 

Genom inrättandet af ett lotteri kan staten bereda sig en aktningsvärd 
inkomst såväl af sjelfva rörelsen som genom enahanda bestämmelse, 
hvilken beträffande andra staters lotteri, eller att viss del af de enskilde 
deltagare tillfallande vinster skall tillkomma staten. Men utöfver dessa 
omedelbara inkomster skulle den fördel vinnas, att penningar som nu till 
milliontals kronor utgå från landet till främmande lotterier stannade inom 
riket.442

 
Utskottet avstyrker begäran med motiveringen att man på intet sätt är 
övertygad om att man genom inrättande av ett statligt lotteri kan stoppa eller 
avsevärt minska allmänhetens spel på utländska lotterier. Istället ser man en 
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fara i att det kommer att uppmuntra svenskens spellusta vilket i en 
förlängning kan leda till ökat deltagande i lotterispel. Man invänder även 
mot tanken på nyttjandet av den potentiella intäkt som lotteriet kan inbringa, 
eftersom utskottet är av den meningen att en inkomst, som huvudsakligen 
skulle tas ur de mindre bemedlades fickor samtidigt som de härledde sig från 
folks mer eller mindre dåliga böjelser inte är eftersträvansvärda eller fullt 
värdiga staten. Intäkterna uppväger inte den stora skada som landet kommer 
att lida av lotterispelens inverkan på den enskilde deltagaren, såväl 
ekonomiskt som moraliskt.443 De officiella uttalandenas acceptans för 
användandet av statliga lotterier som finansieringsform är ännu avlägsen. 
Frågan om lotteriväsendets organiserande var, som tidigare nämnts, uppe för 
diskussion vid en mängd olika tillfällen under 1800-talets senare hälft. De 
väckta motionerna behandlar företrädesvis tre områden. Dessa är 
avskaffandet av lotterier i allmänhet, införandet av skärpta bestämmelser i 
syfte att inskränka spelet på utländska lotterier, samt möjligheten till 
inrättandet av ett statslotteri. Ibland argumenteras kraftfullt för ett 
totalförbud för alla lotterier, men vid andra tillfällen är tongångarna något 
mer ursäktande. 1903 säger lagutskottet angående lotterispel, att då det 
utövas med måtta och i förhållande till den spelandes tillgångar kan det ej 
heller i allmänhet innebära någon större fara eller olägenhet. Men missbruk 
och överdrift kan i detta, som i andra fall, förekomma och oförnekligen har 
lotteriväsendet visat sig vara förenat med särskilt stora frestelser i sådant 
avseende. Det är med hänsyn taget till det som lagstiftningen kan och bör 
ingripa hämmande och reglerande. Samtidigt ställer sig utskottet frågan hur 
långt lagstiftningen kan gå i sin strävan efter att motarbeta de skadliga 
följderna av spellusten såsom penningflykt och överdrivet spelande?  
 

Enligt utskottets uppfattning bör staten endast varsamt ingripa på ett 
område, inom hvilket den enskildes själfbestämmanderätt i regel bör vara 
afgörande. Erfarenheten lärer dessutom hafva visat, att resultatet af 
förbudslagstiftning i ena eller andra hänseendet, där sådan förekommit, i 
allmänhet icke motsvarat hvad man däraf väntat. Den uppmuntrar snarare 
till öfverträdelser och bidrager, i den mån sådana äga rum, till minskande af 
aktningen för lagen.444

 
Det är visserligen förbjudet att spela på de utländska lotterierna, men 
eftersom svensken inte håller sig inom lagens gränser riskerar man att lagen 
blir kontraproduktiv. Tanken med förbudets disciplinerande funktion riskerar 
att fallera om man driver den till sin spets och leder i värsta fall endast till 
överträdelser. Samma problematiska situation går att utläsa ur utlåtanden 
efter totalförbudets införande vid 1800-talets mitt och samma resonemang 
går att finna i dag. Spel på utländska lotterier spelar rollen som motkraft. Det 
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stödjer och motiverar regleringen. Förbudet och överträdelserna hjälper till 
att hålla skepticismen levande. Vid 1934 års riksdag väcks frågan om att 
utreda möjligheten till ett statslotteri.445  Visserligen finns redan ett stort antal 
lotterier, men de summor som årligen flödar ur landet genom lotterispelande 
motiverar en ny översyn för anpassning till samhällsutvecklingen. Tio år 
tidigare har Handelsdepartementet gjort en osäker uppskattning av mängden 
kapital som flödar ur landet genom lotterier och konstaterar att det minskar i 
takt med att allt fler tillfälliga lotterier kommit att tillgodose spellustan inom 
landet.446 Ett statslotteri anses vid det tillfället därför inte nödvändigt. Men i 
mitten på 1930-talet har således problematiken återkommit. För att få bättre 
förståelse för problemets storlek försöker utredningen samla information 
från angränsande stater angående det svenska deltagandets omfattning. 
Viljan att från grannländerna bistå med statistik tycks god men resultatet är 
magert. 
 

Forholdet er imidlertid det, att selvom der i Kolletionerne föres Fortegnelser 
(Hövedböger) over samtlige Spillere, nytter det ikke, hvis man vil danne sig 
et Skön over Antallet af Spillere i et bestemt Land, at foretage Optælling i 
samtlige Kollektioners Hovedböger av Antallet af de Spillere, der har 
Bopæl i det paagældende Land og spiller enten ved direkte Korrespondance 
med Kollektionen eller gennem Kommissionær i det paagaeldende Land. Et 
betydeligt Antal Lodsedler ekspederes nemlig til Udlandet gennem 
uautoriserede Kommissionsforetninger her i Landet, som ikke er 
Direktoratets Kontrol undergivne, og til hvis Bokföring Direktoratet ikke 
har Adgang.447

 
Danmark säger sig inte ha någon ordning eller kontroll på försäljningen av 
lotter till sina svenska grannar och inte heller Norge lyckas få fram någon 
tillförlitlig siffra. Trots ansenliga ansträngningar från utredarna anser man 
sig, lika lite som i tidigare utredningar, kunna komma fram till annat än 
högst oprecisa beräkningar. Man väljer därför endast att konstatera att 
omfattningen av spelandet är avsevärt. Samtidigt konstateras att detta 
spelande fortsätter att öka trots den tillväxt på inhemska företag och 
tillkomsten av nya spelformer som kontinuerligt sker.448 Ett viktigt motiv för 
inrättande av ett statligt penninglotteri kvarstår. Kontrollen av svenskens 
spelande måste stärkas. Sålunda inrättas ett statligt reglerat penninglotteri 
och grunden för dagens reglering av lotterimarknaden är gjord. Men 
problematiken kvarstår, även om dess omfattning i viss mån till en början 
tycks begränsas. På 1970-talet har danska lotterier och irländska hästar 
kommit att ersättas med främst tyska klasslotterier och brittiska tipsföretag. 
Vid en av postverket genomförd undersökning från 1977 meddelas att över 
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4000 försändelser per månad gick till de tyska lotterierna. Under samma 
period har nästan 100 000 försändelser skickats till England för deltagande i 
tips.449 Problemet är hela tiden något som måste hanteras, vilket också 
Rickard Frigren påtalade under vårt samtal. Visst kan uppmärksamheten 
kring ämnet sägas ha ökat under 1990-talet, men bilden av att det skulle vara 
ett nytt och svårare fenomen är långt ifrån sanningsenlig. 
 
Man skulle kunna vända på resonemanget och ställa sig frågan om det inte är 
så att problematiken idag kan sägas vara mindre än för hundra år sedan? Vi 
lever i ett samhälle där möjligheterna till kontroll av vårt agerande är långt 
mycket mer utbyggt än vad tidigare generationer har upplevt. Vi är idag 
medvetna om att det finns möjlighet att spåra allt vi gör och säger med hjälp 
av den moderna teknologin. 
 

Det finns inget ställe där man kan kontrollera så mycket som på internet. 
När du spelar hos ett ombud så är du anonym. Då kan du satsa hela din 
pension eller studielån. Men på internet där kan man verkligen kontrollera. 
Vi vet exakt när du går in, exakt hur mycket du spelar för, vad du spelar på, 
hur ofta du gör det. Vi vet exakt allting.450

 
Spelandet och spelaren har genom historien studerats och bedömts utifrån ett 
flertal olika perspektiv. Det har varit ekonomiskt, moraliskt och 
beroendeinriktat och man har bekymrat sig över såväl individens mentala 
hälsa som den samhälleliga hälsan.451 De har alla varit en del av skapandet av 
den disciplinerade spelaren och spelmarknaden. Den teknologiska 
utvecklingen har genom åren ständigt utmanat och frestat den disciplinerade 
spelaren och många befarar nu att den allt mer accelererande utvecklingen av 
internetanvändandet skall bli förödande både för marknaden och för många 
spelare. Framväxten av spel på internet aktualiserar och förnyar 
frågeställningar och för med sig nya utmaningar för staten och den 
lagstiftande myndigheten. Att förbjuda spel via internet är en ineffektiv 
lösning och ett licensförfarande anses av vissa vara ett effektivare sätt för 
kontroll av internetspelandet.452 Men vad händer exempelvis när spelandet 
blir allt mer lättåtkomligt för ungdomar och hur reagerar de på att i allt större 
utsträckning exponeras för spel via tv, radio, tidningar och internet? Det 
finns studier som visar att spelandet ökar bland ungdomar och att en stor 
andel barn, från 8 år och uppåt, satsat pengar på någon form av spel.453 
Svensson presenterar i sin avhandling en undersökning där drygt 4% av de 
unga som var i åldern 15 till 17 år vid undersökningstillfället ansågs ha 
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lindriga spelproblem och att ytterligare nära 1% hade allvarliga och mer 
omfattande spelproblem, även om de för den skull inte kunde klassas som 
spelberoende.454 Vilken betydelse har internet haft för dessa siffror och hur 
ser framtiden ut nu när bland annat pokerspelandet på internet blir en allt 
större verksamhet?  
  
