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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur spelbolag på den svenska spelmarknaden 

kommunicerar ansvarsfullt spelande och vad det innebär för deras positionering i samhället, samt om 

det finns skillnader mellan reglerade och oreglerade spelbolags kommunikation om ansvarsfullt 

spelande. Med reglerade spelbolag avses aktörer som har statlig licens att bedriva spelverksamhet i 

Sverige och kontrolleras av svenska myndigheter. Med oreglerade spelbolag avses aktörer som 

baserat sin verksamhet utanför Sverige och därmed inte regleras av svenska myndigheter. För att 

undersöka detta bygger uppsatsens metod på en kombination av den systemisk-funktionella 

grammatiken (SFG) och Faircloughs kritiska diskursanalys. Uppsatsen är i grunden språkvetenskaplig 

och lägger därför stor vikt vid att analysera materialets systemisk-funktionella grammatik. Materialet 

består av fyra webbtexter som informerar om ansvarsfullt spelande, vilka är hämtade från fyra olika 

spelbolag. Av de fyra texterna är tre publicerade av oreglerade spelbolag och en av ett reglerat 

spelbolag, vilket är Svenska spel. Resultatet har visat att framför allt de oreglerade spelbolagens 

texter stödjer sig på en markandsföringsdiskurs och att spelbolagen i sina texter lägger mycket fokus 

på att framhäva vad de gör för att minska negativa aspekter av spelande. Vidare använder 

spelbolagen genomgående typiskt säljande kommunikationsstrategier när de presenterar 

kostnadsfria tjänster och funktioner som sägs motverka spelmissbruk. Resultaten visade även på ett 

par tydliga skillnader mellan de oreglerade spelbolagens texter och det reglerade spelbolaget 

Svenska spels text. Svenska spels text stödde sig till exempel inte lika mycket på en 

marknadsföringsdiskurs som de oreglerade spelbolagens texter och visade sig även använda ett mer 

distanserat tilltal och omtal än de andra spelbolagen. Avslutningsvis har resultaten diskuterats mot 

bakgrund av faktorer i samhället som kan påverka spelbolagens kommunikation. Ett exempel på en 

sådan faktor är en pågående statlig utredning som undersöker hur den svenska spelmarkanden skulle 

kunna förändras genom lagändring.  

Nyckelord: spelbolag, spelbransch, kritisk diskursanalys, systemisk-funktionell grammatik  

English title: To communicate responsible gambling - A critical discourse analysis of how four 

gambling operators communicate responsible gambling. 
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1. Inledning  
Det har antagligen gått få obemärkt förbi att spel och dobbel- branschen växer som aldrig förr. Vi blir 

dagligen översköljda med reklam från diverse spelbolag, vare sig vi tittar på tv, lyssnar på radion eller 

surfar på datorn. EU-kommissionen lade 2014 fram en rapport som visade att spelbolagen växer i 

snabbare takt än någon annan bransch inom tjänstesektorn i EU (Ström Melin, 2014). Det är 

knappast heller någon nyhet att de som använder branschens tjänster löper en risk att hamna i 

missbruk. Faktum är att spelmissbruk har ökat det senaste decenniet och att två procent av Sveriges 

befolkning numera uppskattas ha spelrelaterade problem samtidigt som ytterligare fyra procent 

befaras ligga i riskzonen (Socialstyrelsen, 2014).  

Trots att den svenska spelmarknaden egentligen är reglerad genom lag, så undgår den inte att 

påverkas av den globalt växande spelbranschen. För att ett företag ska få tillhandahålla 

spelrelaterade tjänster i Sverige måste de få en licens av Lotteriinspektionen som är en svensk 

myndighet (Svenska spel, u.å., b). I dagsläget beviljar Lotteriinspektionen endast licenser till statligt 

ägda spelbolag, vilka benämns som reglerade spelbolag då dessa har tydliga restriktioner att förhålla 

sig till. De spelbolag som innehar en spellicens kan tillsammans sägas ha ett formellt monopol över 

den svenska spelmarknaden. I praktiken är verkligheten dock en annan. Internets snabba utveckling 

har resulterat i att spelbolag sedan en tid tillbaka kan tillhandahålla tjänster som är tillgängliga 

utanför det land som spelbolaget är registrerat i, vilket vidare innebär att lagar stiftade för att reglera 

spelbranschen till viss del har tappat verkan (Gainsbury m.fl. s. 2013, s. 4). I dag tillhandahåller 

nämligen de absolut flesta spelbolag webbaserade tjänster tillgängliga utanför de länder respektive 

spelbolag är registrerade i. Samtidigt är spelbolagen olika hårt reglerade i olika länder. Spelbolag som 

är registrerade utanför Sveriges gränser har alltså helt andra regler och förutsättningar att förhålla 

sig till. I många EU-länder finns det i kontrast till den svenska spelmarknaden ingen reglering alls för 

hur spelbolag får agera och uppföra sig (Ström Melin, 2014). Av den anledningen benämns aktörer 

som utan licens verkar på den svenska spelmarknaden för oreglerade spelbolag. 

Spelbranschens kraftiga frammarsch har nu fått samhällsdebatten om spelbolagens ansvarstagande 

att blomma upp på allvar. Både i EU och i Sverige diskuteras det flitigt vilka krav som kan ställas på 

spelbolag och hur marknaden kan och bör regleras. På EU-nivå handlar det i första hand om att ta 

fram direktiv för hur aktörer i spelbranschen ska få uppföra sig. Direktiven kommer egentligen att 

fungera som rekommendationer (Ström Melin, 2014). I Sverige tog nyligen riksdagen beslut om att 

tillsätta en särskild utredare med uppdraget att undersöka hur man i grunden kan förändra reglerna 

kring den svenska spelmarknaden för att uppnå ett högre konsumentskydd och hur man ska förhålla 

sig till den tekniska utvecklingen som gjort marknaden tillgänglig för olicensierade aktörer 

(Regeringskansliet, 2015).  

I samhällsdebatten står spelbolagens ansvarstagande ofta i centrum, vilket inte är konstigt då 

aktörerna gör allt större vinster i en bransch som på flera sätt kan sägas vara kontroversiell. 

Spelbolag tjänar pengar när kunden förlorar, det är fakta. Det är även bevisat att spelbolagens 

tjänster kan leda till missbruk och att det finns tydliga kopplingar mellan reklam för spelbolag och 

spelmissbruk (Binde, 2005, s. 71ff).  

Med få undantag har den forskning som riktat sig mot spelbolagens kommunikation hittills fokuserat 

på hur de utformar sin reklam och marknadsför sig själva. Reklam är självklart en relevant aspekt som 

också borde ta stor plats i samhällsdebatten. Samtidigt är reklam bara en av flera aspekter som kan 



6 
 

kopplas till ansvar och konsumentskydd. I tidens anda anser jag det vara märkligt att spelbolagens 

kommunikation om ansvarsfullt spelande hamnat i skymundan.  

Jag är i min studie intresserad av hur spelbolagen kommunicerar ansvarsfullt spelande, det vill säga 

riskerna med att spela, vad kunden kan göra föra minska dessa risker samt vad spelbolagen själva gör 

för att minska risken för att deras kunder ska hamna i missbruk.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
I min studie intresserar jag mig för hur spelbolagen kommunicerar ansvarsfullt spelande, vilket 

innebär information om risker med att spela, generell information om spelmissbruk och hur risken 

för spelmissbruk kan minimeras. Efter att jag på ett övergripande plan undersökt vad det finns för 

forskning om spelbranschen, fann jag en lucka kopplad till lingvistiska aspekter. En viktig del av 

studiens syfte är därför att bidra till det befintliga forskningsfältet med en undersökning som bygger 

på språkvetenskapliga metoder och därmed tillför ett lingvistiskt synsätt i forskningsområdet.  

Studien fokuserar på hur spelbolag i sina texter om ansvarsfullt spelande framställer sig själva och 

sina kunder i förhållande till informationen. Genom att utgå från en kritisk diskursanalys vill jag 

undersöka hur spelbolag konstruerar ansvarsfullt spelande och vad det innebär för spelbolagens 

positionering i förhållande till både kunder och samhälle. Studien syftar alltså till att undersöka hur 

spelbolagen informerar sina kunder om ansvarsfullt spelande och vidare hur spelbolagen genom 

dessa kommunikationsstrategier positionerar sig i förhållande till samhället. I och med läget i den 

svenska i debatten om den svenska spelbranschen och marknadens nuvarande regler finner jag det 

även relevant att undersöka om det finns tecken på särskilda skillnader mellan reglerade och 

oreglerade spelbolag.  

Frågeställningar  

 Hur skapar spelbolagen en relation med kunderna i sina texter om ansvarsfullt spelande? 

 Vilken bild av ansvarsfullt spelande konstruerar spelbolagen i sina respektive texter? 

 Skiljer sig Svenska spel som är statligt ägt, i sitt sätt att kommunicera ansvarsfullt spelande?   

 Vad innebär spelbolagens sätt att kommunicera ansvarsfullt spelande för deras roll och 

positionering i samhället? 

 

1.3 Tidigare forskning  
Jag har i den här studien valt att avgränsa tidigare forskning till att endast inkludera studier som har 

anknytning till spelbranschen eller ansvarsfullt spelande. I min undersökning av vilken befintlig 

forskning som finns inom området, fann jag att det i princip inte gjorts någon forskning utifrån en 

lingvistisk ansats med anknytning till spelbranschen. Den forskning jag presenterar i detta avsnitt 

fokuserar på diskurser inom området, attityder gentemot både spelbolag och ansvarsfullt spelande 

och reklam för spel med pengar.  

Jim Orford skriver i sin bok An Unsafe Bet: The Dangerous Rise of Gambling and the Debate We 

Should Be Having att det finns många sätt att prata om spelande, vilka kan beskrivas som olika 

diskurser (Orford, 2009). I boken har Orford identifierat elva diskurser som han anser vara 

förhållandevis utmärkande, varav fem framställer spelande i positiv dager medan sex framställer 
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spelande på ett negativt sätt (Orford, 2009, s. 124). De fem diskurser som enligt Orford belyser 

negativa aspekter av spelande är spelande som omoraliskt, spelande som ett irrationellt beteende, 

spelande som utnyttjande, spelande som något smaklöst och spelande som en destruktiv kraft. De 

sex diskurser som framställer spelande som något positivt skildrar spelande som harmlös 

underhållning, något som förbättrar kulturella och ekonomiska aspekter av vardagen, något som 

medborgare borde ha rätt att ägna sig åt utan interferens och som en aktivitet som kunder kan utöva 

ansvarsfullt (Orford, 2009, s. 145-146). Den senast uppräknade diskursen är den som förefaller vara 

mest relevant i förhållande till den här studiens frågeställningar och beskrivs av Orford som diskursen 

som pratar om ansvarsfullt spelande. Han menar vidare att diskursen utmärks av att man snarare 

pratar om kunder istället för spelare och att dessa kunder sägs ha ansvar att spela på ett ansvarsfullt 

sätt gentemot sin egen hälsa, sina familjer och andra. Diskursen om ansvarsfullt spelade har enligt 

Orford även gemensamma drag med diskursen som framställer spelande som harmlös underhållning, 

vilket bland annat visar sig genom att man inom diskurserna tenderar att försöka minska ner ansvar 

till att omfatta en liten grupp människor som inte klarar av att kontrollera sitt spelande och vidare 

hävdar att problemen kopplade till denna lilla grupp inte kan rättfärdiga restriktioner på 

spelmarknaden som begränsar alla spelares frihet (Orford, 2009, s. 147). I boken menar Orford även 

att det idag tas för givet att de diskurser som behandlar spelande som något positivt får allt större 

utrymme i samhället och att man generellt sett tror att det finns övervägande positiva attityder 

gentemot spelande. Denna bild är enligt Orford felaktig och pekar på flera internationella 

undersökningar som visar på att det generellt finns en aning övervikt för en negativ inställning 

gentemot spelande (Orford, 2009, s. 148). Han menar vidare att anledningen till att det idag tas 

förgivet att det finns övervägande positiva attityder gentemot spelande beror på att de som tjänar på 

en sådan bild av spelande aktivt stödjer dominerande diskurser som bidrar till att sådana 

uppfattningar upprätthålls. Av naturliga anledningar är spelbolagen de som i störst utsträckning 

stödjer spelandets positiva diskurser, tätt följda av regeringar och beslutsfattare.  