Spelmarknadens position på internet har skapat många frågor kring spelaren 
och spelandets påverkan på individen. Internetspelaren är yngre än 
normspelaren, öppen för nyheter, ensamstående, men verkar i övrigt inte 
skilja sig från normen i någon större utsträckning.455 Försöken att skapa en 
passande bild av spelaren och spelandet på internet har blivit allt 
intressantare för den vetenskapliga forskningen. Även för forskare finns det 
pengar att hämta från det allt mer uppmärksammade spelandet, vilket 
självklart har en stark positiv påverkan på intresset från forskarvärldens sida. 
Det finns forskare som hävdar att internet med lätthet kan komma att bli ett 
medium för tvångsmässigt beteende för verksamheter såsom spel och att det 
drar med sig nya frågeställningar kring kontrollen av spelmarknaden.456 
Griffiths ställer frågor kring hur vi ska kunna försäkra oss om att 
minderåriga inte spelar via internet. Hur kan vi förhindra problemspelare 
från att spela? Hur kan vi försäkra oss om att det inte spelas under påverkan 
av alkohol eller droger? Hur förhindra att någon spelar upp sin kortkredit? 
Hur kan vi förebygga att personer spenderar all sin tid framför datorn i syfte 
att spela?457 Frågorna kring hur vi ska hantera internetspelandet är oändliga 
och rädslan för dess möjliga konsekvenser är stor, även om problematiken 
inte alls är unik just för penningspel. Spelandet blir till ett verktyg för den 
demoniserande bilden, för skapandet av internet som något hotfullt och 
okontrollerbart. Visst är det lätt att bara fokusera de negativa konsekvenser 
internetspelande kan medföra. Samtidigt finns även många positiva sidor. 
 
För flera av spelbolagen ses kontrollmöjligheten av spelarna på internet som 
en av de bästa garanterna för en kontrollerad spelmarknad och ett sätt att 
komma åt missbruksproblematiken. Vi har tidigare haft möjlighet att reglera 
de spelombud som inte skött sina åtaganden. Vi har nu, som Douglas Roos 
påpekade, även fått en möjlighet att kontrollera spelaren. Men med hjälp av 
teknologin har vi också fått ett bättre verktyg för att kontrollera spelbolagen, 
deras verksamhet och transaktioner. Frågan är bara var vi ska dra gränsen för 
vad som är en rimlig nivå av kontroll. En fråga som inte heller den är unik 
för spelmarknaden. Att diskutera övervakning behöver inte bara handla om 
att diskutera dess negativa konsekvenser. Det finns en hel nöjesindustri 
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kopplad till övervakning som det inte alls tas hänsyn till i den forskning som 
diskuterar övervakningens implikationer på vårt samhälle. Det finns de som 
ser ett stort behov av att se till de positiva sidorna av övervakningen för att 
balansera upp den negativa bild som till största delen skrämmer oss.458

 
Utvecklingsmöjligheterna ligger även inom andra områden. För vissa bolag 
ses internet som en viktig del för deras framtida överlevnad. A-lotterierna ser 
stora möjligheter för sig själva på den framtida internetmarknaden, även om 
man inte tror sig kunna se ut som man gör idag på grund av att man är en så 
liten aktör. Man måste bilda allianser, vara kreativ och fokusera på de 
områden där man är stark. Eftersom de har en så stark infrastruktur 
uppbyggd i Skandinavien, tror de att det finns ett stort intresse från många 
att alliera sig med dem.  
 

Det går inte att vrida tillbaka klockan och återfå den situation som fanns 
innan internetspelandet kom och därför får man se till att istället dra nytta 
av den nya situationen. Man måste bara se till att organisera marknaden på 
ett för spelaren och samhället passande sätt.459  

 
Internet ses även av många som det största hotet mot den befintliga 
ordningen på spelmarknaden, eftersom möjligheten att bedriva spel-
verksamhet från skatteparadis gjort konkurrenssituationen svårhanterlig. I ett 
betänkande från kulturutskottet 2003 skriver man att spel på utländska 
internetsidor innebär många riskfaktorer som kan leda till att spelarna 
utvecklar spelberoende. Vinstandelen är hög, det finns möjligheter till stora 
insatser och stora vinster, samt även ett mycket rikhaltigt utbud av spel och 
vadslagningsmöjligheter. Dessutom försvinner stora belopp ur landet som, 
om de skulle ha satsats på de svenska aktörerna, till en del hade kommit 
staten, folkrörelserna eller hästsporten till godo. Av dessa anledningar 
påtalar utskottet vikten av att stärka konkurrenskraften hos de spel som kan 
antas påverkas av den ökande konkurrensen från utländska spelbolag.460 Man 
vill, för att stärka konkurrenskraften, bland annat höja återbetalnings-
procenten för de svenska aktörerna. Likheten med det tidiga 1900-talet är 
stor. Då stod valet mellan att gå miste om stora summor pengar. Summor 
som av vissa ansågs vara så stora att de betalade hela den danska kungliga 
flottans försörjning under ett helt år,461 eller att falla till föga för frestelsen att 
tjäna pengar på moraliskt tvivelaktig verksamhet. Skillnaden från dagens 
situation var att man då valde bort den potentiella intäkten.  
 

                                                      
458 Albrechtslund. A. Dubbeld. L. The Plays and Arts of Surveillance: Studying Surveillance 

as Entertainment  
459 Intervju Anders Jansson 
460 Betänkande 2002/03:KrU8 
461 Motion 1902:21 1aK 

 152 



Rickard Frigren menar att det utan tvivel är så att kommunikations-
revolutionen vi upplevt under de senaste 10 åren ändrar förutsättningarna för 
den som vill bryta upp det statliga monopolet, men det ska ju inte betyda att 
man ska ge upp kampen om en reglerad marknad. På många andra områden 
har det varit svårt att hantera en förändring inledningsvis, eftersom man inte 
vetat hur man skulle få det så konsumentnyttigt och säkert som möjligt. 1982 
var han i London för att studera företaget SSP. Några studenter från Uppsala 
hade hittat ett sätt att bygga upp ett spelbolag. De hade skaffat en 
bookmakerlicens i England men riktade all sin verksamhet mot Sverige, 
huvudsakligen telefonledes men även brevledes. Man bröt inte mot någon 
lag eftersom spelarna ringde till företaget i England. De fick inte göra reklam 
i Sverige men det hjälpte Expressen och Aftonbladet till med genom att 
publicera dragningslistor. SSP hade odds som var mycket bättre än 
Tipstjänst eftersom de endast sparade en vinst som täckte det man behövde 
för att bygga en uthållig verksamhet med. Det enda man kunde göra från 
svenskt håll var att påvisa att man jobbade med problemet på departementet 
för att försöka förhindra en stor spridning. Men deras verksamhet var 
välskött, enkel och välorganiserad, så det var inga risker att spela hos SSP. 
De var visserligen ett potentiellt hot mot den reglerade marknaden, men inte 
större än att man kunde hantera det.462  
 
Kampen för en öppnare spelmarknad på internet har många försvarare inom 
både riksdag och media, som hjälper till att föra fram deras budskap. Vissa 
gör det som ett led i sin ideologiska kamp mot statlig reglering medan det för 
andra handlar om en kamp om pengar. Men varför är det så viktigt för 
utländska bolag att få konkurrera på det man kallar rättvisa villkor i Sverige? 
Internet ger dem redan nu möjlighet att lansera sina produkter och en 
registrering som ett svenskt bolag borde väl endast bli en onödig kostnad för 
dem i form av exempelvis skatter. Ladbrokes ser det som mycket viktigt i 
marknadsföringssyfte eftersom den fysiska närvaron på marknaden är en del 
i deras affärsidé. Samtidigt har man en önskan om att vara med och bidra till 
det svenska idrottslivet. Det finns en enorm potentiell goodwill att tillgå för 
ett företag som vill engagera sig.463 Även Pontus Lindwall menar att både 
idrotten och spelbolagen skulle vinna på ett licensförfarande i Sverige och 
var övertygad om att seriösa bolag skulle ställa upp på en sådan nyordning 
från första stund.464 För de aktörer som idag har tillstånd att agera har  
problemet blivit stort. 
  

Som det är idag är egentligen det värsta scenario som man kan tänka sig. 
Där vi i stort sett har fritt fram för alla utländska aktörer att verka på den 
svenska marknaden medan vi svenska aktörer inte har möjlighet att 
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konkurrera för att lagstiftningen sätter hinder för oss. Så nu har vi det värsta 
scenario som jag personligen kan tänka mig. Vi kan inte heller gå till andra 
länder och jobba för då riskerar vi våra tillstånd i Sverige så egentligen 
ligger vi väldigt pyrt till.465

 
Enligt folkrörelserna har den begränsade återbetalningsprocenten på spelen 
gjort det i stort sett omöjligt för dem att konkurrera på en alltmer 
internationaliserad marknad. De har heller ingen möjlighet att bedriva 
sportspel eller kasinoverksamhet utan begränsas till olika former av lotterier, 
vilket gör konkurrenssituationen mycket svår. När andra aktörer positionerar 
sig på det som man ser som den framtida tillväxtmarknaden, det vill säga 
spel genom nya medier, är det svårt för folkrörelserna att göra sig gällande 
på grund av den hårda reglering som finns från staten. Även för ATG är den 
i deras ögon allt för låga vinståterbetalningen ett problem, men där finns 
även problem med att man äger sina banor och med dem även alla kostnader. 
Det är en organisation som kräver nya lösningar.  
 