Jani Selin har sin studie From self-regulation to regulation – An analysis of gambling policy reform in 

Finland undersökt hur en lagändring i Finland som inneburit en hårdare reglering av den finska 

spelmarkanden har påverkat aktörerna som agerar på den och vilken roll aktörernas eget 

ansvarstagande har inneburit för implementeringen av lagändringen (Selin, 2015). För att svara på 

sina frågeställningar undersökte Selin statliga rapporter och dokument relaterade till tillsyn av 

marknadsföring av spelprodukter samt värdering av nya spelprodukters potential att orsaka 

spelberoenden. Utifrån foucauldiansk diskursanalys ställde han sig frågande till hur spelbolagen i sin 

interaktion med de instanser som regelrar spelmarknaden positionerade sig genom självreglerande 

aktiviteter. Detta kompletterande han med en kvantitativ innehållsanalys utformad för att mäta i 

vilken omfattning en diskurs om ansvarsfullt spelande förekommer i utvalda spelbolags 

årsredovisningar. Undersökningens resultat visade att spelbolagens roll vad beträffar självreglerande 

åtgärder har fått mindre betydelse i kontexter kopplade till marknadsföring. Samtidigt visade 

resultaten även att spelbolagens självreglerande åtgärder stärkt deras position i interaktionen med 

de som reglerar spelmarknaden, vilket gjort det svårare för staten att värdera nya spelprodukters 

potential att försätta kunder i spelberoende. Selin menar vidare att den avsedda åtstramningen av 

regleringen av spelmarkanaden inte uppnåtts fullt ut, då spelbolagen var kapabla att påverka 

implementeringen genom sitt arbete med självregelerande åtgärder. Selin hävdar även att en politisk 

påverkan har varit ett delmål för vissa spelbolags arbete med ansvarsfullt spelande (Selin, 2015). 
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Richard T.A. Wood och Mark D. Griffiths har i en studie Why Swedish people play online poker and 

factors that can increase or decrease trust in poker Web sites: A qualitative investigation undersökt 

svenska pokerspelares attityder gentemot onlinepoker samt deras förtroende för spelbolagen och 

spelbolagens arbete med ansvarsfullt spelande (Wood & Griffiths, 2008). Studien grundar sig i 

fokusgrupper där totalt 24 personer som svarat på en lokal annons knuten till Stockholmsområdet, 

under författarnas ledning diskuterat frågor med anknytning till onlinepoker och spelbolagens 

ansvarstagande. I studien visade det sig att ett par informanter var skeptiska mot spelbolagens 

åtgärder för att minska spelmissbruk som exempelvis funktioner eller program, då de var 

misstänksamma gentemot spelbolagens intention med ansvarsfullt spelande. Andra deltagare ansåg 

istället att spelbolagens åtgärder med anknytning till ansvarsfullt spelande enbart bidrog till ökat 

förtroende och att de generellt sett skulle välja spelbolag som aktivt arbetar med ansvarsfullt 

spelande framför spelbolag som inte gör det. I studien kom författarna även fram till att 

informanterna föredrog åtgärder kopplade till ansvarsfullt spelande som de själva kunde styra över 

före sådana som de blir påtvingade (Wood & Griffiths, 2008, s.82).  

Sally Gainsburyᵃ, Jonathan Parkeᵇ och Niko Suhonenᶜ har gjort en undersökning som sökt att svara på 

likartade frågor. Genom att låta över hundra olika webbplatser som antingen erbjudit poker eller 

casinorelaterade tjänster fråga sina kunder om de vill vara med i en undersökning, fick de över 

10 000 personer att fylla i en enkät om spelvanor och attityd gentemot spelbolagens arbete med 

ansvarsfullt spelande. Precis som i Richard T.A. Wood och Mark D. Griffiths studie uttrycker även 

denna studies deltagare att spelbolagens funktioner som syftar till att motverka spelmissbruk bidrar 

till ett ökat förtroende samt att de föredrar funktioner som de själva har stor kontroll över (Sally 

Gainsburyᵃ, Jonathan Parkeᵇ och Niko Suhonenᶜ, 2013, s. 11). I studien visar undersökningen även att 

deltagarna generellt har lågt förtroende för spelbolagen. Till exempel visade det sig att en väsentlig 

andel av deltagarna i enkätundersökningen tror att spelbolagen har inbyggda funktioner som de kan 

använda för att medvetet fuska och bedra sina kunder (Sally Gainsburyᵃ, Jonathan Parkeᵇ och Niko 

Suhonenᶜ, 2013, s. 12). 

Den pågående samhällsdebatten om spelande och den svenska spelmarkanden återfinns på många 

plan och en av de mest frekvent diskuterade aspekterna kan kopplas till spelreklam. Reklam kommer 

inte att undersökas i den här studien, men är ändå relevant eftersom reklam både har starka 

kopplingar till ansvarsfullt spelande samt kan påverka attityder gentemot både spelande i sig och 

spelbolag. Per Binde har i sin intervjustudie spelberoende – en intervjustudie undersökt samband 

mellan reklam för spel med pengar och spelmissbruk. I studien kom han fram till att reklam som 

innehåller budskap om möjligheter att vinna enorma summor har störst påverkan samt att TV verkar 

vara den kommunikationskanal där reklamen får störst påverkan (Binde 2007, s. 77ff). Sådan typ av 

reklam tenderar även att skapa en illusion av att det är lätt att vinna och förminskar turen och 

slumpens betydelse. I intervjustudien ansågs reklam för spelbolag vara allmänt vilseledande, vilket till 

stor del grundades på att de framställer det som lätt att vinna stora vinster samtidigt som 

sannolikheten att vinna en jackpott är minimal. De som intervjuats kritiserade av den anledningen 

Oddsets slogan ”Den som vet mest, vinner mest ” för att vara direkt vilseledande (Binde 2007, s. 

192).  
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2. Teori 
Den här studien utgår från ett teoretiskt ramverk som bygger på en kombination av Hallidays och 

Matthiessens systemisk-funktionella grammatik (SFG)och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. I 

följande avsnitt presenteras de ovan nämnda teorierna var för sig. 

2.1 SFG 
Den systematiskt-funktionella grammatiken (SFG)är en språkbeskrivningsmodell som ursprungligen 

utvecklats av Michael Halliday. Modellen är inriktad på språkets betydelse och funktion samtidigt 

som den tar hänsyn till kontextens inverkan på det som analyseras. Inom SFG förutsätts det att 

grammatik inte begränsas till att endast utgöra ett uttryck för en betydelse, utan bidrar även till att 

skapa betydelse (Holmberg & Karlsson 2006, s. 10, 17). Den här studien utgår från SFG så som 

modellen presenteras i böckerna Grammatik med betydelse av Per Holmberg och Anna-Malin 

Karlsson, och Funktionell textanalys av Holmberg m.fl. Dessa böcker bygger framför allt på Michael 

Hallidays Introduction of functional grammar (2004), men skiljer sig på ett par punkter då författarna 

gjort modifikationer i syfte att anpassa språkmodellen till svenskan. Till exempel har de valt att 

endast inkludera fyra processtyper (ett begrepp jag återkommer till) av de sex som presenteras i 

Michael Hallidays och Matthiessens verk (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 79). 

   

Figur 1. ”SFG:s modell över skikten och metafunktionerna” (Holmberg m.fl. 2011, s. 10) 

Inom SFG delar man upp språket i skikt som representerar textuella analysnivåer. På de respektive 

nivåerna undersöks språket sedan utifrån tre olika sätt att se på språkets funktion. Skikten beskriver 

hur mening och betydelse konstrueras i kommunikativa sammanhang (Holmberg m.fl. 2011, s. 10). 

De olika skikten delas upp i kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken i 

texten (Holmberg & Karlsson, 2006 s. 19). Skikten analyseras som nämnts i förhållande till språkliga 

funktioner, vilka inom SFG kallas för metafunktioner. I språkmodellen återfinns tre metafunktioner 

en ideationell, en interpersonell och en textuell.  

Den ideationella metafunktionen fokuserar på hur språket genom grammatiska val som skribenten 

gjort konstruerar erfarenheter av världen. Inom metafunktionen finns det flera olika system som 
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genom sina respektive angreppssätt avser att synliggöra hur erfarenheter språkligt organiseras och 

realiseras (Karlsson, 2011, s.21). Det mest frekvent använda systemet inom den ideationella 

metafunktionen kallas för transivitetssystemet och fokuserar på hur erfarenheter skapas genom olika 

typer av ideationella processer och dess roll i förhållande till deltagare. Transitivet har att göra med 

överföring, vilket i princip kan sägas utgöra processer. En ideationell process handlar nästan 

uteslutande om att något överförs mellan texten deltagare(Karlsson, 2011, s. 22).  

Den interpersonella metafunktionen avser att undersöka hur språkliga val påverkar relationen mellan 

textens sändare och mottagare. I en interpersonell analys behandlas språket framför allt i de 

semantiska och lexikogrammatiska skikten genom att språkhandlingar och deras motsvarande satser 

står i centrum (Holmberg, 2011, s. 97). En interpersonell analys kan till exempel användas för att 

studera hur närhet eller distans präglar relationen mellan en text och dess läsare (Holmberg & 

Karlsson 2006, s. 10, 17).  

Den textuella metafunktionen beskrivs som mer övergripande och bygger mer eller mindre på de två 

tidigare metafunktionerna. Här studerar man hur de olika grammatiska systemen bidar till att skapa 

en sammanhängande text med specifika diskurser (Halliday, 2004, s. 31). Centrala begrepp inom den 

textuella metafunktionen är diskurs, genre och register (Nord, 2011, s: 155). I metodavsnittet 

presenteras en mer noggrann redogörelse för hur SFG:s verktyg används för att analysera texter i 

den här studien.  

2.2 Kritisk diskursanalys  
Jag kommer i det här avsnittet att först introducera kritisk diskursanalys på ett övergripande plan, för 

att sedan redogöra för Faircloughs inriktning.  

 2.2.1 Övergripande om kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysen syftar huvudsakligen till att undersöka och kartlägga förbindelserna 

mellan språk och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76). Den ställer därför upp 

teorier och metoder som utgör värdefulla redskap för att empiriskt undersöka och teoretiskt 

problematisera kopplingar mellan diskursiv praktik, social praktik och kulturell utveckling i olika 

sociala sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66). Den kritiska diskursanalysen kan 

vidare delas upp i flera olika angreppssätt där det görs skillnad mellan en bredare och mer 

övergripande riktning som i sig ingriper olika angreppssätt och Faircloughs riktning som bygger på ett 

mer specifikt förhållningsätt bestående av filosofiska premisser, teoretiska metoder, metodologiska 

riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys. Samtliga angreppssätt som återfinns i den bredare 

riktningen kan sägas präglas av fem gemensamma drag (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66).  

Till att börja med förutsätter man inom den kritiska diskursanalysen att språket samverkar med 

sociala processer. Sättet vi producerar och konsumerar lingvistik på antas bilda diskursiva praktiker, 

vilka bidrar till att konstituera den sociala verkligheten inklusive sociala identiteter och sociala 

relationer. Detta innebär vidare att diskursiv praktik ses som en betydelsefull form av social praktik. 

Nästa drag innebär att man ser på begreppet diskurs som en viktig form av social praktik, vilken 

ständigt befinner sig i ett dialektiskt förhållande gentemot andra sociala dimensioner. Diskurser 

antas både beskriva och representera världen samtidigt som de även skapar och omformar den. Ett 

tredje drag innebär att en kritisk diskursanalys grundar sig i en konkret lingvistisk textanalys av 

språkbruket i en social interaktion. Ett fjärde innebär att diskursiva praktiker förutsätts fungera 

ideologiskt, genom att de bidrar till att skapa och reproducera ojämna maktförhållanden mellan 
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grupper som till exempel klasser, ålder och kön. Till sist ska kritisk diskursanalys användas för driva 

social förändring mot ett mer jämlikt samhälle. Analysen bör resultera i kritik som avslöjar en 

diskursiv praktiks roll för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Därmed ses inte kritisk 

diskursanalys som politiskt neutral utan som ett angreppssätt vilket är politiskt engagerat i social 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 66ff). 

2.2.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

I Faircloughs angreppssätt förutsätts diskurser vara en betydelsefull form av social praktik, som 

bidrar till att reproducera och förändra identiteter, sociala relationer och kunskap samtidigt som 

diskurserna även formas av andra sociala praktiker och strukturer (Fairclough 1992, s. 64). På så vis 

ses diskurser som både konstituerad och konstituerande, vilket således innebär att de befinner sig i 

ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Inom andra riktningar av kritisk 

diskursanalys tenderar angreppssätten att se diskurs som en faktor vilken bidrar till att reproducera 

en bakomliggande struktur och vidare empiriskt fokusera på vilken roll diskurser har i social 

reproduktion (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 64, 94-95).  

Inom kritisk diskursanalys brukar man prata om diskurser i förhållande till så kallade 

diskursordningar. Diskursordningar kan beskrivas som system, vilka styr hur och på vilket sätt 

diskurser och genrer finns till förfogande i form av kommunikativa resurser i specifika sammanhang 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 76). Dessa system beskrivs inom Faircloughs perspektiv som 

dynamiska, vilket hör ihop med diskursens dialektiska förbindelser. Vid varje tillfälle som språk 

brukas uppstår en så kallad kommunikativ händelse. Om sådana används på ett sätt som innebär att 

diskurser och genrer uppträder på nya sätt och får nya innebörder kan hela diskursordningar 

förändras. Kommunikativa handlingar är alltså en grundsten för att reproducera diskursiva ordningar 

samtidigt som de kan förändra systemet genom att användas på nya och kreativa sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 76).  