Då du tittar på rättigheterna till våra spel och till ljud- och bildrättigheter till 
travsporten och till tävlingsformerna och det sätt hur vi hanterar 
spelinformation både före och efter så är det saker som faktiskt kan 
skyddas, som man kan säkerställa att inte alla får använda gratis. Idag är det 
ju faktiskt så att Unibet, Ladbrokes och andra bolag snyltar på saker som vi 
är med och finansierar. I en mer avreglerad värld så kommer vi att se till att 
vi skyddar den informationen och att den inte erbjuds till alla om man inte 
betalar för den.466   

 
Det är lätt för operatörer att utnyttja ATG:s sport och tjäna pengar på det, 
samtidigt som ATG sitter med alla kostnader och låg återbetalning. Man 
måste därför få möjligheten att skydda sin verksamhet eller konkurrera på 
likartade villkor, bland annat genom en justering av den skatt som man idag 
betalar in till statskassan. Naturligtvis vill man få ned sin skattesats till en 
konkurrenskraftig nivå för att därigenom kunna säkerställa intäkter till 
sporten.467 För att försöka finna en lösning på problemet med vinstandelar lät 
regeringen tillsätta en utredning i syfte att se vilken möjlighet det fanns att 
höja vinstandelstaket för de svenska aktörerna och vilken påverkan det 
skulle kunna ha på spelmarknaden. I utredningen konstateras att en höjning 
av vinsttaket i vissa lotterier skulle innebära att den andel av insatsen som 
går till de behöriga ändamålen minskar. Förhoppningen hos spelanordnarna 
är att denna minskning skall uppvägas av en ökad omsättning så att bidraget 
till allmänna eller allmännyttiga ändamål skall vara konstant eller öka. Så 
länge en sådan omsättningsökning hos en anordnare motsvaras av en 
minskad omsättning hos andra aktörer på marknaden, främst då de 
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internationella aktörerna och således  inte resulterar i ett ökat spelande, torde 
omsättningsökningen vara mindre kontroversiell ur ett folkhälsoperspektiv. 
Emellertid torde en omsättningsökning hos de svenska aktörerna inte 
nödvändigtvis innebära en motsvarande minskning hos andra aktörer. 
Utredningen konstaterar således att det finns en risk för att det totala 
spelandet ökar.468  
 
Om det är så, som flera spelaktörer hävdar, att svenskens nettoförlust på spel 
är relativt konstant betyder inte ökad omsättning större förluster för spelarna. 
Sett ur ett sådant perspektiv kan man hävda att spelandet inte ökar. Om man 
däremot ser till hur mycket pengar spelaren omsätter kommer givetvis högre 
återbetalning att bidra till högre omsättning genom att samma pengar 
omsätts flera gånger. Är det däri rädslan ligger, eller befarar man att 
nettoförlusten inte kommer hålla sig konstant utan istället kommer att börja 
öka? Vilken fara ser man när man talar om risken för ökat spelande? Är det 
rädslan för att nettoförlusten skall stiga eller är det rädslan för att vi skall 
spendera allt mer tid och spela med allt högre insatser som man syftar till? I 
utredningen påtalar man att såvitt det går att bedöma innebär inte en ökning 
av bruttomsättningen att spelarnas totala förluster nödvändigtvis ökar, utan 
detta är avhängigt av nettoomsättningen. Emellertid är de ekonomiska 
konsekvenserna av spelandet inte den enda riskfaktorn att beakta vid 
bedömningen av en åtgärds farlighet. Även en ökning av spelfrekvensen i sig 
innebär en riskfaktor.469  
 
Man skriver vidare att en höjning av vinstandelstaket, åtminstone för de 
spelformer som är utsatta för internationell konkurrens, bör kunna stärka de 
svenska aktörernas ställning på marknaden, vilket man tror skall kunna 
innebära att en stor andel av spelandet från Sverige även i framtiden kommer 
att ske i de spelformer som står under nationell kontroll. Om en höjning av 
vinstandelstaket inte genomförs nu, finns det däremot en påtaglig risk för att 
de svenska anordnarnas marknadsandel sjunker ytterligare. Så länge de 
svenska anordnarna inte kan erbjuda lika, eller bättre, villkor som de 
utländska, bland annat i fråga om vinståterbetalning, kommer de senare alltid 
att ha ett visst försteg i konkurrenshänseende.470 Samtidigt säger sig 
utredningen inte ha kunnat finna tillräckligt stöd för säkra slutsatser i fråga 
om vilka konsekvenser en sådan åtgärd skulle medföra, vad gäller de 
skyddsintressen som lotterilagstiftningen vilar på. Även om man anser det 
tydligt att en förbättring av de svenska spel- och lotterianordnarnas 
konkurrenskraft på längre sikt kan bidra till att säkra möjligheter till intäkter 
för dem som får tillgodogöra sig överskottet från spelverksamheten, kan 
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sådana ekonomiska hänsyn inte motivera inskränkningar i den fria 
rörligheten för tjänster inom den Europeiska unionen. Det får endast vara en 
positiv accessorisk konsekvens av den valda regleringen. Reglerna finns där 
för att minska spelmöjligheterna, inte det motsatta.471 Utredningen är 
motsägelsefull och lyckas aldrig formulera en rekommendantion, utan väljer 
att hänskjuta ärendet vidare till den allmäna översyn av lotterimarknaden 
som just påbörjats, med hänvisning till att frågan inte kan separeras från 
övriga spelfrågor.472  
 
Att följa frågan in i nästa utredning är lika underhållande läsning. 
Utredningens osäkerhet angående sin inställning till spelandet gör 
diskussionen kring en förändring av vinståterbetalningen väldigt omständlig. 
Man beskriver det som alltjämt påkallat en försiktig bedömning när det 
gäller att ta ställning till åtgärder som syftar till att stärka de svenska 
anordnarnas konkurrenskraft. Konkurrensförstärkningar bör kunna 
genomföras, men det krävs enligt utredningens bedömning, i hög grad, att 
åtgärdens ändamålsenlighet visas. Åtgärder som syftar till att säkra det 
överskott som tillfaller staten eller att medel för allmännyttiga ändamål inte 
minskar, måste kunna motiveras av att skyddshänsynen i lagstiftningen 
stärks. I annat fall bör åtgärderna inte genomföras.473

 
Om avsikten är att bedriva spelverksamhet på marknadsmässiga villkor på 
en konkurrensutsatt marknad är det alltså enligt utredningens bedömning 
inte samtidigt möjligt att upprätthålla ett statligt monopol. Utredningen kan 
alltså inte förespråka att de svenska anordnarna av spel och lotterier skall 
tillåtas bedriva verksamheten utifrån samma förutsättningar som de 
utländska konkurrenterna. Att genomföra åtgärder som kan förväntas stärka 
de svenska anordnarnas konkurrenskraft men som ändå innebär att 
förutsättningarna för dessa är sämre än de utländska konkurrenternas 
innebär att någon konkurrensneutralitet inte kommer att uppnås. Sådana 
åtgärder kan ändå förväntas i viss mån befrämja en kanalisering och därmed 
även en förstärkning av svenska myndigheters kontroll. Om det genom 
utformningen av regleringen betonas avsikten att begränsa 
spelverksamheten, torde det finnas möjligheter till försiktiga förbättringar 
av villkoren för de svenska anordnarna och samtidigt upprätthålla den 
restriktiva spelpolitiken.474

 
Det är en utredning som väl beskriver dagens situation för aktörerna. Den 
lämnar i stort sett fältet öppet för att ta vilket beslut man vill. Man kan lätt 
förstå flera av spelaktörernas frustration över en situation där man egentligen 
inte kan få klart för sig utifrån vilka värderingar som spelpolitiken förs. Fast 
frågeställningen är i grunden egentligen densamma som för hundra år sedan 
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och bilden av dess motstridiga intressen är likartad. Skall staten tillåta bättre 
förutsättningar för de befintliga spelformerna, för att därigenom möta 
konkurrensen från utländska leverantörer, även om man på så sätt 
uppmuntrar till ökat spelande? Regeringen säger sig ha ambitionen att aktivt 
verka för att marknaden långsiktigt utvecklas positivt och sunt för att 
möjliggöra dels höga inkomster till staten och föreningslivet, dels en bred 
trav och galoppsport av god kvalitet.475 Vad är då en positiv utveckling av 
spelmarknaden? Är det att man omsätter mer pengar? Är det att det bidrar till 
fler arbetstillfällen, eller är det att minska de sociala problemen kring 
spelandet? Eller går det kanske att uppnå dem alla? Är det genom att 
förbättra de statliga bolagens konkurrenskraft som man bygger en framtida 
sund marknad och vilken effekt kommer den förbättrade konkurrenskraften 
att få på statens och föreningslivets intäkter? Är det acceptabelt att spelandet 
ökar? Frågans svar beror delvis på hur man bedömer vad en ökning innebär. 
Frågorna kopplar tillbaka till mina tidigare frågor. Vad vill vi med vårt 
spelande och hur väljer vi att värdera det?  
 
Utvecklingen är självklart tätt förknippad med vad som händer med 
regleringen av spelmarknaden, både i Sverige och internationellt. För Anders 
Jansson och Bengt Jönsson var det uppenbart att om inte de svenska 
aktörerna antingen får behålla sitt marknadsskydd eller får tillgång till de 
övriga 500 miljoner potentiella spelare som finns i Europa, kommer det att 
drabba den svenska idrotten och det svenska travet i mycket hög 
utsträckning, med oanade konsekvenser som följd.476 Ingen av dem var dock 
främmande för en mer konkurrensutsatt marknad, utan såg det som en 
nödvändig anpassning. Men om marknaden blir mer avreglerad måste även 
de få möjlighet att exportera sitt kunnande och sina speltyper. De anser sig 
vara mycket kunniga och respekterade inom sina respektive områden och 
tror sig därför vara eftertraktade som samarbetspartners i andra länder. 
Beträffande spel på trav, ansåg Bengt Jönsson att det är Sverige och 
Frankrike som är mest utvecklade vad gäller teknik, distribution, 
marknadsföring och generell know-how i Europa, varför han såg goda 
möjligheter för dem att överleva på en konkurrensutsatt marknad.477 Även 
Kent Olsson ifrågasatte den pessimistiska bild som alltför ofta målas upp om 
den förestående katastrof dagens svenska bolag skulle drabbas av vid en 
avreglering. Är vi så dåliga att när det kommer utlänningar så fungerar 
inget? Det är klart att vi i det läget inte kan behålla de lagar vi har idag så att 
bolag som Svenska Spel och ATG bara får ge en viss utdelning. Men han 
tillhör de som anser att det i grund och botten är konsumenten som faktiskt 
är den som ska ha pengarna tillbaka, även om man samtidigt också skall 
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försöka försäkra att trav och annan idrott får sina pengar. Självklart vill man 
som monopolist inte släppa en stark marknadsposition, men att man inte 
skulle kunna konkurrera på en öppen marknad tror han inte alls på. De är 
företag med starka marknadspositioner så de kommer klara sig bra även på 
den öppnare marknad som automatiskt följer med det ökande 
internetanvändandet.478 Men skall man då konkurrensutsätta allt? Douglas 
Roos ser gärna att man gör det. 
 

Varför inte? Det blir ett antal skillnader. En av dem är att överskottet inte 
går rakt ned i statskassan utan det är privata företag som skapar 
arbetstillfällen, betalar skatt och behåller ett överskott. Ett annat resultat är 
att det blir en reglerad svensk spelmarknad på internet för den är idag totalt 
oreglerad. Det finns ett enormt behov och intresse från svenskar att spela på 
sajter som är belägna i utlandet och i många fall är de här sajterna belägna i 
oreglerade jurisdiktioner i exempelvis Västindien eller Centralamerika. Om 
man då tillåter andra företag än de statliga att etablera sig i Sverige så 
minskar man incitamentet väsentligen att spela hos de oreglerade sajterna. 
Och det är ett sätt att reglera en marknad för de företag som får tillstånd att 
etablera sig här ska även de stå under Lotteriinspektionens övervakning.479

 
Även Anders Jansson påtalade problematiken med att man inte kunde 
kontrollera de aktörer som idag agerar på internet. Visst kan man oroa sig för 
att det kommer flera nya aktörer på grund av en omreglerad och 
konkurrensutsatt marknad men han kände sig mer orolig för att ha dem 
fullkomligt utan kontroll i närområdet opererandes på den svenska 
marknaden än vad som skulle vara fallet om de levde under någon form av 
svensk lagstiftning och svensk tillsyn. Som situationen är idag är en av 
anledningarna till att spelandet ökar så explosionsartat på utländska 
spelsajter att det inte finns något riktigt bra alternativ. Som det ser ut just nu 
så utelämnar man de svenska spelarna till att spela hos den här typen av 
bolag eftersom det inte finns svenska alternativ som är granskade i Sverige 
och som erbjuder kunderna de möjligheter som faktiskt de här bolagen gör. 
Spelarna styrs över till dem, vilket kan ses som en självklarhet. Om 
Ladbrokes erbjuder ett odds som är i allt väsentligt betydligt bättre än det 
odds som Svenska Spel kan erbjuda utifrån den lagstiftningssituation som är 
idag, så är det med dagens teknik enkelt att välja att spela där istället. Det 
finns ju egentligen inga hinder.480

 
Det är många som väntar på att få klarhet i vilka förändringar som riksdag 
och regering anser krävs för att hantera en konkurrensutsatt marknad. Men 
Anders Stymne ställer samtidigt sig frågan vilket handlingsutrymme man nu 
har om man säger att man vill styra spelpolitiken i en viss riktning. Det är 
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inte alls säkert att det går att genomföra den önskade politiken längre, 
eftersom det tagit så lång tid att ta ställning.481 Det handlar om att styra in 
den svenska spelaren på rätt bana igen och att få spelaren att överge den 
oorganiserade marknaden för den inhemska förtroendeingivande och väl 
organiserade marknaden. Man vill få spelaren att vara lojala mot en viss 
struktur, att inte överge det system som sägs gagna alla. Bilden är att den 
svenske spelaren har blivit odisciplinerad. Återigen är kontrollen över 
spelaren på väg att försvinna. Kanske handlar det bara om att disciplinera de 
bolag som idag står utanför den reglerade sfären. Att få bolagen att bli en del 
av den kontrollerbara samhällsstrukturen. Men varför skulle dessa bolag 
vilja disciplineras in under den svenska strukturen? Det finns val att göra och 
det finns gränser som måste flyttas för att hantera en ny situation? Frågan är 
bara hur vi vill att den nya marknaden skall se ut? Åsikterna om hur 
spelandet ska regleras är många, och tankarna kring den framtida 
utvecklingen på spelmarknaden är vitt skilda. I mina ögon är mycket av den 
framtida utveckling avhängig av hur vi väljer att beskriva och tala om 
spelandet som samhällsfenomen. 
 

                                                      
481 Intervju Anders Stymne 

 159 



En samlande bild 

Men – hvarföre söka leda i bevis en sak, hvarom man en gång för alla är 
ense? Hvarje menniska skämmes ju för att kallas spelare, och hvarför skulle 
hon det om det icke vore skamligt?482

 
Avhandlingen började med ett men och den avslutas med detsamma. Låt mig 
omformulera Hedenius frågeställning till att passa dagens situation. Men om 
spelandet inte vore problematiskt, varför skulle vi då behandla det som ett 
problem? Frågeställningen gör gällande att spelandet är ett verktyg för 
styrning. Genom att beskriva spelandet som ett problem och genom att vi 
behandlar spelaren såsom problematisk, blir vi alla medvetna om dess 
problematiska relation till oss individer. Vi lär oss förstå och förhålla oss till 
spelandet som varandes ett samhällsproblem. Det behöver i och för sig inte 
vara något att bekymra sig över och det är inte heller något som är unikt för 
spelandet. Vad som gör det här fallet speciellt är att det från så många håll i 
samhället samtidigt förmedlas en annan bild. Det är den kluvenheten och 
dess konsekvenser jag i det här arbetet försökt beskriva. Tanken var att, 
genom att belysa de händelser man inom en diskurs valt att problematisera, 
visa på disciplineringens effekt på oss som individer. Förhoppningen var att 
jag genom att ge speldebatten det utrymme som jag trodde mig se ett behov 
av, skapa mig en bild av hur aktörerna resonerar och tänker kring samhällets 
relation till spelandet. Jag ville få en bild av vad de anser vara utmaningar 
och möjligheter för en bransch som sägs genomgå revolutionerande 
förändringar och jag ville försöka bilda mig en uppfattning om de uttalade 
och outtalade värderingar som hjälper och begränsar dem i sin kontakt med 
spelandet. Genom att se på ett historiskt material ville jag beskriva hur ärvda 
värderingar skapar problem. Värderingar som vid en första anblick kan 
tyckas förlegade, men som vid en närmre analys kan framstå som högst 
närvarande och som därför begränsar individens tankemönster. Önskan var 
att få fram disciplinerande faktorer i den svenska speldiskursen, för att visa 
på dess närvaro i våra dagliga liv och hur de fungerar som verktyg i 
styrningen av medborgaren. Arbetet har därför fått en mer deskriptiv än 
problemlösande karaktär. Men även om jag inte haft för avsikt att lösa 
problem finns vissa tankar kring problemområdet och hur det påverkar oss 
som kan behöva förtydligas. Det är om dessa som det här kapitlet handlar. 
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Förbudet är av central betydelse för spelandets roll som gränsdragare. Det är 
olagligt att bedriva spelverksamhet om pengar och pengars värde. 
Verksamheten regleras genom en förbudslagstiftning, från vilken undantag 
kan medges om så anses lämpligt. Förbudet förmedlar bilden av spelandet 
såsom något förrädiskt, något som bör behandlas med varsamhet och som 
samhället hanterar med reservation. Det är förbjudet eftersom det är 
förknippat med faror. Spelandet drar till sig kriminella element och spelandet 
skapar sociala problem, såsom missbruk och utslagning. Om vårt samhälle 
inte reglerar spelandet riskerar vi att vissa okontrollerade element får agera 
fritt. Vi måste därför inse värdet av statens övervakande hand där den hårt 
reglerade statskontrollerade spelmarknaden är det skydd vi behöver, för att 
lyckas skapa ett hälsosamt förhållande till spelandet. Det spelande som är en 
del av vårt normala samhälle. Spelandet är ett verktyg för glädje som det är 
upp till mig som individ att nyttja som del av det goda livet – mitt goda liv. 
Rätt använt blir det till en del i skapandet av individens välmående. 
Spelandet är en del i kampen mellan det normala och det onormala. Den 
kamp om gränsdragningen som evigt återkommer i det här arbetet. Vi 
förefaller att se på spelandet som något naturligt tillhörande människan och 
som därför ska ges en plats i samhället. De som inte kan hantera det ses som 
onormala. Denna normaliseringens inflytande över spelandet blir allt 
starkare i takt med att ansvaret för vårt agerande flyttas över från samhället 
till individen. Rätten till det fria valet och statens skyldighet att inte kränka 
den enskilde individens rätt till vad som är normalt påtalas allt mer. Foucault 
skriver:  
 

Buren av disciplinens överallt förekommande anordningar, stödjande sig på 
alla fängelseinrättningarna, har denna normaliseringsmakt blivit en av vårt 
samhälles viktigaste funktioner. Normaliseringsdomarna är allestädes 
närvarande. Vi befinner oss i läraren-domarens, läkaren-domarens, 
uppfostraren-domarens, socialarbetaren-domarens samhälle; alla dessa låter 
det universella normativa råda; och var och en av dem, på den punkt de 
befinner sig, låter kroppen, rörelserna, beteendet, uppförandet, färdigheterna 
och prestationerna lyda under normerna.483  