Inom Faircloughs perspektiv betraktas den sociala strukturen som summan av sociala relationer vilka 

återfinns i samhället som helhet och i specifika institutioner. Denna struktur har vidare både 

diskursiva och icke-diskursiva element. Utifrån Faircloughs perspektiv bidrar diskurser alltså till att 

konstruera identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 73). 

En viktig faktor inom Faircloughs perspektiv är diskursens koppling till språk. Hans angreppssätt 

bygger på en teori och metod som är utformad för att empiriskt undersöka vardagens språkbruk i 

sociala interaktioner (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). Ansatsen kan sägas försöka väva 

samman tre analytiska traditioner varav alla är nödvändiga för att analysen ska fungera (Fairclough, 

1992, s. 72).  

• Detaljerad textanalys inom den lingvistiska disciplinen 

• Makrosociologisk analys av social praktik  

• Den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin, där vardagen betraktas som något 

som människor själva skapar genom användning av en uppsättning gemensamma regler och 

procedurer kopplade till sunt förnuft.  
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Faircloughs kritiska diskursanalys grundar sig i en detaljerad textanalys för att undersöka hur 

diskursiva processer kan synliggöras lingvistiskt i specifika texter. Vidare menar Fairclough att en 

textanalys alltid bör kompletteras med tvärvetenskapliga perspektiv, för att kunna synliggöra 

förbindelser mellan texter och processer samt strukturer kopplade till samhälle och kultur (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71- 72). Detta synsätt har mynnat ut i en tredimensionell modell som 

utgör ett förhållandevis konkret och specifikt redskap att analysera diskurser med.  

 

Figur2. Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74) 

Faircloughs tredimensionella modell utgör ett värdefullt analytiskt ramverk som kan används för att 

empiriskt undersöka kopplingar mellan samhälle och kommunikation (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s: 74). Modellen utgår från kommunikativa händelser som i sig byggs upp av tre beståndsdelar, 

en textuell, en diskursiv praktik och en social praktik. För att komma åt att undersöka hur dessa tre 

delar förhåller sig till varandra menar Fairclough (1992, s. 70-73) att man måste analysera händelsen 

utifrån tre dimensioner, vilket åskådliggörs i figur 2. En undersökning som utförs med Faircloughs 

ansats innebär således en analys av:  

• den kommunikativa händelsens lingvistiska egenskaper  

• den kommunikativa händelsens diskursiva praktik  

• den kommunikativa händelsens sociala praktik  

En analys av den kommunikativa händelsens textuella dimension syftar till att kartlägga en texts 

egenskaper. Här tittar man på hur en text byggs upp grammatiskt, strukturellt och skapar mening. 

(Fairclough, 1992, s. 74). En analys av den diskursiva praktiken fokuserar på att undersöka de 

processer som har att göra med den kommunikativa händelsens produktion och konsumtion i 

förhållande till de diskurser som den kommunikativa händelsen figurerar inom. Man ställer sig alltså 

frågande till om textförfattaren skapar en text genom att utgå från redan existerande diskurser och 

genrer. Inom Faircloughs perspektiv utgör intertextualitet och interdiskursivitet två viktiga begrepp 

för analys av den diskursiva praktiken, som framförallt kan kopplas till produktionsprocesser 

(Fairclough, 1992, s. 74). Intertextualitet beskriver enligt Fairclough textens roll som en komponent i 

en kedja, vilken har påverkats av tidigare texter och kommer att påverka framtida texter (Fairclough, 

1992, s. 102). Vidare skiljer Fairclough mellan intertextualitet och manifest intertextualitet 

(Fairclough, 1992, s. 117-118). Medan vanlig intertextualitet syftar på hur texten är resultat av en 

historisk tradition, syftar manifest intertextualitet på när texter visar på mer explicita drag från andra 

specifika texter. Det kan till exempel handla om citat, referat eller referenser. Att analysera en texts 
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interdiskursivitet innebär att undersöka hur olika diskurser blandas och förhåller sig till varandra. 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75-77). Fairclough menar att diskursiva praktiker som präglas 

av att diskurser blandas på ett nytt och okonventionellt sätt kan tyda på en social förändring, 

samtidigt som en diskursiva praktiker som präglas av en konventionell användning av diskurser 

istället tyder på att texten upprätthåller den sociala ordningen (a.a. )Analys av den sociala praktiken 

bygger till stor del på det som synliggjorts innanför de inre ramarna, fast med ett fokus flyttat till den 

kommunikativa händelsen i en än mer övergripande kontext som exempelvis rör samhälle och kultur. 

Ett centralt begrepp för denna dimension är den tidigare nämnda diskursordningen, vilken kan 

beskrivas som målet för den kritiska diskursanalysen (Winther Jørgensen & Phillips2000, s. 76).  

3. Metod och material 
I följande avsnitt presenteras material och metod som den här studien bygger på. Först kommer jag 

att presentera materialet för att sedan gå igenom studiens metod, som bygger på både SFG och 

kritisk diskursanalys. Avslutningsvis kommer jag att presentera en metodologisk reflektion där jag 

problematiserar konsekvenserna av studiens metod och valda material.  

3.1 Material  
I den här delen kommer jag först att presentera materialet övergripande och hur det har avgränsats, 

för att sedan kortfattat beskriva materialets källor. Till sist kommer jag att mer ingående beskriva de 

texter som inkluderats i studiens material. 

3.1.1 Avgränsning  

Studiens material består av fyra texter från fyra olika spelbolag, som alla informerar om ansvarsfullt 

spelade. Texterna är de respektive spelbolagens primära informationskälla för att kommunicera 

ansvarsfullt spelande och innehåller nära på all information som respektive spelbolag erbjuder om 

ämnet. Samtliga texter är även publicerade på respektive spelbolags webbplats. 

Ansvarsfullt spelande syftar i den här studien på information om risker med att spela, hur sådana 

risker kan minimeras och hur spelbolagen jobbar för att deras kunder inte ska fastna i missbruk. 

Dessa element präglar samtliga fyra texter och är därmed helt jämförbara sett till deras syfte och 

innehåll. 

Vissa av spelbolagen har utöver sin text om ansvarsfullt spelande även kortare texter som har 

anknytning till ämnet. Sådana kan till exempel beskriva hur program eller funktioner avsedda att 

motverka spelmissbruk fungerar. Eftersom sådana texter inte fokuserar på att just kommunicera 

ansvarsfullt spelande har jag valt att inte inkludera sådana i studien. 

För att avgränsa studiens material har jag begränsat mig till att undersöka texter från fyra spelbolag. 

Vid valet av spelbolag har jag strävat efter att lokalisera spelbolag med starka kopplingar till Sverige 

och den svenska spelmarknaden. Som jag redan nämnt består den svenska spelmarknaden av både 

statliga och privatägda aktörer. I syfte att försöka införskaffa ett så representativt material som 

möjligt i förhållande till spelmarknaden har jag valt att inkludera material från ett statligt ägt 

spelbolag och tre privatägda spelbolag. Av de statligt ägda spelbolagen är Svenska spel och ATG de 

absolut största och mest inflytelserika aktörerna. Av dessa två har jag valt att använda mig av 

material från Svenska spel eftersom ATG i högre grad är fokuserat mot en specifik gren inom 

spelbranschen och därmed riskerar att vara mindre allmängiltigt. Eftersom studiens fokus ligger på 
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den svenska spelmarknaden har jag valt bland privatägda aktörer som har kopplingar till Sverige och 

den svenska spelmarknaden. För att avgränsa alternativen ytterligare har jag endast fokuserat på 

spelbolag som erbjuder spel inom flera olika områden, till exempel sport, poker, casino och lotto. 

Anledningen till detta är att deras kommunikation om ansvarsfullt spelande inte påverkas för mycket 

av spelbolagens inriktning. De privatägda spelbolagen jag valt att inkludera material från är Unibet, 

Betsson, och Expekt. 

3.1.2 De valda spelbolagen  

Ab Svenska spel är ett statligt ägt aktiebolag som grundades 1997 genom att de statliga bolagen 

Penninglotteriet och AB Tipstjänst gick ihop. Då Penninglotteriet bildades redan i slutet av 1800-talet 

och AB Tipstjänst i början av 1900-talet så kan Svenska spel sägas ha rötter som går långt tillbaka 

inom spelbranschen(Svenska spel, u.å, a). I och med att Svenska spel är statligt går deras vinst direkt 

in i den svenska stadskassan. Svenska spel är ett av få spelbolag som har licens att agera på den 

svenska spelmarknaden, denna licens ges ut och övervakas av lottoinspektionen. För att en aktör ska 

få verka på den svenska spelmarknaden måste de alltså förhålla sig till lottoinspektionens regler och 

direktiv, vilket vidare innebär att de aktörer som fått licenser kan sägas vara mer reglerade än 

privatäga aktörer som är reglerade i utlandet (Svenska spel, u.å., b). Unibet är ett spelbolag som är 

baserat på Malta men ägs av Unibet Group plc som sedan 2004 är noterat på Stockholmsbörsen. 

Utöver den svenska kopplingen till stockholmsbörsen så har företaget även en svensk grundare i 

form Anders Ström (Unibet, u.å., b). Då Unibet startades upp redan 1997 är de en av de äldsta 

privatägda aktörerna på den svenska spelmarknaden. Betsson.com grundades 2001 av svenskarna 

Fredrik Sidfalk, Anders Holmgren och Henrik Bergquist. Spelbolaget är basserat på Malta, men ägs av 

Betsson AB som är listat på Stockholmsbörsen (Betsson, u.å, företagsinformation). Företaget har 

rötter i bolag inom branschen som grundades för 50 år sedan. Expekt grundades 1999 av svenskarna 

Christian Haupt och Conny Gesar och är idag en av de större aktörerna på den svenska 

spelmarknaden (Mats Laggar, 2009). 

3.1.3 Texterna  

Svenska spels text har rubriken Spelansvar och återfinns under fliken samhällsansvar. Texten består 

av 1000 ord. Unibets text lokaliseras under fliken ansvarsfullt spelande och har rubriken ATT FÖRSTÅ 

NÄR DET ÄR DAGS ATT SLUTA. Texten är drygt 750 ord lång. Betssons text heter Ansvarsfullt spelande 

och lokaliseras genom en tydlig knapp på spelbolagets startsida. Texten är den kortaste i materialet 

och består av ca 550 ord. Expekts text har rubriken Ansvarsfullt spelande och lokaliseras genom att 

klicka på fliken Ansvarsfullt spelande i en meny som finns längst ned på Expekts startsida.  

 

3.2 Metod 

3.2.1 SFG 

I den här studien använder jag mig av två separata textanalyser som härstammar från SFG:s 

språkmodell, en interpersonell analys och en transitivitetsanalys. Dessa analysmodeller återfinns 

under två olika metafunktioner och syftar således till att undersöka olika aspekter av språkbruket i 

texterna. Jag kommer nedan presentera dem var för sig.  
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Interpersonell analys  

Den interpersonella analysen är som namnet antyder kopplat till den interpersonella metafunktionen 

och fokuserar därmed på hur språkliga val konstruerar relationen mellan avsändaren och mottagaren 

i såväl texter som samtal (Holmberg, 2011, s. 97-98). 

I den interpersonella metafunktionen är det centralt att titta på hur texten adresserar sitt budskap till 

mottagarna. För att undersöka det utgår man inom metafunktionen från att det i språket finns två 

typer av utbyten vilka är varor och tjänster och information, och två typer av talroller som utgörs av 

en krävande roll och en givande roll. Genom att dessa utbyten och talroller kombineras skapas 

språkhandlingar, även kallat modus. Inom SFG återfinns fyra huvudsakliga språkhandlingar, 

påstående, fråga, uppmaning och erbjudande. Dessa fyra kommer även ligga till grund för analysen i 

den här studien (Holmberg & Karlsson, 2006 s. 34-35).  

 
Figur 3. Språkhandlingar med förväntade och alternativa responsdrag” (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 36).  

En påståendespråkhandling innebär att information ges till en mottagare. En fråga präglas som 

språkhandling av att en avsändare kräver information av en mottagare. Erbjudande som 

språkhandling innebär att mottagare erbjuds varor eller tjänster av avsändaren och en uppmaning 

innebär som språkhandling att avsändaren kräver tjänster eller varor av mottagaren. Som figur 3 

visar ställer dessa språkhandlingar olika krav på avsändarens respons, vilket påverkar mottagar-och 

avsändarrelationer. Språkhandlingar realiseras grammatiskt genom tre olika satstyper, 

påståendesats, uppmaningssats och frågesats. Dessa skiljer sig genom ordföljd och uppbyggnad. 