 
Således är det inte bara genom de uttalade förbuden som 
förbudslagstiftningen agerar stöd för hur vi ska förhålla oss gentemot vår 
omgivning. Lika mycket signaleras det normala genom beskrivningen av det 
oacceptabla agerandet. Vi ges värderingar utifrån vilka vi kan döma vårt eget 
och andras spelande och det ger oss gränser för hur mycket, hur lite, på vad 
och när man kan spela på ett accepterat sätt. Man får inte spela på trav när 
man är under en viss ålder. Man får inte satsa mer än en viss summa pengar i 
varje pokerhand. Man får inte spela på automater före en viss tid på dagen. 
Alla är de regler för spelanordnaren att ta hänsyn till. Men de är även regler 
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som skapar gränser för spelandets normalitet. De straffar dem som kliver 
över den osynliga gränsen och de belönar spelaren som sköter sitt spelande 
på ett ’normalt’ sätt. Åldersgränsen signalerar att ungdomar som spelar om 
pengar kan vara ett problem. Värdeautomater får endast spelas på under de 
tider när serveringstillstånd gäller. På så sätt signaleras att den som vill spela 
utanför dessa tidsramar faller utanför det normala spelandet och blir till en 
problemspelare. Det handlar om de två maktformerna. Den tvingande som 
bestämmer styrandet av individer och som på olika sätt dominerar över oss 
och tvingar oss till underkastelse och den maktteknik som rör hur vi lär oss 
hantera oss själva, hur vi med hjälp av vårt sätt att vara och agera försätter 
oss i olika sinnesstämningar.484

 
I så måtto handlar förbudsfrågan inte om varför någon med god självkontroll 
skall tvingas anpassa och begränsa sitt spelande utifrån ett förbud, bara för 
att några få individer inte kan dra lärdom från de negativa konsekvenserna 
av för mycket spelande. Det handlar inte heller om huruvida man kan 
hantera sina pengar och sitt spelande eller inte. Det handlar om attityden till 
spelandet i samhället och den roll vi alla tar på oss som 
värderingsmissionärer beträffande det korrekta uppträdandet. Det är en 
anpassning till en norm som säger att det finns begränsningar för hur mycket 
spelande vårt samhälle tål. Vi lär oss disciplin och ett disciplinerat tänkande 
och lär oss se vad som är rätt och vad som är fel, vad som är gott och vad 
som är ont, vad som är bra och vad som är dåligt. Det gäller förmedlandet av 
en strukturell tankeform med individens valfrihet i centrum. Man kan se det 
som att spelandet pekar i två riktningar. På samma gång som det skall 
underhålla, förgylla vår tillvaro och få oss att för en kortare stund drömma 
oss bort, skall det även fostra. Det ska lära oss vad som är ett acceptabelt 
beteende och vilka val som är de rätta. Det handlar om makt, makt över sig 
själv och makt över sin omgivning. Det är en kamp som förs om makten 
över tanken. För kunskapen är inte bara ett disciplinerings- och maktverktyg 
som används för att skapa inflytande över andra. Kunskapen utövar även i 
högsta grad en betydande makt över innehavaren själv.485 Den arrangerar 
omvärlden och agerar disciplinerande på innehavarens sätt att tänka och 
agera. Kunskapen är utgångspunkten för vårt sätt att förhålla oss till 
omgivningen, men den är även det fängelse som binder våra tankar och som 
förvägrar oss den fria tanken. Detta maktspel är det som påverkar den syn vi 
har på spel och vad vi anser ligga inom spelandets avgränsning. Det är den 
med tolkningsföreträde, den som har övertaget i kraftmätningen, som 
bestämmer hur avgränsningen skall göras. Vilka som ingår i kraftmätningen, 
de argument, den kunskap och de praktiker den förses med är det som 
definierar vad som är spel. På så sätt kan man se hur spelandet under 1900-
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talet har utvecklats som ett verktyg för disciplinering av individen, bland 
annat genom sitt sätt att hantera och förhålla sig till vetandet om 
måttligheten, normaliseringen, speltraditionen och den eviga påminnelsen 
om dess skadlighet. Man har skapat ett medvetande, ett samlat kollektivt 
tankemönster.486 Parallellt med denna disciplineringens och varningens 
läroprocess om faran kring spel förtydligas i allt större utsträckning dess 
normalitet, dess förnöjsamhet och den förströelse som det bidrar med. 
Spelandet blir till något som är en del i skapandet av den positiva 
lättsamheten och som ger spänning i en trist vardag eller avslappning efter 
en hektisk arbetsdag. 
 
Om man vill tala om spelandets roll som gränsdragare och skapare av en 
motsats är kanske arbete det tydligaste området. En motsättning som också 
är central i det här arbetet. Den tydlighet med vilken dagens 
riksdagsdokument visar på spelandets egentliga lättsamhet är påtaglig. 
Samtidig finns en medvetenhet om att dess negativa kopplingar inte bara kan 
leda till socialt oacceptabla konsekvenser, utan även kan inkräkta på arbetets 
diskurs. Lotterilagstiftningen är en del i hur spelandet kan formas, för att på 
möjligaste sätt bli till något som kan agera bekräftande av en verksamhet 
som är i behov av att klassificeras som arbete. Lagstiftningen, i kombination 
med spelandets obestämbarhet, är verktyg för skapandet av 
kunskapsområden, till vilka vi som individer kan förhålla oss och organisera 
våra liv. Att tippa på vilka aktier som ökar mest i värde är att spela och detta 
regleras genom lotterilagstiftningen. Aktiehandel är inte ett spel. Därför 
regleras den inte av samma lagstiftning även om det, som jag tidigare 
påtalat, finns klara likheter mellan verksamheterna. Lotterilagstiftningen 
hjälper oss att förstå värdepappershandel som ett arbete och spelandet som 
ett icke-arbete. En gränsdragning för vad värdepappershandel inte innebär är 
således gjord. Men även i beskrivningen av den normale, glade, lekande och 
spelande individ som inte låter spelandet ta överhanden över livet utan 
endast använder det för att förhöja värdet av sin fritid, följer bekräftelsen av 
vad som räknas till det andra, till det nyttiga, det allvarliga och 
värdeskapande. I det vi lär oss förstå hur vi som individer skall hantera vårt 
spelande, skapas bilden av vad som inte är spel. Det hjälper individen att 
skapa bilden av det seriösa, riktiga arbetet. Där man tidigare kunde se 
spelandets immoralitet som skapare av det moraliska och nyttiga arbetet är 
det istället spelandet, i form av ett normalt fritidsnöje, som fått rollen av 
bidragsgivare till arbetsdiskursen. Min tidigare beskrivning av arbetets 
inkräktande på spelandets område, genom att förklara vissa spelformer 
såsom varandes ett arbete, kan i ett sådant perspektiv tyckas kontra-
produktivt vad gäller individens möjlighet att förhålla sig till sig själv och 
sin omgivning. För att individen skall kunna förhålla sig till och få förståelse 
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för vad som är arbete behöver arbetet en skapare, en gränsdragare till vad 
som är icke-arbete, en bekräftare av sitt värde och till det är spelandet med 
och bidrar. 
 
Den traditionella finansieringen av det svenska föreningslivet agerar även 
den gränsdragare. Föreningslivet har varit, och kanske fortfarande är, en 
viktig praktik för skapandet av en accepterad spelmarknad och 
beskrivningen av spelandets normalitet. Föreningarna fyller inte bara rollen 
som passiva mottagare av spelpengar, utan har även en disciplinerande 
funktion genom de värderingar de sprider. Föreningssverige visar glädjen 
med ett sunt leverne, den goda smaken, om vikten av att röra sig och värdet 
av att äta rätt. De signalerar gruppens betydelse för samhället och individens 
betydelse för gruppen. De sprider budskapet om värdet av en meningsfull 
fritid för individens välmående. De talar om kulturens värde för samhällets 
välstånd, vilket även får dem att bidra till skapandet av det nyttiga arbetets 
territorium. Den självklarhet, med vilken vi låter föreningarna ta emot våra 
spelpengar, är en del av den normaliserande makten, en del av det som 
tilldelar oss förhållningssätt till varandra och till vår omgivning. Och på 
samma gång som föreningarna sprider normgivande värderingar har de 
också en kontrollerande funktion.487 Föreningarna har ett regelverk för sina 
medlemmar och staten har ett regelverk för föreningarna. Bryter man mot 
reglerna blir man straffad på ett av samhället stadfäst sätt. Således utövas 
genom föreningarna inte endast en normativ makt, utan även en 
kontrollerande makt. De fyller en funktion i den eviga maktkampen i 
organiserandet av den samhälleliga strukturen. Samtidigt gör traditionen att 
låta intäkterna från spel gå till det som ansetts vara för samhället välgörande 
verksamhet, att spelandet blir till en del av vårt lärande. Men hur ser 
framtiden ut för denna form av penningfördelning? När vi tidigare värderade 
spelandet som något för samhället oönskat, men som vi ändå kände oss 
tvingade att hantera, sågs det som naturligt att låta pengarna gå till 
samhällsnyttiga ändamål. Man tvättade moraliskt tveksamma intäkter med 
hjälp av välgörande insatser. När nu spelandet sägs normaliseras kan man 
fråga sig om inte argumentet spelat ut sin roll. Varför går inte intäkterna 
tillbaka till spelaren? Varför går inte pengarna i större utsträckning till 
forskning och utveckling av speltjänster? Varför finansieras inte dagens 
mottagare av spelintäkter genom andra kanaler? Samtidigt finns de som 
menar att spelmarknaden måste överge den fortfarande kvarhängande, men 
ack så farliga, etiska principen om att ändamålen helgar medlen och en gång 
för alla erkänna att penningspel inte är som vilken form av underhållning 
som helst. De tillhandahåller en produkt som behöver strikt statlig reglering, 
dels för att skydda spelarna, men även som skydd för industrin själv och 
därigenom motarbeta att den blir en allt större del av den statliga 
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finansieringen.488 I mina ögon finns ett värde i att vi ställer oss frågan vilka 
våra nuvarande motiv är för nuvarande särbehandling. Finns det något utöver 
traditionen, i denna så högst normala aktivitet, som berättigar denna 
särbehandling? 
 
En tradition kan beskrivas som den högre auktoritet man följer, men inte för 
att den beordrar något bra eller dåligt. Man gör det för att den kommenderar 
som sedvänja, som den genom tiden etablerade vanan.489 När det i allt större 
utsträckning börjar uppmärksammas att många svenskar spelar genom 
utländska spelbolag, läggs det ytterligare en dimension till denna 
traditionens maktutövande och det är lojaliteten. Ge Svenska Spel och ATG 
möjlighet att konkurrera på likartade villkor så får vi se hur den svenske 
spelaren återgår till att spela hos de bolag som bidrar till det svenska 
samhällets välstånd. Svensken vill hjälpa de egna. Traditionen kommer att få 
svensken att återgå till den spelform som bäst gynnar det svenska 
föreningslivet eller annan kulturell verksamhet. Av tradition spelar vi hellre 
hos Svenska Spel och ATG än Ladbrokes eller Unibet. Beronius beskriver 
följandet av en tradition, såsom följandet av en organisations seder, bruk och 
dess moral.490 I tider av osäkerhet återkopplas det till den starka staten med 
hög moral, tryggheten, individens behov av vägledning i en, genom den 
svenska lotterilagstiftningen, väl kontrollerad marknad. Den trygga svenska 
spelmarknaden kontra en äventyrlig internationaliserad marknad. Spelandet 
blir till en del i skapandet och bekräftandet av den starka och trygga staten 
med den normala marknaden och det uppmuntrande föreningslivet. Men den 
traditionella marknaden är under förändring och så även vårt sätt att förhålla 
oss till spelandet. De värderingar och den moral som tidigare knutit oss till 
de traditionella spelbolagen förändras. Spelandets normalitet tycks göra 
spelaren allt mindre kontrollerbar och spelansvaret förflyttas allt mer över 
till spelaren. Traditioner håller på att brytas av spelare, spelbolag, politiker 
och forskare. Kampen förs nu om framtida traditioner, eller det man kanske 
kan kalla makten över den framtida spelmoralen. 
  
En central roll i den organiserande maktkampen över våra värderingar fyller 
den kunskap vi har inom ett ämnesområde. Vad kan man då säga om hur 
förståelsen kring spelandet skapas? Anders Stymne uttryckte en önskan om 
inrättandet av en professur i spel. Dagens spelforskning är marginell och 
splittrad och dess framtida inriktning är otydlig. En professur skulle inte bara 
innebära en möjlighet till bättre samarbete mellan spelforskare, utan skulle 
även öka uppmärksamheten för ämnet och på så sätt förbättra möjligheterna 
till finansiering av forskningen. Vad han efterlyser är ett verktyg för 
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utvecklandet och stärkandet av ett diskursfält. Ett fält med lagar, normer och 
förordningar, med vars hjälp vi kan förhålla oss. Det handlar om att skapa en 
viss form av vetskap om spelandet, dess plats i samhället och den relation 
som skall finnas mellan oss individer och spelandet.491 Professuren blir en 
praktik för styrning. Men att utveckla en sådan är traditionstyngt och en 
fråga att ställa är vilken inriktning man vill att professuren ska ha. Valet 
kommer dra nya gränser, skapa nya dikotomier, mot vilket spelandet 
bekräftas. Det kommer att påverka tankar och värderingar kring 
spelmarknaden under lång tid. Val av profession betyder val av 
handlingsprogram. Det betyder olika sätt att definiera problem och lösningar, 
olika sätt att praktisera skilda slag av färdigheter. Den utbildningssituation 
som respektive specialist kommer från kännetecknas, förutom av inlärda 
tekniska färdigheter såsom juristens kunskap om lagar eller läkarens om 
människokroppens anatomi, också av sociala och kulturella färdigheter. 
Vilken inriktning ska vi välja? Ska vi bygga vår plattform utifrån psykiatrins 
forskning kring spelandets inverkan på hjärnan? Är det en professor i 
statskunskap som krävs för att formulera ett forskningsprogram som kan 
placera in spelandet i samhället? Det man får när man skapar en professur är 
inte bara ett antal oskrivna regler inbyggda i tekniskt och metodologiskt 
kunnande, utan samtidigt ett nätverk av sociala och kulturella normer och 
ideologier inbäddade i de tekniska, sociala och kulturella färdigheterna.492 
Hur ska kunskapen formas och med vilka verktyg skall den samlas in och 
framställas? Vill vi fokusera på nationalekonomiska eller sociologiska 
faktorer? Vill vi fokusera på spelandets kulturhistoriska betydelse eller på 
dess psykologiska verkan? Vill vi fokusera på relationen spelare – individ 
eller relationen spel – samhälle? Vill vi fokusera på missbruk, kriminalitet 
eller etik och moral? Vilka metoder väljer vi för våra undersökningar? 
Kvalitativa, kvantitativa, komparativa, statistiska, experimentella, logiska 
eller matematiska metoder? Varje vetenskapsdisciplin föredrar vissa metoder 
framför andra och tilldelar därför vissa praktiker större värde än andra. För 
att kontrollera diskursen frambringas yttranden, en form av makttekniker för 
att leda skapandet av vetandet om oss själva för att därigenom skapa 
dominans över någon eller något.493 Det handlar om bildningens betydelse 
för skapandet av en god spelare och därmed även en god medborgare. 
 
Fakta, kunskaper och sanningar är epokbundna konstruktioner. De är 
skapade i och av denna värld som ett resultat av en mängd restriktioner.494 De 
svävar inte fritt i ett intellektuellt vakuum, utan utgör delar av en större 
samling organiserade och organiserande praktiker, som ekonomiska, sociala 
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och politiska processer, institutioner och tekniker, vilka tar del av 
kunskapsproduktionen. Fakta är redan från början tolkningar som skapats 
och marknadsförts av människor som verkar under bestämda historiska och 
sociala livssammanhang.495 Varje samhälle har sin egen sanningsregim, den 
dominerande kraften i det eviga maktspelet kring skapandet av det som vi 
väljer att kalla fakta eller sanning, rätt eller fel. Hur skall vi inhämta kunskap 
eller fakta om spel? Frågan är kanske felställd, inte minst med tanke på de 
problem som finns med att definiera spelandet och dess innebörd. Frågorna 
att ställa är kanske istället: Vilka verktyg vill vi använda för att skapa oss ett 
ramverk kring spelandet? Utifrån vilken plattform vill vi skapa vår sanning 
om spelandet? Vilka praktiker vill vi använda oss av? Och inte minst; vad är 
det vi har behov av att skapa genom att utestänga det från spelandets 
kunskapsområde? Jag säger inte att valet av inriktning på en professur 
kommer bestämma allt vi tänker och gör beträffande spel men det kan 
komma att få en stor påverkan på det sätt som våra efterkommande kommer 
att se på relationen spel-individ-samhälle.  
 
I det att det moraliska fördömandet av spel har ersatts av en allmän och 
uttalad acceptans av spelandet, har nya områden skapats, där tillhörande 
värderingar är känsliga eller rent av omöjliga att diskutera och ifrågasätta. 
Foucaults diskurspolis, den diskurspolis som jag själv blir en del av genom 
det här arbetet, får oss att acceptera spel och fördöma den tidigare ogrundade 
värdering som hävdade att spel är något fult, något moraliskt förkastligt, 
något onormalt. Att idag ifrågasätta det moraliska och normala i att spela får 
nog anses vara mycket långt ifrån politisk korrekthet vilket också flera av 
informanterna påtalade. Man ska inte fördöma andras intressen. Vi är alla 
fria att själva avgöra hur vi vill använda vår tid. Det är inte samhällets 
uppgift att rangordna individers olika glädjeämnen. Men att hävda att det 
inte finns en fördömande moralism kring spelandet i dagens samhälle är 
delvis ett självbedrägeri. Alla mina informanter har vittnat om att vårt 
förhållande till spelandet fortfarande är fullt av skepticism och moralisk 
tveksamhet. Det som retoriskt förs fram som ett allmänt accepterande av 
spelandet motsägs, som jag ovan nämnt, av en lagstiftande praktik, som inte 
bara disciplinerar oss genom sitt misstänkliggörande av verksamheten, utan 
även tilldelar faktiska disciplinerande gränser för det normala. Det är således 
inte bara en lagstiftning byggd på moral utan även en moraliserande 
lagstiftning. Normaliseringen och lagstiftningen samarbetar och blir en 
dressyrfunktion av individen, för en anpassning till samhället.496 Men 
normaliseringen har samtidigt förflyttat problemet från spelaren till 
spelandet. Det är inte längre spelaren som är problematisk och i behov av 
styrning bort från det förkastliga agerandet. Istället har problematiken 
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flyttats över till spelandets närhet i form av onåbara spelföretag, missbrukare 
eller regionalpolitik. Spelandets normalitet har blivit en del av det mänskliga 
behovet. Spelandet är en del av det som skapar en människa, en del av det 
som skapar bilden av oss själva som varandes en individ. Vi uttalar inte 
längre något fördömande av de spelformer som är tillåtna i Sverige. Vår 
rädsla för att fördöma andras intressen tenderar istället att få oss att acceptera 
allt som normalt. Den normaliserande makten växer sig allt starkare och 
spelandet är en del i det. Det är individens rättighet att själv bestämma över 
sitt eget liv. Men i takt med att allt fler spel introduceras kommer kraven på 
en diskussion kring enskilda spelformers normalitet aktualiseras. Normala 
spel kommer skapa gränsen mot de onormala, de värdelösa eller farliga 
spelformerna. Spelaren ses idag som förmögen att styra sitt agerande och 
sina val utifrån sina egna värderingar och sitt eget omdöme. Samtidigt är det 
värderingar som signaleras genom våra institutioner och den omgivning som 
de är en del av att organisera. 
 