Inom SFG är det viktigt att titta på hur en språkhandling realiseras. Detta kan nämligen både 

göras på ett kongruent sätt eller på ett inkongruent sätt. En kongruent språkhandling realiseras 

av sin motsvarande sats medan en inkongruent språkhandling innebär att satstypen inte 

realiserar språkhandlingen vars namn den bär. När satstypen inte överensstämmer med vad 

avsändaren har intention att kommunicera blir språkhandlingen alltså inkongruent. Detta kallas 

inom SFG för modusmetafor. (Holmberg m.fl, 2011, s. 101ff). Till exempel är det vanligt att 

uppmaningar realiseras genom frågesatser som i Kan du laga mat idag? eller Kan du hjälpa mig?  I 

båda exemplen har satsen alltså fått förskjuten betydelse. Det vore onaturligt att tolka kan 

bokstavligt och svara på om det över huvud taget är möjligt.  
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Ibland kan det dock vara problematiskt att avgöra om en språkhandlings grammatik ger uttryck för 

en metaforisk innebörd eller inte. För att kunna förhålla sig till sådana dilemman rekommenderas det 

inom SFG, att man använder en kombination av tre analysperspektiv, vilka benämns som uppifrån, 

nerifrån och från sidan. Uppifrån betraktas språkhandlingar som uttryck för den rådande relationen 

mellan avsändare och mottagare i den givna kontexten. Från sidan betraktas språkhandlingen i 

förhållande till den kringliggande interpersonella strukturen och nedifrån ses språkhandlingen som 

en ensam lexikogrammtisk konstruktion (Holmberg 2011, s. 103-104).  

I den här studien kommer språkhandlingar att kategoriseras utifrån fria satser, då dessa utgör en 

självständig interpersonell betydelse. Oftast innebär det att en grafisk mening utgör en språkhandling 

men vid sällsynta fall kan en grafisk mening innehålla två fristående satser. I dessa fall kommer den 

grafiska meningen att delas upp i två separata språkhandlingar.  

En ytterligare grammatisk aspekt som påverkar språkhandlingars betydelse och innebörd är vad som 

inom SFG kallas för modalitet. Modalitet utgörs framför allt av modala verb som förskjuter en 

språkhandlings betydelse på någon av skalorna för modalitetstyperna vanlighet, sannolikhet, 

villighet och förpliktelse. Till exempel indikerar ”du kan visa din legitimation på systembolaget” 

en lägre förpliktelse än ”du måste visa din legitimation på systembolaget” genom användandet 

av det modala verbet kan som i det här fallet indikerar en låg grad av förpliktelse jämfört med 

måste som indikerar hög förpliktelse. Till viss del kan även interpersonella satsadverbial förskjuta 

en språkhandlings betydelse. Till exempel förskjuter adverbialet kanske sannolikhet i meningen 

Det kanske är så. 

Inom ramen för den interpersonella analysen har jag även valt att inkludera en enklare analys av 

tilltal och omtal, vilket egentligen inte inryms som en egen analysmetod inom SFG. Hellspong & 

Ledin (1997, s. 173-174) menar dock att en analys av tilltal och omtal bland annat kan användas till 

att undersöka huruvida relationen mellan sändare och mottagare präglas av distans eller närhet. 

Detta förefaller i högsta grad relevant i förhållande till mina frågeställningar. Jag kommer i den här 

analysen att nöja mig med att kvantifiera olika referenter som anspelar på texternas läsare eller 

kunden och spelbolagen. Genom att analysera språkhandlingar och modalitet avser jag att 

undersöka relationen mellan avsändare och mottagare i spelbolagens texter om ansvarsfullt 

spelande. Relationen är viktig då den till exempel kan ge ledtrådar om vilket ansvar spelbolagen 

läggar på mottagarna av informationen i förhållande till dem själva. Det är även intressant 

undersöka om ansvarsfullt spelande kommuniceras auktoritärt eller mer personligt. 

Transitivitetsanalys  

Transitivitetsanalysen är en analysmodell som tar fasta på den ideationella metafunktionen och 

används därför till att undersöka hur texter genom språkliga val konstruerar en bild av verkligheten. 

Transitivitetsanalysen skapar erfarenheter av världen genom att kategorisera processer och knyta 

dem till deltagare. 

Inom SFG betraktas processer som de centrala betydelserna vilka realiserar något som sägs, görs 

eller existerar. En process realiseras i sig av ett verb eller en verbgrupp. Normalt sett består en sats 

av en process och en processbetydelse. Detta gäller så länge processen uttrycks av ett enkelt verb, 

som i han pratade med henne. I sådana satser sammanfaller processen med det finita verbet. I vissa 
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satser realiseras en process dock av en verbgrupp, vilket innebär att processen utgörs av flera verb. 

Processkärnan realiseras dock endast av ett verb, vilket inom SFG benämns som huvudverbet. Det är 

det verb som styr vilken typ av process som realiseras och vilken deltagare det handlar om. I 

meningen han skulle ha pratat med henne består processen av tre verb, men det är endast pratat 

som får rollen som processkärna. Detta innebär att verb inte är samma sak som en process, utan att 

flera verb mycket väl kan realisera en process (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 76–77). En central del i 

en analys av processer är även att titta på deltagare. Oftast återfinns det två deltagare i en process, 

en förstadeltagare som processen kan sägas utgå ifrån och en andradeltagare som processen riktas 

mot eller påverkar (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 75–76).  

Som tidigare nämnts utgår den här studien från transitivitetsanalysen så som den beskrivs i 

Grammatik med betydelse av Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson och Funktionell textanalys av 

Holmberg, Karlsson & Nord. Detta innebär att man utgår ifrån att de finns fyra grundläggande 

processer, vilka är materiella, mentala, verbala och relationella. De materiella processerna beskriver 

något som händer eller förändras i den fysiska världen. I materiella processer kallas förstadeltagaren 

aktör, vilket processen vanligtvis utgår ifrån. Andradeltagaren kan beroende på processens 

utformning bli mål, utsträckning och mottagare. Den mentala processen beskriver skeenden i en 

mental värld, så som tankar, drömmar och känslor. Förstadeltagaren i mentala processer kallas för 

upplevare och andedeltagare för fenomen. Relationella processer beskriver förhållanden och 

tillstånd. Till skillnad från andra processer behöver ingenting hända eller förändras i denna process. 

Förstadeltagaren i relationella processer benämns som utpekad, bärare eller existerande och 

andradeltagaren som attribut eller värde. Den verbala processen utgörs av någon form av anförande 

i den fysiska världen. Förstadeltagare är här talare och andradeltagare lyssnare, utsaga eller talmål.  

För att kunna kategorisera processer behöver man veta vilka processer som ska och bör bli föremål 

för att analysera. Detta beror till stor del på inom vilken typ av sats processen förekommer. Inom 

transitivitetsanalysen skiljer man nämligen på tre olika typer av satser, vilka är satser som är fria, 

bundna och inbäddade. En fri sats utgör alltid en egen språkhandling och kan stå ensam i ett 

satskomplex. Ett satskomplex består av flera satser där minst en alltid måste vara fri. En bunden sats 

utgör däremot inte en egen språkhandling och måste därför alltid stå tillsammans med en fri stats i 

ett satskomplex. Det finns sedan två typer av inbäddade satser, en som utgör en deltagare i en annan 

process och en som utgör en del av deltagare i en annan process. 

Vid analys av processernas fördelning kommer jag att utgå från fria, bundna och de inbäddade satser 

som utgör en deltagare samtidigt som de innehåller egna deltagare med självständiga processer. Jag 

kommer till exempel att kategorisera detta exempel från Betssons text som en process. 

Exempel 1. 

Det är olagligt för personer under 18 att öppna konto och/eller spela på Betsson. 

(Betsson) 

Den inbäddade satsen som är understruken i exempel 1 utgör en del av deltagaren, till skillnad från 

Exempel 2 som är taget ur samma text. 
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Exempel 2. 

Du kanske tycker att du har spelat för länge och/eller känner ett starkt behov av att 

spela mer. (Betsson)  

Även exempel 2 kan ses som en inbäddad sats eftersom det utgör en andradeltagare till 

processkärnan tycker. Skillnaden är dock att den här satsen har en egen deltagare och står i centrum 

för en egen process och räknas därför som en egen process i analysen.  

Anledningen till att jag valt att gå djupare än att bara analysera fria satser har att göra med att en 

sådan analys skulle riskera att förbise information som är relevant för deltagarnas roller i texterna. 

Till exempel har jag lagt märkte till att deltagarna i mitt material ofta tillåts stå i centrum för en egen 

process i bisatser som utgör deltagare för andra processer. Dessa processer anser jag vara av 

betydelse för den totala bilden av verkligheten som texterna gestaltar. I SFG utgår man från att 

förstadeltagaren är mer central och har en viktigare roll i processen (Karlsson 2011, s. 27). Att 

begränsa analysen till att endast att inkludera fria satser skulle riskera att deltagare som tillåts agera i 

en bisats beskrivs som mer passiva än de egentligen är. Då jag i mina frågeställningar har valt att 

fokusera på hur spelbolagen konstruerar en bild av ansvarsfullt spelande, är det intressant att 

undersöka vilka processtyper som kopplas samman med spelbolagen som deltagare och deras 

kunder eller mottagare av informationen. Den valda satsindelningen anser jag ha bidragit till att en 

sådan analys blivit mer givande och framför allt mer representativ i förhållande till den bild som 

texten faktiskt skapar. Samtidigt innebär denna satsindelning att analysen förbiser betydelsen av att 

vara förstadeltagare i en fri sats kontra en bunden eller inbäddad. 

Utöver kategorisering av processer har jag inom transitivitetsanalysen även valt att titta på 

deltagarnas processroller. Mer specifikt kommer jag undersöka hur ofta kunder/målgrupp respektive 

spelbolagen förekommer som förstadeltagare och andradeltagare, titta på vilka referenter som 

används och med vilka processtyper de kopplas samman. Genom denna typ av deltagaranalys 

hoppas jag kunna synliggöra kommunikativa mönster som säger något om spelbolagens intentioner 

med texterna. 

3.2.2 Kritisk diskursanalys  

Faircloughs kritiska diskursanalys utgår som redan nämnts i teoriavsnittetet från en tredimensionell 

modell, där den kommunikativa händelsen undersöks utifrån textens egenskaper, den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken. Textens egenskaper undersöks i den här studien genom en 

interpersonell analys och en transitivitetsanalys, vilka jag redogjort för ovan. Dessa kommer få ett 

stort utrymme i den här studien och användas som de primära analysmetoderna. Fairclough menar 

dock att en textanalys alltid bör kompletteras med tvärvetenskapliga perspektiv om sociala och 

kulturella aspekterna ska kunna undersökas (Fairclough 1995, s. 57). Därför kommer jag bygga vidare 

på textanalysen genom att förhålla mig till Fairlcoghs yttre ramar, diskursiv praktik och social praktik.  

Den diskursiva praktiken fokuserar på processer som kan kopplas till textens produkt, konsumtion 

och tolkning. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 85-86) kan den diskursiva praktiken 

analyseras utifrån flera angreppsvinklar, till exempel kan en forskare försöka följa hur en text 

förändras genom olika versioner innan den produceras och samtidigt göra receptionsundersökningar 

med syftet att få information om hur mottagarna tolkar texterna. Winther Jørgensen & Phillips 

skriver vidare att de flesta av Faircloughs konkreta analysmetoder nöjer sig med ett tillvägagångssätt 
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som präglas av mer lingvistiska utgångpunkter och som bygger på begreppen interdiskursivitet och 

intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 86). I den här studien kommer jag att använda 

mig av det senare tillvägagångssättet och bygga min analys av texternas dikursiva praktik på 

begreppen intertextualitet och interdiskursivitet (Fairclough, 1992, s. 78). Som jag redan varit inne på 

syftar intertextualitet på textens förbindelser med andra texter dels ur ett historiskt perspektiv 

genom texttypens tradition och dels genom direkta kopplingar så som citat och referenser. Den 

senare kallas mer precist för manifest intertextualitet. Begreppet interdiskursivitet kan säga vara en 

typ av intertextualitet som är mer inriktad på textens diskurser. För att undersöka texternas 

intertextualitet och interdiskursivitet kommer jag dels att undersöka huruvida det finns spår av 

manifest intertextualitet och dels jämföra resultaten av texternas respektive textanalyser. Genom att 

genomföra detta hoppas jag kunna bilda mig en uppfattning om eventuella register och 

diskursordningar som präglar dessa kommunikativa händelser. 

Den sociala praktiken bygger till stor del på det som belysts inom de inre ramarna, men nu ur ett 

bredare perspektiv. I den här studien kommer sociala praktiken framför allt behandlas i 

diskussionsdelen, där jag diskuterar vad textens egenskaper och deras diskursiva praktiker innebär 

för spelbolagens förhållande gentemot samhälle och kultur.  

Genom att använda mig av kritisk diskursanalys strävar jag efter att undersöka hur den diskursiva 

ordningen ser ut i spelbolagens texter. Det är viktigt att påpeka att jag analyserar spelbolagens texter 

utan förutbestämda hypoteser och letar således inte efter specifika maktstrukturer. De resultat 

analysen visar kommer förhoppningsvis att säga något om hur spelbolagen söker att konstruera sin 

position i samhället. 

4. Resultat  
I det här avsnittet kommer jag att börja med att presentera resultaten från textanalyserna, först den 

ideationella och interpersonella. Därefter kommer jag att redogöra för materialets diskursiva praktik.  

4.1 Transitivitetsanalys  
Jag kommer i den här delen presentera resultatet av texternas transitivitetsanalysen. Resultaten från 

texterna kommer att presenteras och förklaras tillsammans, löpande sida vid sida. Syftet med att inte 

presentera resultaten från respektive text var för sig, är att underlätta jämförandet av texterna, vilket 

är viktigt för studiens frågeställningar. Av samma anledning kommer resultaten från de verktyg som 

använts inom trasitivitetsanalysen att presenteras separat. I följande avsnitt kommer jag att var för 

sig presentera texternas processfördelning, analys av spelbolagens respektive kundens roll som 

deltagare och till sist ideationella metaforer.  
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4.1.1 Processfördelning 

Hur processerna fördelar sig i en text kan säga en hel del om vilken bild av verkligheten som den 

konstruerar. Tabell 1 visar hur processerna är fördelade i respektive text.  

 Svenska spels 

text  

Betssons text Unibets text Expekts text  

Andel materiella 

processer 
35 st. (43,75 %) 22 st. (48 %) 35 st. (53 %) 98 st. (49 % ) 

Andel mentala 

processer 
7 st. (8,75 %) 13 st.(28 % ) 13 st. (20 % ) 36 st. (18 %) 

Andel verbala 

processer 
2st. (2,5 % ) 0 st. (0 % ) 2 st. (3 %) 6 st. (3 %) 

Andel 

relationella 

processer 

36 st. (45 %) 11 st. (24 %) 16 st. (24 % ) 60 st. (30 %) 

Tabell 1. Processfördelning. 

Som tabell 1 visar utgör de materiella processerna cirka 50 procent av samtliga processer i alla fyra 

texter. I tre av texterna, Svenska spels, Betssons, Unibets och Expekts, räcker det för att vara den 

absolut vanligaste processtypen. Materiella processer är generellt sett den vanligaste processtypen 

men dess andel varierar naturligtvis beroende på vilken typ av text det rör sig om (Holmberg, 

Karlsson, 2006, s. 84). Det är vidare intressant att den materiella processtypen är den som har 

jämnast andel mellan de olika texterna. Det skiljer endast sju procentenheter mellan Unibets text 

som med 53 procent har störst andel materiella processer och Svenska spels text som med drygt 43 

procent har minst andel. De materiella processerna präglas som tidigare nämnts av att något händer 

eller förändras i den fysiska världen. De många materiella processerna gör att texterna knyts till den 

fysiska världen och fenomenet ansvarsfullt spelande konstrueras som något förhållandevis konkret. 

Genom att de materiella processerna dominerar får läsaren en bild av att ansvarsfullt är spelande är 

något som delvis uppstår genom handlingar och inte endast automatiskt finns och existerar. De 

materiella processerna förekommer med både kund och spelbolag som aktör, vilket jag återkommer 

till i deltagaranalysen. De många materiella processerna realiseras i samtliga texter uteslutande i 

aktiva satser, vilket innebär att processerna med en transitiv processkärna ofta har två deltagare.  

Sett till övriga processtyper sticker Svenska spels text ut mest genom att ha en betydligt större andel 

relationella processer än de övriga spelbolagen. I Svenska spels text utgör de relationella processerna 

ungefär lika stor andel som de materiella processerna och vidare mer än 15 procentenheter större 

andel än i Expekts text som har näst störst andel relationella processer. Trots att andelen skiljer sig 

en del mellan texterna så används de relationella processerna ändå på snarlika sätt i de undersökta 

texterna. I alla fyra texter är de absolut flesta av de relationella processerna attributiva eller 

existentiella. Vanligast är den attributiva varianten. 

Exempel 3. 

Det ska vara kul, underhållande och säkert att spela hos Svenska Spel. ( Svenska spel) 

Exempel 4. 

Internetspel kan vara både underhållande och vinstgivande. (Betsson)  
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Som exempel 3 och 4 visar används den attributiva varianten oftast för att tillskriva egenskaper till 

spelbolagen, spelbolagens tjänster eller begreppen spelandet och ansvarsfullt spelande. De 

existentiella processerna används i mindre utsträckning och realiseras oftast av processkärnan finns 

som många gånger kombineras med en omständighet i ett satskomplex, se exempel 5 

Exempel 5. 

Här finns nyttig information för dig som kund, anhörig eller arbetsgivare. 

 (Svenska spel)  

Exempel 6. 

Det finns också programvaror du kan använda dig av. (Betsson)  

Exempel 7. 

Om du känner att du håller på att mista kontrollen så kan du vara säker på att Expekt 

finns här för att hjälpa dig. (Expekt)   

Som framgår av exempel 5-7 beskriver de existentiella processerna i texterna oftast var någonting 

existerar eller att någonting finns tillgängligt under vissa omständigheter.  

Genom sin högre andel relationella processer lägger Svenska spels text mer fokus på att beskriva vad 

ansvarsfullt spelande är än de andra spelbolagen (vilket även styrks i den interpersonella analysen 

som presenters i ett senare avsnitt). En stor andel relationella processer brukar vanligtvis 

känneteckna abstrakta och formella texter (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 94). Svenska spels text 

utgörs dock samtidigt av lika stor andel materiella processer vilket måste tas i beaktning när 

resultatet analyseras och diskuteras mer djupgående.  

Betssons, Unibets och Expekts texter hade lägre andel relationella processer än Svenska spel men 

samtidigt en högre andel mentala processer. Medan Svenska spels text endast har drygt åtta procent 

mentala processer, så utgör dessa processer mellan 18 och 28 procent i de andra spelbolagens 

texter. Bland mentala processerna finns två tydliga användningsmönster som genomsyrar samtliga 

texter fast i lite olika utsträckning. Till att börja med så används mentala processer för visa att 

kunden kan göra ett aktivt val eller har ett aktivt val att göra.  

Exempel 8. 

Gästen kan välja att ta en paus på sex månader, 12 månader eller tillsvidare.  

(Svenska spel) 

Exempel 9. 

Du väljer själv hur länge du vill att ditt konto ska vara stängt, upp till max 6 månader. 

(Betsson) 

I båda dessa konstruktioner vill spelbolagen förmedla att det finns alternativ, vilket också kan göras 

genom de relationella processerna som beskriver vilka alternativ som existerar. Genom att använda 

mentala processer till detta får kunden rollen som en upplevare som måste åstadkomma något och 

konstrueras därmed som mer aktiv och agerande än om samma innebörd hade förmedlats genom 
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relationella processer. Det andra tydligt återkommande mönstret kopplat till mentala processer är 

sällsynt i Svenska spels text men förkommer frekvent i de andra spelbolagens texter. Det handlar om 

konstruktioner som anspelar på kundens känslor vilket ofta uttrycks i en omständighet eller i en 

fråga.  

Exempel 10. 

Oroar du dig för dina barn? (Expekt) 

Exempel 11. 

Om du känner att du behöver en paus från ditt spelande kan vi hjälpa dig med en time-

out (Unibet)  

Utöver dessa två sätt att använda mentala processer så har jag även identifierat en tredje tendens 

som dock är mer sällsynt men ändå värd nämna då mönstret förekommer i alla fyra texter. Den 

tredje tendensen handlar om konstruktioner där spelbolagen återfinns i rollen som upplevare och på 

det sättet målar upp en bild av dem själva som förstående, medvetna och omtänksamma.  

Exempel 12. 

Här på Unibet förstår vi att den här risken finns och det är vårt ansvar att se till att även du är 

medveten om den. (Unibet) 

Exempel 13. 

Vi på Betsson vill att alla dina spelupplevelser ska vara så positiva som möjligt, även om du 

skulle förlora. (Betsson) 

I exempel 12 antyder Unibet att de är spelbolag som utgörs av individer som är medvetna om att det 

finns risker med spelande. Den mentala processen bidrar till att ideationella erfarenheter som 

upplyser mottagarna om att spelbolaget utgörs av personer som faktiskt är kapabla till att både 

känna och tänka. Meningens innebörd hade även kunnat realiseras med en relationell process 

genom till exempel skriva att de är medvetna om riskerna. Detta hade dock inte resulterat i samma 

tydliga koppling till mänsklighet, utan snarare framställt spelbolaget som något existerande med 

specifika egenskaper. I exempel 13 uttrycker Betsson en intention genom den mentala processen vill, 

vilket också bidrar till att konstruera spelbolaget som tänkande och kännande. 

Den verbala processen är till sist den minst vanliga processtypen i samtliga fyra texter och utgör 

endast ett fåtal procent av de totala processerna i respektive text. Oftast realiseras dessa genom att 

spelbolaget i form av talare riktar sig mot kunden som blir lyssnare. Se exempel 14.  

Exempel 14. 

Vi ber dig vänligen att överväga att använda dig av någon av dessa medan du spelar på 

Expekt: (Expekt)  

Analysen av hur processtyperna fördelar sig i spelbolagens texter har visat att materiella processer 

utgör en stor andel i samtliga texter och att de privatägda spelbolagens texter har en större andel 
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mentala processer än Svenska spels text som istället har en större andel relationella processer. Till 

sist är verbala processer sällsynta i samtliga texter som undersökts.  

4.1.2 Spelbolag och kund som deltagare  

För att titta närmare på hur kunden respektive spelbolaget konstrueras i texterna valde jag att 

kvantifiera hur ofta kunden respektive spelbolagen förekommer som förstadeltagare och som 

andradeltagare, samt i vilka processer dessa två deltagare förekommer i de olika deltagarrollerna. 

Resultatet visar att i alla texter utom Betssons, är både kunden och spelbolaget oftast förstadeltagare 

i materiella processer samtidigt som kunden näst oftast är förstadeltagare i mentala processer och 

spelbolagen näst oftast förstadeltagare i relationella processer. I likhet med de andra texterna är 

Betsson själva oftast förstadeltagare i materiella processer och näst oftast i relationella processer. 

Däremot är kunden marginellt oftare förstadeltagare i mentala processer än i materiella. Även om 

Betssons text skiljer sig något från de andra så visar resultatet att texterna har mycket gemensamt. 

En ytterligare gemensam nämnare är att kunden i samtliga texter förkommer betydligt oftare än 

spelbolaget som förstadeltagare i bundna och inbäddade satser. 

Som andradeltagare förkommer spelbolagen i respektive text i princip enbart i materiella och 

relationella satser. De processer som har kunden som andradeltagare är i Svenska spels, Betssons 

och Unibets texter oftast materiella. I samtliga texter utgör kunden i dessa processer oftast mål för 

en för en process med antingen spelbolaget eller dess tjänster som aktör.  

Exempel 15. 

Playscan ger dig rekommendationer …(Svenska spel)   

Exempel 16. 

Vi kommer att skicka dig ett mail vid utgången av perioden (Expekt) 

I exempel 15 är det ett program som Svenska spel tillhandahåller som får rollen som aktör och utför 

en handling riktad mot kunden. I exempel 16 är det tar Expekt på sig rollen som aktör och utför en 

handling riktad mot kunden. I Expekts text förekommer kunden oftast som andradeltagare eller som 

en del av en andradeltagare i relationella processer. I de andra spelbolagens texter är det den näst 

vanligaste processtypen för satser med kunden som andradeltagare. Gemensamt för alla texter är att 

kunden i dessa satser oftast ingår i ett längre fenomen eller värde, som i sig utgör en inbäddad eller 

bunden sats i ett satskomplex. I exemplen 17-19 är kunden som andradeltagare markerad i fet stil 

och den inbäddade processen understruken.  

Exempel 17. 

Det finns också programvaror du kan använda dig av. (Betsson)  

Exempel 18. 

Undersökningar visar att problem med spelande uppstår mer sällan om spelare själva, i 

förväg, bestämmer hur mycket pengar de kan spela för. (Unibet) 

Som åskådliggörs i exempel 17 och 18 återfinns kunden ofta som andradeltagare i relationella satser 

där de även står i centrum för en egen process.  
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Analysen av spelbolagen och kunden som första- och andradeltagare visar även på en intressant 

variation i frekvens. Sett till hur ofta dessa deltagare förekommer som förstadeltagare, var Svenska 

spel och Unibet oftare förstadeltagare än kunden i sina texter medan det omvända gäller Betssons 

och Expekts texter. I Svenska spels, Unibets och Betssons texter är skillnaden ganska liten, medan 

Expekts text sticker ut i det avseendet då kunden är tre gånger vanligare än Expekt själv som 

förstadeltagare. Sett till förhållandet mellan kunden och spelbolagen som andradeltagare finns det 

betydligt större likheter mellan texterna. I samtliga fyra texter är kunden många gånger vanligare än 

spelbolagen som andradeltagare.  