Vetskapen om att vissa inte kan begränsa sitt spelande har genom sin 
utestängande funktion en starkt normaliserande verkan. Vi får genom den 
svårbeskrivna benämningen överdrivet spelande en förståelse för att det 
finns en gräns för hur mycket spelande samhället tycker är acceptabelt. Den 
kan kanske inte anges i kronor eller antalet timmar, men det finns en osynlig 
odefinierad gräns för det normala spelandet. Egentligen handlar det om att 
man som spelare inte får missbruka det förtroende som är den förutsättning 
vårt ekonomiska system är byggt kring. Spela! Spela för hur mycket du vill, 
men låt det inte gå ut över det förtroende som förutsätts i det utbytessystem 
som formerar en finansiell marknad. För vad är det man missbrukar? Inte är 
det något fysiskt påverkande såsom narkotika, fett eller alkohol. Så länge 
man kan betala går det att spela för hur mycket man vill utan att för den skull 
bli en i de missbrukandes gemenskap. Missbrukare blir man först när man 
missbrukar den överenskommelse som finns om det skapade värdet. 
Spelandets, i förtroende skapade värde. Ingen som idag vill bli tagen på 
allvar i speldebatten kan negligera spelmissbruket, detta felanvändande av 
speltjänsten vars begrepp skapades under 1900-talets sista decennier. Från 
att tidigare ha varit ett vansinne, en galenskap eller ett raseri övergick det till 
att bli ett missbruk. Från att tidigare varit en del i gränsdragningen mellan 
den galnes värld och den normala världen har spelandet blivit till en gräns 
mellan det korrekta och det felaktiga uppträdandet. En av de praktiker med 
vars hjälp normaliseringsdomaren kan döma har förändrats. Men vad innebär 
det att göra någon till missbrukare? Att missbruka är att använda något på ett 
ändamålsvidrigt eller olämpligt sätt för otillåtna syften eller att göra 
omåttligt bruk av något. Man kan missbruka någons förtroende, Guds namn, 
födoämnen eller njutningsmedel.497 Klassificeras något som missbruk 
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skuldbeläggs således den berörda parten. Det vilar på dig att inte missbruka 
Guds namn. Det är du som får se till att inte dricka för mycket. Det är ditt 
ansvar att du förhåller dig till spelandet på ett kontrollerat sätt. Att föra in 
begreppet missbruk i speldiskursen är ett sätt att föra in spelaren i de 
missbrukandes gemenskap tillsammans med alkoholmissbrukare, 
narkotikamissbrukare, shoppingmissbrukare och sexmissbrukare. Det är ett 
sätt att klassificera fram ett utanförskap. Men det är samtidigt ytterligare ett 
sätt på vilket man skapar ett innanförskap, det normala. Hur skulle vi sett på 
dessa personer om man istället valt att kalla dem speldrabbade eller 
ilinxdrabbade?498 Man kan drabbas av sjukdom, naturkatastrofer eller 
arbetslöshet. Med vilken attityd närmar man sig någon som är drabbad av 
något till skillnad från någon som brukar detsamma på ett otillbörligt sätt? 
Hur skulle vi se på de arbetslösa om vi istället valde att kalla dem 
ledighetsmissbrukare? Vilken skillnad blir det i samhällets sätt att närma sig 
problematiken? Missbruksdiskussionen har kommit att ersätta den tidigare 
fördömande moraldiskussionen. Förr var det samhällets ansvar att skydda 
oss från att sugas in i det omoraliska spelandets frestande virvlar. Idag är det 
din egen uppgift att disciplinera dig och motstå frestelsen att använda dig av 
en samhällsservice på ett ändamålsvidrigt sätt, det vill säga att missbruka. 
Och till din hjälp har du normaliseringsdomare i form av läkare, psykologer, 
socialarbetare, myndigheter, forskare, missbruksorganisationer, dina 
medmänniskor samt alla de praktiker mot vilka du kan värdera dina insatser.  
 
Samtidigt som spelaren tilldelats ansvaret för kontrollen av sitt spel har 
missbrukarna, som av nödvändighet finns för att åskådliggöra och 
förkroppsliga utanförskapet, blivit det kraftfullaste och viktigaste vapnet i 
kampen om makten över spelaren, spelmarknaden och dess värderingar. Alla 
värnar missbrukaren och säger sig göra sitt bästa för att hantera 
problematiken. Man har avstängningsprogram från kasinon och spelbolagen 
ger spelaren möjligheten att sätta en maxgräns för sitt spelande. Det finns 
behandlingshem, telefonstöd, informationsbroschyrer och spelberoende-
forskning. Alla är de praktiker som hjälper till att skapa och befästa 
utanförskapet, det onormala. Titta på dem! Bli inte som dem för de är 
onormala! Ta ditt ansvar och sköt dig! Man kan anta att utmaningen för att 
styra spelaren idag är större än för hundra år sedan då kraften endast gick åt 
till att förmå spelaren att inte spela, medan man idag måste förmå spelaren 
att spela lagom mycket och på rätt saker. Balansakten blir allt mer delikat. 
Det tidigare moraliska fördömandet lever kvar, men mer i form av ett 
dömande över dem, dig själv eller andra, som inte kan hantera den tjänst som 
tillhandahålls. På så sätt är spelandet högst aktuellt som styrmedel, även om 
det är iscensatt inom ramen för nya former av strategier för påverkan. Det 
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utgör en liberalisering i förhållande till de mer uppenbara fadersauktoritärt 
färgade strategier som tidigare varit dominerande.499 Den moderna 
styrningen handlar om disciplinering och kontroll av vår kropp – om att styra 
vårt beteende.500 När vi kommit så långt att vårt agerande sker utifrån de 
normer vi ser såsom förgivet tagna har den moderna organiseringen och 
disciplineringen nått sin fulländning. Vi har då övergått till att vara en 
instans för vår egen normstyrning. På så sätt kan vi på avstånd styras och 
disciplineras utan aktiv inblandning från yttre krafter.501 Likväl handlar det 
om styrning i syfte att bidra till skapandet av ett moraliskt och politiskt 
subjekt – en ny medborgare.502 Det handlar om att skapa en medborgare väl 
anpassad till dagens samhälle och som verktyg för det används 
spelmissbrukaren. Jag har påtalat det tidigare och gör det igen. Tro inte att 
jag inte tillskriver debatten och forskningen kring spelmissbruk någon 
betydelse. De är absoluta nödvändigheter. Men jag vill påpeka att mitt i detta 
spel, i denna maktkamp, finns individen som har svårt att hantera spelandet, 
en individ som man knappt kan höra. Och varför skulle de vilja höras? De är 
ju onormala, utpekade, ställda på piedestal för att fungera som avskräckande 
exempel. De har inte ens förmågan att hantera något så naturligt och normalt 
som människans inneboende spel och lekdrift. Den drift vi tar som för given. 
 
Vad kan man då avslutningsvis säga om framtiden för den svenska spelaren, 
spelföretagen och spelmarknaden? Följer man debatten om dess utveckling 
får man lätt uppfattningen att aktörerna står långt ifrån varandra beträffande 
hur den ska utformas, men så behöver det inte vara. Det finns idag, mig 
veterligen, ingen inflytelserik aktör som på allvar kräver att spel om pengar 
skall förbjudas i Sverige, även om krav på förbud av vissa spelformer 
förekommer. Samtidigt är spelandet ännu inte så normaliserat och ofarligt att 
någon av mina informanter propagerar för en helt avreglerad marknad. Alla 
är fullt medvetna om att riskerna med en oreglerad marknad är stora och att 
det krävs ett kraftfullt regelverk för att den skall fungera på ett 
tillfredsställande sätt. Men många vill montera ned dagens regelsystem. 
Marknaden är fylld av aktörer såsom spelbolag, journalister, spelare, 
lobbyister, intresseföreningar och politiker som argumenterar för en 
omreglerad marknad. Deras målsättningar tror jag dock är vitt skilda. 
Skillnaden ligger i vem eller vad det är man vill ta hänsyn till eller 
problematisera. Vem eller vad är det man vill fokusera med en förändrad 
spelpolitik? Är det den normale eller onormale spelaren? Är det det normala 
eller onormala spelandet? I centrum står individens förmåga att ta ansvar för 
sitt eget spelande, att ta emot den frihet som den moderna samhällstyrningen 
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ger oss och det sätt på vilket individen lyckas att hantera ett sådant ansvar.   
 
Jag hoppas att jag med det här arbetet bidragit till en något ökad förståelse 
för varför spelandet, spelaktörerna och spelmarknaden inte bedöms som ett 
företag, en konsument, eller produkt som alla andra. Aktörerna tycks gå i 
väntans tider. Kanske är det så att man väntar på avmonopoliseringen. 
Kanske väntar man på Europa. Någon kanske väntar på den stora vinsten. 
Kanske väntas det på något annat. I mina ögon tycks alla vänta på något, 
som på ett eller annat sätt ska bryta det dödläge som idag ligger som en 
kvävande hand över speldebatten. Samtidigt är spelandet en lönsam 
verksamhet, varför en önskan om att väntan skall få ett slut kanske inte är 
alltför stark hos många av de som talar om behovet av en förändring. 
Diskussionen kring det framtida spelandet i Sverige och Europa handlar inte 
om spelmissbruk skall få begränsa vårt spelande eller inte. Den handlar inte 
om huruvida monopol är bra för konsumenten eller inte. Den handlar inte om 
huruvida man skall ta hänsyn till regionalpolitiska effekter eller inte. Den 
handlar inte om ifall spelandet är en kassako för staten eller inte. 
Diskussionen handlar om skapandet av spelandets framtida gränser. 
Människan har behov av gränser. Spelandet har inga naturliga sådana, varför 
de istället skapas inom vår maktstruktur. Vi måste skapa spelandets spelrum. 
Mitt arbete är fullmatat med dikotomier som är en del av denna process. De 
styr vårt agerande både vad gäller sättet på vilket vi ser på spel, men lika 
mycket i det sätt på vilket vi förhåller oss till dess motsats.  
 