Analysen av spelbolagens och kundens deltagarroller visar att texterna har flera gemensamma 

tendenser. Båda deltagarna tenderar att vara förstadeltagare i materiella processer, vilket bidrar till 

att konstruera en bild av deltagarna som aktiva. Gällande den näst vanligaste processtypen skiljer det 

sig mellan kunden och spelbolaget. Medan kunden utöver de materiella processerna ofta står i 

centrum i de mentala processerna så utgör de relationella processerna en stor andel av processerna 

där spelbolaget är förstadeltagare. De mentala processerna handlar oftast om att kunden ges 

möjlighet att välja eller eventuellt att kunden känner något. Den första varianten bidar även den till 

att konstruera kunden som aktiv, eftersom att exempelvis fatta ett beslut kräver någon form aktiv 

handling även om den sker på delvis abstrakt plan. Den andra varianten tillskriver kunden känslor, 

vilket bidrar med en ytterligare dimension av den ideationella bilden av kunden. Genom att relativt 

ofta omnämna sig själva i relationella processer tillskriver sig spelbolagen egenskaper och identiteter 

som inte på samma sätt appliceras på kunden. Kunden definieras istället snarare av sina handlingar 

eller möjliga handlingar. Analysen av spelbolagen och kunden i rollen som andradeltagare visar att 

spelbolagen knappt låter sig påverkas av andras processer i sina respektive texter. Kunden placeras 

samtidigt som andradeltagare lika ofta som förstadeltagare. Det bidrar till att skapa ideationella 

erfarenheter av spelbolagen som finns där och aktivt agerar för kundens bästa samtidigt som kunden 

ofta är mottagare av processer och i dem beskrivs som aktiva.  

4.1.3 Ideationella grammatiska metaforer  

I alla fyra texter förekommer ett antal ideationella metaforer, vilka huvudsakligen utgörs av 

substantiv som kan packas upp till en process. När jag analyserat de ideationella grammatiska 

metaforerna har fokus legat på hur de bidrar till att skapa eller förändra texternas ideationella 

erfarenheter. Jag kommer därför i det här avsnittet redogöra för de grammatiska ideationella 

metaforer som haft stor inverkan på den bild texterna skapar av verkligheten eller är synnerligen 

intressanta utifrån mina frågeställningar.  

De mest frekvent använda metaforerna kan i samtliga texter knytas till den materiella processen 

spela. Detta sker vanligast genom användandet av substantivet spelande som i ett fåtal fall böjts till 

spelandet. Dessa metaforer kan till exempel naturligt packas upp till att spela eller när du spelar och 

så vidare. Tabellen nedan visar hur ofta dessa två metaforer förekommer i spelbolagens respektive 

texter.  

 Svenska Spel Betsson  Unibet Expekt 

Spelande 4 8 10 3 

Spelandet  9 - - 17 

sammanlagt 13 8 10 20 
Tabell 2. Ideationella metaforer – spelande och spelandet. 
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Som tabell 2 visar förekommer spelande som metafor i samtliga texter klart oftare än spelandet, som 

endast återfinns i två av texterna. Spelandet som metafor används mest frekvent i Svenska spels text 

och inte alls i Betssons och Unibets texter.  

Genom användandet av substantiven spelandet eller spelande döljs den annars uttryckta handlingen, 

vilket i sin tur gör det möjligt för den nu dolda processen att bli en egen deltagare eller del av en 

deltagarroll. Det innebär alltså att kundernas handling kan döljas samtidigt som spelandet målas upp 

som ett eget fenomen skiljt från kundens handling. Detta gäller framför allt spelandet som kan agera 

som en egen deltagare och till skillnad från spelande, inte behöver knytas till ett subjekt eller objekt. 

Till exempel: 

Exempel 19. 

Spelandet kan vara en del av ett större problem. (Expekt)  

Exempel 20. 

Spelansvar innebär att Svenska Spel tillsammans med den enskilde kunden ser till att 

spelandet är glädjefyllt, rimligt och inte går till överdrift. (Svenska spel) 

Exempel 19 tydliggör hur användandet av spelandet ofta resulterar i att aktörer döljs och istället själv 

blir den utpekade i en identifierande process. Exempel 20 består av ett satskomplex med flera 

inbäddade satser där spelandet både är första- och andra deltagare fast i olika processer. Det innebär 

att spelandet först separeras från kunden genom att utgöra en egen deltagare som kunden påverkar 

och sedan blir förstadeltagare i en egen relationell process.  

Användandet av språkliga konstruktioner med substantivet spelande, förkommer oftast i samband 

med kunden i en deltagarroll och resulterar därmed i att spelande som fenomen får en starkare 

koppling till kundens handling även om själva processen är dold. Med det sagt resulterar den 

ideationella grammatiska metaforen fortfarande i en ideationell skillnad. Processen spela målas 

nämligen upp som något som kunden automatiskt äger och negligerar därmed att spelande och 

konsekvenserna av det är ett resultat av en handling. Samma resonemang går även att applicera på 

metaforerna ansvarsfullt spelande och spelansvar, vilka förekommer i något mindre utstäckning.  

Övriga metaforer förekommer endast i enstaka fall och med en tillsynes stor variation. Utöver de 

redan nämnda metaforerna så visar analysen inte på några tydliga tendenser som varken kan kopplas 

till processtyper, deltagare eller frekvens. Att jämföra frekvens av ideationella metaforer är dock 

problematiskt eftersom texternas längd varierar. Det är därför inte konstigt att jag fann flest 

metaforer i Expekts text och minst i Betssons, se under rubrik texterna 3.1.3. 

Avslutningsvis gjorde jag i analysarbetet av idationella grammatiska metaforer en intressant 

observation i Svenska spels text. I texten förekommer den ideationella grammatiska metaforen 

marknadsföringen, vilken skulle packas upp till att marknadsföra. Genom att göra det till en 

ideationell metafor döljs Svenska spel som avsändare och faktumet att de faktiskt använder sig av 

marknadsföring. En intressant aspekt kring denna metafor är att den kan packas upp i en förklarande 

bunden sats, men Svenska spel omnämner då sig självt som bolaget, vilket jag tolkar som ytterst 

distanserande. Dessa konstruktioner tyder på att marknadsföring tycks vara problematiskt att prata 

om. 
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4.2 Interpersonell analys 
Inom ramarna för den interpersonella analysen har jag i den här studien valt att presentera resultat 

för hur språkhandlingar fördelar sig i texterna, hur modalitet används i texterna och till sist hur 

spelbolagen omnämner sig själva och texternas mottagare.  

4.2.1 Språkhandlingar  

Jag kommer i följande avsnitt först redogöra för språkhandlingarna från spelbolagens respektive 

texter var för sig, för att sedan presentera en övergripande sammanfattning där resultaten från 

texterna ställs mot varandra.  

Svenska spel 

 Påstående- 
språkhandling 

Uppmanings- 
språkhandling 

Fråge- 
språkhandling 

Erbjudande- 
språkhandling 

Totalt antal 
satser 

Påståendesats 46 2  13 61 (89,5 %) 

Uppmaningssats - - 1   

Frågesats - -   1 (1,5 %) 

Ofullständig 
sats 

5 -  1 6 (9 %) 

Totalt antal 
språkhandlingar 

51 (75 %) 2 (2,5 %) 1 (1,5 %) 14 (21 %) 68 

Tabell 3. Svenska spel språkhandlingar. 

Svenska spels text om ansvarsfullt spelande utgörs till största del av kongruenta 

påståendespråkhandlingar, vilka utgör hela 75 procent av textens totala språkhandlingar. Den näst 

vanligaste språkhandlingen är erbjudanden, vilka utgör drygt 20 procent av texten. Dessa 

förekommer näst intill uteslutande i påståendesatser och är den enda typen av språkhandlingar som 

realiseras på ett inkongruent sätt. De många kongruenta påståendena tyder på att texten snarare är 

konkret än abstrakt samt att information står i centrum. Det är noterbart att textens båda 

uppmaningar realiseras på ett kongruent sätt eftersom det innebär att uppmaningarna blir väldigt 

starka och skarpa. 

Betsson  

 Påstående- 
språkhandling 

Uppmanings- 
språkhandling 

Fråge- 
språkhandling 

Erbjudande- 
språkhandling 

Totalt antal 
satser 

Påståendesats 17   9 26 (68 %) 
Uppmaningssats  1  1 2 (5 %) 
Frågesats    1 10 (26 %) 
Ofullständig 
sats 

  9  (0) 

Totalt antal 
språkhandlingar 

17 (45 %) 1 (2, 5 %) 9 (23,5 %) 11 (29 %) 38 

Tabell 4. Betssons språkhandlingar   

Av tabell 4 framgår det att nära hälften av Betssons språkhandlingar är kongruenta påståenden. Den 

näst vanligaste språkhandlingen är erbjudanden tätt följt av frågor. Dessa utgör tillsammans drygt 50 

procent av textens språkhandlingar medan uppmaningar endast utgör fem procent. Att frågor och 

erbjudanden utgör en förhållandevis stor del av texten kan tolkas som att fokus till stor del läggs på 

de tjänster som Betsson erbjuder. Analysen av språkhandlingar visar även att en stor andel är 
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kongruenta och det den största delen inkongruenta språkhandlingar utgörs av erbjudanden, vilka 

inte kan realiseras på ett kongruent sätt.  

Unibet 

 Påstående- 
språkhandling 

Uppmanings- 
språkhandling 

Fråge- 
språkhandling 

Erbjudande- 
språkhandling 

Totalt antal 
satser 

Påståendesats 19 1  9 29 (74,25 %) 
Uppmaningssats  6  3 9 (23,25 %) 
Frågesats   1   
Ofullständig sats     1 
Totalt antal 
språkhandlingar 

19 (49 %) 7(18 %) 1(2,5 %) 12(30,5 %) 39 

Tabell 5. Unibet språkhandlingar   

I Unibets text utgörs närmare hälften av alla språkhandlingar av kongruenta påståenden, som 

därmed med marginal är den vanligaste typen av språkhandlingar. Den näst vanligaste 

språkhandlingen är erbjudanden som i tre fjärdedelar av fallen realiseras genom påståendesatser och 

i övriga fall genom uppmaningssatser. Uppmaningar och frågor utgör 18 respektive dryga 2 procent. 

Båda dessa språkhandlingar realiseras vid samtliga tillfällen på ett kongruent sätt. Resultatet visar 

även att alla inkongruenta språkhandlingar utom en är erbjudanden. De kongruenta 

språkhandlingarna utgör vidare drygt 66 procent av texten medan de inkongruenta utgör drygt 33 

procent.  

Expekt  

 Påstående- 
språkhandling 

Uppmanings- 
språkhandling 

Fråge- 
språkhandling 

Erbjudande- 
språkhandling 

Totalt antal 
satser 

Påståendesats 64 3 - 29 96 (82 %) 
Uppmaningssats - 17 - 2 19 (16 %) 
Frågesats - - 1 - 1 (<1%) 
Ofullständig sats - - - 1 1 (<1%) 
Totalt antal 
språkhandlingar 

 64 (55 %) 20 (17 %) 1 (<1 %) 32 (27 %) 117 

Tabell 6. Expekt språkhandlingar   

Även i Expekts text dominerar kongruenta påståenden som utgör 55 procent av textens 

språkhandlingar. Näst vanligast är erbjudanden och utgör 27 procent av alla språkhandlingar. Dessa 

realiseras vid 29 tillfällen genom en påståendesats och vid två tillfällen genom uppmaningssatser. 17 

procent av alla språkhandlingar är uppmaningar, vilka i tre fall är inkongruenta. Totalt realiseras 70 

procent av språkhandlingar på ett kongruent sätt och därmed 30 procent på inkongruent sätt.  
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Övergripande jämförelse och sammanfattning  

En övergripande jämförelse av hur språkhandlingarna fördelas visar både på likheter och skillnader 

mellan texterna. Tabell 7 visar hur de realiserade språkhandlingstyperna fördelar sig i spelbolagens 

texter.  