Just däri ligger spelmarknadens, ja hela speldiskursens grundläggande 
problematik. Spelandets obestämbarhet gör verksamheten till ett verktyg för 
skapandet av stora mängder men. Men som alltid kommer att göra spelandet 
till ett problemområde, oavsett hur avdramatiserad vår attityd till 
verksamheten kan tänkas bli. Samtidigt fungerar spelandet på så sätt som ett 
stöd för individen i formandet av sig själv, i skapandet av den arbetsamme, 
den allvarlige, den verklige, den drömmande, den dömande, den lycklige 
eller den förlåtande. Visserligen har kanske spelandet i dag övergivit rollen 
som en del av det onormala som med alla medel bör bekämpas, men det har 
behållit sin roll som gränsdragare mellan det normala och onormala och på 
så sätt fortsatt vara en del i organiserandet av oss själva och vår omgivning. 
Man kan tro att svaret på hur denna underhållande verksamhet kommer att 
utvecklas står att finna i det vi idag väljer att kalla spel. Men svaret står 
kanske snarare att finna i dess motsats, det vill säga i det vi i framtiden har 
behov av att låta bekräfta såsom varandes icke-spel. Men! Alltid detta men... 
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Summary 

In the 20th century Sweden has witnessed a major change in the role of 
gambling. Indeed gambling used to be morally and ethically unjustifiable 
and something to be fought, whereas today it is seen as a normal activity, not 
only accepted by society, but in some situations also encouraged. The atti-
tude towards gambling is now that it stimulates, motivates and encourages 
creativity and that it brings pleasure and excitement. Moreover it generates 
national incomes, supports organisational activities and has become an im-
portant factor in Swedish regional planning.  
 
Today our values concerning gambling are governed by the immorality risks 
that may arise because of it, such as illegal activities and the increasing de-
bate about problem gambling. The ‘normalisation’ of gambling creates new 
boundaries for what is to be seen as, and what is an acceptable level of, 
gambling. As a consequence each individual has now been given the respon-
sibility to respect and keep from treading beyond what is accepted. New 
boundaries create a series of conflicts associated with normality and abnor-
mality, and society has to find an acceptable balance. We have to respect 
individuals and their right to spend money and leisure time in a way that 
suits them while, on the other hand, society has a responsibility towards its 
citizens to minimize the negative social consequences of gambling. 
 
This dissertation is an introduction to the Swedish gambling market. It at-
tempts to shed light on how the gambling market is organised by describing 
the complexity of a market where actors meet in their every day work situa-
tion: a settled market where a few actors have been given the legal right to 
act and compete. At the same time and out of reach of Swedish legislation a 
parallel market exists on the Internet. What makes the situation unique for 
the gambling market is this parallelity of markets combined with the strong 
influence that ethical values have had on how society has organised our 
gambling activities. In this text I argue that a first step to understand how the 
market is organised is to obtain knowledge about the values which are 
closely connected to gambling activities. Indeed, there is a long tradition of 
moralism, guilt, sin and disgrace related to gambling and the market is still 
influenced by these old values but also by solutions designed to solve socie-
tal problems using the propensity to gamble of people.  
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The aim of the dissertation is to show the disciplinary effect discourse has on 
society by describing what has been problematised in the gambling dis-
course. The text describes how discipline, through knowledge, organises the 
human being in today’s society. The material analysed are the Swedish gov-
ernment official reports from 1895 to 2006. Moreover, inspired by the theo-
ries of power developed by Michel Foucault, I have written a genealogy over 
the change in attitude towards gambling from 1895 until today. Thus, by 
seeking moral values in our society’s ways to describe gambling and gam-
blers during the last one hundred years, a broader understanding of today’s 
attitude to gambling is presented. This attitude is full of contradictory feel-
ings. Sometimes the gambling market is described as an ordinary competi-
tive market but at the same time it is oftentimes portrayed as a market with 
large risks. It is characterized by the fear of being politically incorrect in a 
debate that is dominated by arguments about right or wrong, true or false, 
good or bad. It is, in a way, a game of power that concerns the domination 
over our ethical values in which gambling functions as a tool for the en-
forcement of that power.  
 
A basic condition for seeing gambling as a tool of power and an act of disci-
pline is the flexibility to decide what is gambling and what is not. It is a bat-
tle of power that focuses on where the line, to define what gambling is, is to 
be drawn. Such flexibility has for instance made it possible for the state to 
classify horse track racing as gambling and activities on the stock market as 
non-gambling even though they have much in common. In order to organise 
society there has to be limits regarding how to behave. These limits, how-
ever, have to be adjustable if necessary. If the gambling market becomes too 
similar to the financial market the defining border for what is to be under-
stood as gambling has to be modified. When new games appear on the mar-
ket, society has to be able to reclassify what is to be defined as gambling in 
order to keep the border against what has to be classified as non-gambling.          
 
Besides some exceptions, it is illegal to run gambling business in Sweden 
due to the risks associated to it. I argue that this prohibition is a crucial pre-
condition to viewing gambling as a force of discipline. It communicates the 
necessity to control and protect from uncontrolled behaviour or crime. Con-
comitantly gambling is also presented as a normal part of our behaviour that 
deserves a place in society. It is normal to gamble. A person who cannot 
control his gambling is considered to be abnormal but in today’s society the 
state has no right to interfere in our private life as long as we do not harm 
anyone else. Gambling is a normal activity and we have the right to gamble 
as long as we do not harm anyone. These rights are however not in line with 
the old legislation that originated in prohibition.  
 
Our values on how to behave are delimited by others’ abnormal behaviour 
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and they are communicated to us so that we can judge our own and others’ 
behaviour. This teaches us what, when, how much and where we can gam-
ble. It punishes those who break the rules of normal behaviour and rewards 
those who manage their gambling in a correct way. Through norms and leg-
islation I describe two different forms of power. One dominates us and 
forces us to submit. The other teaches us how to behave to be an accepted 
member of society. 
  
The power game is about teaching the indivudal a norm that says that there 
are limits to how much gambling society can accept. By teaching us a 
disciplined way of thinking we are enabled to organise our lives as we learn 
what is acceptable behaviour. This communicates a structured way of 
thinking about right or wrong, good or bad, true or false. This knowledge is 
central to our interaction with people around us, but it creates also 
boundaries that deny us a free and open mind. During the 20th century 
gambling has functioned as a tool of power by teaching us how much and 
what to gamble on. Furthermore it reminds us of all the risks which are 
closely related to gambling. Parallel to this, the normalisation of gambling 
has transformed it into a tool that defines what to do on our leisure time. It 
plays an important part in the defininition of what is working time and what 
is not, which is central to the way we organise our lives. Thus I argue also 
that a crucial factor in the gambling discourse is the relation between gam-
bling and work. With the description of what is to be classified as gambling 
follows an understanding of what is to be classified as work. Society looks 
upon gambling as pure entertainment. It does not add any value and it should 
not be taken too seriously. By describing gambling as a leisure time activity, 
work is then classified as something important, something that adds value 
and that is to be taken seriously. Previously gambling was classified as 
something immoral that could interfere with work. Today the classification 
of gambling as leisure has the same role. It helps the individual to under-
stand the value of taking work seriously.    
 
This dissertation discusses also knowledge creation. A central part in the 
organisational battle over our values concerns how we chose to create our 
knowledge of gambling, the gamblers and the gambling market. How will 
the research about gambling be developed and what do we want to focus 
upon? By problematising gambling on the basis of a specific area of knowl-
edge, research takes part in the creation of our thoughts to discipline our way 
of behaving. In this way it becomes one of the factors that will draw the bor-
der between what is normal and what is not. 
 
Problems with gambling were earlier classified as madness whereas today 
they are seen as incorrect behaviour. The attitude towards problem gamblers 
has changed from a matter concerning lack of control to become one of guilt. 
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Today it is every individual’s own responsibility to behave in a ‘normal’ 
way. We have grouped problem gamblers together with alcoholics, shopa-
holics and drug addicts and created yet another group to alienate society. But 
this group helps also to create normal behaviour. Immorality was the line 
between normal and abnormal gambling behaviour. Today this definition has 
been replaced by problem gambling. When gambling was seen as an im-
moral behaviour society was responsible for protecting the individual from 
it. Today it is our own responsibility to keep our behaviour under control. 
Thus, we have to learn what society expects from us and our way of acting.       
 
To sum up, the gambler has been given the responsibility for his own behav-
iour. At the same time, however, the gambler has become the most powerful 
tool in the power battle over the gambler, the gambling market and the ethi-
cal values which belong to it. Partly, moralization still exists but not so much 
over the activity itself. Today we moralize over those who cannot behave in 
a normal way. In this perspective gambling is still an active part in govern-
ing the individual. It is a liberalisation of the strategies of governing com-
pared to old and more authoritarian ways of conduct. The modern way of 
power and governing is about obtaining control over our way of behaving. It 
is about making people realise how they want to behave based on norms that 
they take for granted. In a way, then, this thesis is about the creation of a 
disciplined individual, a citizen who is well suited for today’s society. Gam-
bling is a part of this game of power. 
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