 Svenska Spel Betsson  Unibet Expekt  
Påstående-

språkhandling 
51 (75 %) 17 (45 %) 19 (49 %) 64 (55 %) 

Uppmanings-
språkhandling 

2 (2,5 %) 1 (2, 5 %) 7(18 %) 20 (17 %) 

Fråge-
språkhandling 

1 (1,5 %) 9 (23,5 %) 1 (2,5 %) 1 (<1 %) 

Erbjudande-
språkhandling 

14 (21 %) 11 (29 %) 12 (30,5 %) 32 (27 %) 

Tabell 7. Jämförelse av spelbolagens språkhandlingar 

I samtliga texter är påståenden den vanligaste typen av språkhandling, men som tabellen visar utgör 

den kategorin en betydligt större andel i Svenska spels text än i de andra spelbolagens. I Svenska 

spels text är 75 procent av alla språkhandlingar påståenden medan motsvarade siffra för de andra 

texterna ligger mellan 55 och 45 procent. Påståendespråkhandlingar innebär att avsändaren ger 

information till mottagaren och är samtidigt den språkhandlingen som pockar minst på en respons 

från läsaren (Holmberg & Karlsson 2006, s. 49). Resultat visar att givande av information är en viktig 

del av alla texter, men har en än mer central roll i Svenska spels text.  

I Betssons, Unibets och Expekts texter får istället erbjudanden ett större utrymme, vilka utgör mellan 

27 procent och 31 procent av alla språkhandlingarna i dessa texter. Erbjudandena realiseras i alla fyra 

texter näst intill uteslutande genom påståendesatser. Unibets text är i det här fallet något av ett 

undantag då tre av nio erbjudanden i texten istället realiseras genom en uppmaningssats. Efter att ha 

studerat erbjudandespråkhandlingar närmare har jag kommit fram till att de i alla texter, 

huvudsakligen används för att realisera fyra typer av erbjudanden. Det vanligaste erbjudanet kan 

kopplas till en produkt, funktion eller tjänst som spelbolagen tillhandahåller och som påstås 

underlätta ansvarsfullt spelande och motverka spelmissbruk. Detta exemplifieras i exempel 21.  

 Exempel 21. 

Om du känner att du måste ta en paus från ditt spelande erbjuder vi även en 

självuteslutnings-tjänst. (Unibet)  

I exempel 21 erbjuder Unibet explicit kunden att använda deras självuteslutnings-funktion. Alla 

erbjudanden som involverar spelbolagens produkter och tjänster är inte riktigt lika övertydliga som i 

detta exempel, men en stor del av dem har mycket gemensamt med exempel 21. En annan typ av 

vanligt erbjudande som återfinns i texterna erbjuder kunden att ta kontakt med spelbolagen, oftast 

genom sin kundtjänst, vilket tydliggörs i exempel 22-23. 

Exempel 22. 

Har du frågor angående detta ber vi dig vänligen att kontakta vår kundtjänst på: 

(Expekt)   
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Exempel 23. 

Om du känner att ditt spelande börjar bli ett problem kan du alltid kontakta vår 

Kundtjänst som i sin tur kan hänvisa dig till professionell hjälp. (Betsson)  

Den tredje typen erbjudanden är lite speciella då de ofta ligger i gränslandet mellan att klassificeras 

som erbjudande eller påstående och har att göra med när spelbolagen genom länkar tipsar om andra 

källor med information om ansvarsfullt spelande eller spelmissbruk. Även denna typ återfinns i 

texterna från alla fyra spelbolag.  

Exempel 24. 

Om du känner att du behöver professionell hjälp, så finns det ett antal föreningar och 

välgörenhetsorganisationer som vi kan sätta dig i kontakt med: (Unibet) 

Exempel 25. 

Här följer kontaktinformation till organisationer som på olika sätt kan vara till stor hjälp 

både för spelare såväl som spelberoende och anhörig. (Betsson)  

Både exempel 24 och 25 följs i sina textar av punktlistor med länkar och kortare information om 

respektive källa. I det första exemplet är det intressant att Unibet gör sig själva till förstadeltagare till 

processkärnan ” kan sätta” som ligger nära till hands att tolka som en materiell process, vilket 

antyder att Unibet aktivt agerar för att kunden ska komma i kontakt med organisationerna de länkat 

till. I texten framgår det dock inte huruvida erbjudandet endast syftar på länkarna eller om det även 

sträcker sig till att exempelvis inkludera kundtjänst. I det andra exemplet döljer sig spelbolaget som 

deltagare och lägger istället större vikt på listans funktion. Anledningen till att jag ändå valt att 

kategorisera det som ett erbjudande är för att listan ändå skulle kunna ses som en tjänst som läsaren 

kan välja att använda eller inte. Själva informationen att listan finns är inte givande om inte kunden 

avser att använda listan. Utifrån uppifrånperspektivet tyder alltså kontexten på att det är ett 

erbjudande. Från sidoperspektivet känns det onekligen mer naturligt att läsaren skulle svara på 

språkhandlingen genom att antingen acceptera eller avisa den än genom att ifrågasätta eller bekräfta 

den.  

I tabellen framgår det även att andelen uppmaningsspråkhandlingar varierar mellan texterna, och 

vidare kan sägas utgöra något en av en vattendelare. I Svenska spels och Betssons texter utgör 

uppmaningsspråkhandlingar 2,5 procent samtidigt som samma typ av språkhandling utgör 17 

respektive 18 procent i Unibets och Expekts texter. Denna skillnad är högsta grad relevant utifrån 

mina frågeställningar då den vittnar om tendenser till olika kommunikativa strategier. Genom 

uppmaningarna ställer spelbolagen krav på kunden och förflyttar i större utsträckning över ansvar på 

kunden. Även om dessa språkhandlingar endast utgör en knapp femtedel i Unibets och Svenska spels 

texter och därmed har en begränsad inverkan på texterna, så är det en avsevärd skillnad jämfört med 

de andra spelbolagen som knappt kräver någonting av alla sina kunder.  

Även Betssons text sticker ut eftersom att närmare en fjärdedel av textens språkhandlingar är frågor 

samtidigt som dessa knappt förekommer alls i de andra texterna. De många frågorna i Betssons text 

används för att skapa en kommunikationsstrategi som knappt förekommer i de andra texterna. 

Betssons frågor är i regel riktade mot kunden och syftar till att belysa ett eventuellt problem 
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kopplade till kundernas spelande. Detta problem följs sedan ofta av ett erbjudande som har potential 

att lösa problemet.  

 Exempel 26. 

Kanske känner du att du är på väg att tappa kontrollen över ditt spelande? Kanske har 

det redan inträffat? I så fall kan det här programmet hjälpa dig. (Betsson)  

I exempel 26 används en något ledande fråga som implicerar att kunden riskerar att tappa kontrollen 

över sitt spelande. Även om den som nu läser frågan inte för tillfället känner sig träffad, resulterar 

den ledande konstruktionen i att läsaren sannolikt reflekterar kring sitt spelande och samtidigt blir 

påmind om att det finns en risk. I efterföljande mening erbjuder Betsson en lösning på den 

problematik som läsaren just gjorts medveten om.  

Slutligen har jag i min analys av språkhandlingar observerat en intressant språklig konstruktion som 

förekommer i Betssons, Unibets och Expekts texter. I texterna används vid flera tillfällen 

konstruktioner som förutsätter att läsaren redan är kund hos dem eller kommer bli det, eventuellt 

att de redan har utnyttjat deras tjänster eller kommer att göra det. 

Exempel 27. 

Samma sak kan hända när du spelar om pengar på nätet. (Expekt) 

Exempel 28. 

När du öppnar ett konto kan vi be dig att skicka in ID-handlingar och dokument som 

styrker att du är över 18 år gammal. (Unibet) 

I Exempel 27 och 28 används adverbet när som är understruket. Genom dessa konstruktioner 

förutsätter spelbolagen att kunden kommer att agera på ett visst sätt eller göra en specifik sak. Detta 

resulterar även i att innebörden av de påståenden som är beroende av kundens handling också är 

eller med säkerhet kommer att bli relevanta. Dessa typer av konstruktioner förekommer typiskt i 

säljande kontexter och har därmed en stark koppling till en marknadsföringsdiskurs.  

4.2.2 Omtal och tilltal   

I analysen av tilltal och omtal uppenbarades en markant skillnad mellan Svenska spels text jämfört 

med de andra spelbolagens texter. Svenska spel växlar i sin text i stort sett mellan att omnämna sig 

själva som Svenska spel och vi eller oss, vilka ungefär används lika ofta utan något tydligt mönster. I 

de andra spelbolagens texter används vi för att omnämna dem själva i betydligt större utsträckning 

än deras respektive namn, vilket tabellen nedan visar.  

Referent  Svenska Spel Betsson  Unibet Expekt  

Sitt namn  12 2 5 7 

Vi 9 10 19 30 

Oss 3 1 3 6 
Tabell 8. Omtal och tilltal    

Användningen av vi indikerar en mer personlig relation än egennamn men är samtidigt inte helt 

oproblematiskt då det kan vara mångtydigt i vissa kontexter och vidare även glida i betydelse medan 
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texten fortlöper. I dessa texter är denna typ av glidning dock ytterst ovanlig och förekommer endast 

vid ett tillfälle som återfinns i Expekts text. 

Exempel 29. 

Lyckligtvis kan de flesta av oss spela på ett kontrollerat sätt utan att det blir till något 

problem. (Expekt)  

I exempel 29 används vi i objektsform och inkluderar på ett tydligt sätt läsarna i pronomenet. Det 

skulle vara osannolikt att tolka det som att de flesta som jobbar på Expekt spelar på ett kontrollerat 

sätt.  

 Än större skillnad är det dock när man ser till hur Svenska spel tilltalar och omnämner sina läsare 

eller kunder. I Svenska spels text tilltalas läsaren fem gånger genom pronomenet du med 

objektsform inkluderad. Betydligt oftare pratas det om kund eller kunden som totalt förekommer vid 

19 tillfällen i texten. I de andra spelbolagens texter är detta förhållande det omvända. I Betssons, 

Unibets och Expekts texter förekommer substantivet spelare vid tre, fyra och ett tillfälle i de 

respektive texterna vilket kan sättas i kontrast till pronomenet du som inklusive objektsform i samma 

texter förekommer 42, 29 och 168 gånger i samma texter. Betssons, Unibets och Expekts 

användande av det personliga pronomenet du resulterar framför allt i två saker. För det första blir 

relationen till läsaren mer personlig och nära, vilket också deras frekventa omnämnande som vi 

bidrar till. För det andra skapar de ett tydligare textdu som förutsätts vara kunder till de respektive 

spelbolagen. Observera skillnaden mellan följande exempel från Svenska spel och Expekts texter  

Exempel 30. 

På så sätt minskar risken att kunden spelar för mer pengar än det var tänkt från början.  

(Svenska spel) 

Exempel 31. 

Vi har satt upp åtta riktlinjer om hur du spelar ansvarsfullt: (Expekt) 

I den Exempel 30 är det kunden som kan minska risken att spela för mer han eller hon tänkt. För att 

påståendet ska gälla läsaren måste läsaren själv identifiera sig som kund. I Exempel 31förutsätts 

läsaren redan vara kund eftersom att det annars inte är möjligt att spela.  

4.2.3 Modalitet 

Analysen av texternas modalitet visade på två tydliga tendenser som återfanns i samtliga av de 

undersökta texternas. Till att börja med realiserade de modala verb och satsadverbial som användes i 

texterna absolut oftast modalitet av låg grad, vilket i samtliga texter var flera gånger vanligare än 

modalitet av medelhög eller hög grad. Den andra tydliga tendensen var att modalitetstyperna 

förpliktelse och sannolikhet var dominerande i samtliga texter. Modala verb och satsadverbial som 

realiserade låg grad av förpliktelse var oftast knutna till erbjudande medan de som realiserade 

sannolikhet oftast användes för att gardera utfallet av ett påstående. I samtliga texter realiseras 

modalitet oftast genom verbet kan. I exempel 32 är det modala verbet understruket.  
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Exempel 32. 

Från gång till gång kan det hända att spelande går från att vara för skoj skull till att bli 

ett problem.(Unibet) 

I exempel 32 har Unibet använt det modala verbet kan för att informera om att det finns en 

risk, samtidigt innebär användet av kan att risken inte beskrivs som mer påtaglig än att det 

finns en teoretisk risk för kunden att drabbas. Därav realiseras en låg modalitets grad. En 

konsekvens av spelbolagens tendens att använda modalitet av låg grad blir att relativt få 

påståenden realiseras som absoluta. Trots att analysen visade att det fanns en övervägande låg 

grad av modalitet i alla fyra texter så stack Expekts text ändå ut genom att ha en märkbart 

större andel av hög modalitet än de andra texterna. Precis som med för modaliteten av låg 

grad yttrade den sig genom att realisera sannolikhet eller förpliktelse. Modala verb som 

realiserar en hög grad av förpliktelse kan ofta bidra till ett skarpare tonläge och kravställande. 

Att Expekts text innehöll en större andel modalitet av hög grad måste dock tolkas mot 

bakgrund av att modalitet av låg grad fortfarande med god marginal förekom oftare.  

4.3 Texternas diskursiva praktiker  
Som redan framgått i studiens SFG-analyser finns det både tydliga skillnader och likheter mellan 

texterna. Analysen av texternas diskursiva praktiker visar att alla fyra texter både verkar ha drag av 

en marknadsföringsdiskurs och en mer informerande faktabaserad diskurs, vilka får olika mycket 

utrymme i de respektive texterna. Nedan kommer jag först gå igenom hur de respektive texterna 

stödjer sig på redan existerande diskurser, för att sedan diskutera vad texternas diskursiva praktiker 

säger om textförfattarnas produktionssituation.  

4.3.1 Svenska spel  

Svenska spels text har många drag som kan kopplas till en informerande, beskrivande diskurs. Texten 

byggs upp kring påståenden, vilket innebär att avsändaren avser att just ge information. Själva 

informationen knyts genomgående till referenten kunden och riktar sig därför inte nödvändigtvis mot 

alla som läser texten. Genom att referera till kunden istället för läsaren genom exempelvis du-tilltal 

fungerar texten i större utsträckning som en allmängiltig informationstext. Den sparsamma 

användningen av personliga tilltal och omtal resulterar även i en distanserad relation till läsaren 

vilket även det tyder på att texten präglas av en informerande och upplysande diskurs. Textanalysen 

visade även att texten till hälften byggs upp av relationella processer och till andra hälften byggs upp 

av materiella processer. En stor andel relationella processer präglar vanligtvis faktabaserade texter 

som syftar till att förse sina läsare med information. I texten finns även ett fåtal drag som tyder på en 

marknadsföringsdiskurs. Detta tydliggörs genom att Svenska spel i texten vid återkommande tillfällen 

visar att de finns där för kunden när han eller hon behöver dem. Marknadsföringsdiskursen lyser 

igenom som tydligast när detta sker i kombination med ett erbjudande som i följande exempel: 

Exempel 33. 

Har gästen spelrelaterade problem ger kasinopersonalen stöd, goda råd och information 

om vart gästen kan vända sig för att få professionellt stöd och hjälp. (Svenska spel) 

Meningen i exempel 33 beskriver Svenska spels personal som kompetenta och villiga att hjälpa 

kunden och eftersom personalen inte alltid kan veta vem som har spelrelaterade problem är det 
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underförstått att den som har problem kan vända sig till Svenska spels personal för att få hjälp. I 

texten har jag även identifierat drag av en företagsdiskurs, vilken gör sig synlig genom att Svenska 

spel plötsligt börjar omnämna sig som bolaget och samtidigt använder sig av den ideationella 

metaforen marknasföringen. Ordvalet av en böjning av bolag signalerar att man inte längre pratar 

om Svenska spel i förhållande till kunden utan om dem som en aktör i en bransch. Samma 

resonemang kan dessutom appliceras på ordvalet av marknadsföring istället för reklam. Att 

marknadsföringen även skildras som en egen deltagare gör företagsdiskursen än mer tydlig då 

marknadsföringen är en onaturlig deltagare i textens övriga kontext.  

4.3.2 Betsson 

Betssons text är den som tydligast präglas av en marknadsföringsdiskurs. Som jag redan påpekat i 

textanalysen använder sig Betsson i sin text av en språklig konstruktion där de först belyser ett 

problem med hjälp av en fråga för att sedan erbjuda en lösning på problemet. Denna språkliga 

konstruktion avser alltså att skapa en efterfrågan för de tjänster som erbjuds, vilket ligger nära till 

hands att koppla samman med en säljande diskurs. Att tjänster presenteras på ett sätt som gör dem 

attraktiva för kunder säger nämligen enligt mig en hel del om läsarjagets perspektiv och intention. 

Marknadsföringsdiskursen blir även påtaglig sett till tilltal och omtal där det näst intill uteslutande är 

vi och du som knyts till språkhandlingar.  

Exempel 34. 

Kanske känner du att du är på väg att tappa kontrollen över ditt spelande? Kanske har 

det redan inträffat? I så fall kan det här programmet hjälpa dig. (Betsson)  

I exempel 34 inleder Betsson med en ledande fråga med det personlig pronomen du som sedan följs 

upp ett med erbjudande. Även om marknadsföringsdiskursen tar störst utrymme så finns det även 

drag som kan kopplas till en mer informerande diskurs. Till exempel inleds Betssons text med 

påståendesatser som innehåller flera relationella processer, vilka endast avser att informera om 

risker med att spela.  

Exempel 35. 

Internetspel kan vara både underhållande och vinstgivande. Men du kan inte alltid vinna. 

Att förlora är en del av spelet och något du måste vara beredd på. Spel kan vara 

beroendeframkallande och få dig att förlora omdöme och pengar du inte har råd att 

förlora. (Betsson)  

I exempel 35 framställs information på ett till synes neutralt sätt och skulle lika gärna kunna 

återfinnas i en faktatext om spelmissbruk. Samtidigt bör det påpekas att dessa drag framför allt är 

koncentrerade till inledningen och ytterst sällsynta i övriga delar av texten.  

4.3.3 Unibet  

Även i Unibets text finns det tydliga drag som kan kopplas till en marknadsföringsdiskurs. I texten 

återfinns flera strategier som syftar till att öka efterfrågan på deras produkter, vilka kan kopplas till 

en säljande diskurs. Till att börja med finns det även i Unibets text exempel på frågor som är riktade 

mot läsaren i syfte att skapa efterfrågan, dock inte i lika stor utsträcknings som i Betssons text. 

Istället förekommer oftare en snarlik typ av konstruktioner där de anspelar på kundens känslor i en 

omständighet som följs av ett erbjudande.  
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Exempel 36. 

Om du känner att du måste ta en paus från ditt spelande erbjuder vi även en självuteslutnings-

tjänst. (Unibet)  

I exempel 36 framhäver Unibet att de har tjänster som kunden kan använda om han eller hon känner 

för det. För att kunden ska kunna förhålla sig till erbjudandet måste han eller hon reflektera kring 

sina känslor gentemot sitt spelande, på det sättet kan spelbolaget sägas så ett frö i kunden. Även om 

kunden inte för tillfället känner att det finns ett behov at tjänsten så har han eller hon ändå börjar 

tänka kring sitt spelande, vilket skulle kunna resultera i att kunden senare väljer att använda tjänsten. 

En ytterligare strategi för att belysa sina tjänsters betydelse går ut på att de förankrar den 

problematik som tjänsten löser i fakta.  

Exempel 37. 

Undersökningar visar att problem med spelande uppstår mer sällan om spelare själva, i 

förväg, bestämmer hur mycket pengar de kan spela för. Därför erbjuder vi 

insättningsgränser som efter att de blivit inställda inte kan överträdas. (Unibet) 

I exempel 37 hänvisar de till ”undersökningar” när de beskriver problematiken som erbjudandet är 

en lösning på. Erbjudandet blir således mer relevant och attraktivt för kunden. I båda exemplen 

förekommer dessutom personliga omtal och tilltal, vilket bidrar till att marknadsföringsdiskursen blir 

än mer påtaglig.  

4.3.4 Expekt  

Expekts text är spretigast av dem som undersökts i studien och innehåller drag som kan härledas till 

en allmänt informerande diskurs, en marknadsföringsdiskurs och även regel- eller policydiskurs. 

Marknasföringsdikursen ter sig på liknande sätt i de andra texterna, det vill säga genom att Expekt 

belyser sina tjänsters relevans. Till skillnad från de andra spelbolagen så väljer Expekt att i sin text 

lägga mer fokus på att utförligt förklara hur tjänster och funktioner fungerar än att motivera varför 

de är viktiga för kunden. Detta görs genomgående med praktiska exempel som i detalj redogör hur 

läsaren kan använda sig av Expekts tjänster och funktioner.  

Exempel 38. 
 
1.1. Daglig gräns 
Dagliga gränser gäller under 24 timmar. Precis som med alla gränser så inkluderar 
denna de insättningar du gjort under den föregående perioden. Om du till exempel redan 
gjort en insättning på 200 kr under de senaste 24 timmarna och du väljer en 
insättningsgräns på 200 kr så kommer du inte kunna göra en insättning förrän de 24 
timmarna har gått sedan din senaste insättning. Om du gjort en insättning på 100 kr 
under de senaste 24 timmarna och du väljer en daglig insättningsgräns på 200 kr så 
kommer du endast kunna göra en insättning på max 100 kr till det har gått 24 timmar 
sedan du gjorde din senaste insättning. (Expekt) 

 

Information som förekommer i exempel 38 skiljer sig från den som exempelvis presenteras i 

exemplet från Svenska spels text och kan inte på samma sätt sägas gå in under en allmängiltigt 

informerande diskurs, då informationen är relevant först när läsaren tänker utnyttja den specifika 
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tjänsten. I texten har jag vidare funnit ännu en typ av drag, vilket karakteriseras av att texten ställer 

krav på läsaren och i viss mån använder ett förhållandevis byråkratiskt språk.  

Exempel 39. 

Vi tar inget ansvar överhuvudtaget för fall där du bryter mot våra regler och villkor 

genom att försöka öppna flera konton och/eller genom att bistå oss med felaktig eller 

missledande data/personliga uppgifter och/eller genom att försöka ta sig förbi gränser, 

funktioner, exkluderingar och/eller annat verktyg för ansvarsfullt spelande som har 

ställts in och/eller begärt från dig. (Expekt)  

I exempel 39 används ord som bistå, missledande, exkluderingar, data och uppgifter vilka vittnar om 

en byråkratisk och svårbegriplig stil. Utöver de plötsligt mer avancerade ordvalen så utgörs hela 

exemplet dessutom av en enda mening som byggts på flera gånger om, vilket gör texten än tyngre. 

Ett ytterligare drag som vittnar om att texten innehåller spår av en mer kravställande diskurs 

åskådliggjordes i analysen av texternas modalitet, vilken visade att Expekts text hade en större andel 

modala verb och satsadverbial som realiserar en hög grad av modalitet än de andra texterna som 

undersökts.  

4.3.5 Texternas intertextualitet och interdiskursivitet    

Det är uppenbart att texterna både har skillnader och likheter som säger en del om den typ av 

kommunikativ händelse som studien avser att undersöka. Kommunikation om ansvarsfullt spelande 

behandlas i den här studien som en egen diskursordning bestående av flera konkurrerande diskurser 

som realiserar olika sätt och perspektiv att förhålla sig till ansvarfullt spelande. Den mest påtagliga 

diskursen kopplar jag till marknadsföring och reklam. Den realiseras bland annat genom erbjudanden 

och kommunikationsstrategier som kan säga vara av typisk säljande art. Jag har tidigare i studien 

visat flera exempel på hur spelbolagen presenterar sina kostnadsfria tjänster och funktioner med 

anknytning till ansvarsfullt spelande på ett sätt som gör dem attraktiva för textens mottagare, se 

exemplen 34-37. Marknadsföringsdiskursen får framför allt mycket utrymme i de oreglerade 

spelbolagens texter men förekommer även i Svenska spels text. I Svenska spels text tar en 

informerande diskurs mer utrymme än i de andra texterna. Alla texterna präglas i olika stor 

utsträckning av interdiskursivitet, det vill säga att det finns drag av flera diskurser i texterna. 

Ytterligare diskurser som jag identifierat förkommer i mindre utsträckning och är oftast begränsade 

till specifika stycken och genomsyrar aldrig texternas helhet. Exempel på sådana är diskurser som kan 

kopplas till företag och affärer eller policy och regler. Att det förkommer diskurser som är unika för 

den text de återfinns i tyder tillsammans med de gemensamma diskursernas varierande dominans i 

de respektive texterna på att det finns en viss interdiskursivitet i den diskursiva ordningen. 

De fyra texterna har även många likheter både sett till deras diskursiva praktiker och utifrån 

texternas konkreta egenskaper. Detta tyder på att texterna har spår av intertextualitet som kan 

härledas till den typ av kommunikativ händelse som undersöks i den här studien. Alla texterna utgörs 

till exempel av en stor andel materiella processer, innehåller både påståenden och erbjudanden samt 

drag från två gemensamma diskurser. De gemensamma språkliga resurserna vittnar om att 

avsändarna har ställts inför likartade kommunikativa situationer i sina produktionsprocesser.  

En mer konkret typ av intertextualitet är den manifesta intertextualiteten som handlar om hur en 

text uppenbart bygger på en annan text. I de fyra texterna som undersökts förekommer inga stycken 
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som bygger på tydliga referenser eller dylikt. Det som däremot förekommer är olika typer av 

hyperlänkar. Dessa kan delas upp i två kategorier, där länkarna i den ena avser att koppla samman 

texten med egna funktioner på samma webbplats och där länkarna i den andra kategorin leder till 

separata organisationer som spelbolagen i enstaka fall samarbetar med. Den första kategorin av 

länkar leder oftast till funktioner som förklaras av kortare textstycken. Dessa texter har stora likheter 

med huvudtexten där de har sammanfattats. Det resulterar i en tydlig manifest intertextualitet 

mellan huvudtexterna och andra funktioner som återfinns på samma webbplats. I de texter som den 

andra kategorin länkar leder till finns det inga tydliga spår av spelbolagens texter, dock utgör 

kategorin i sig ett drag som är utmärkande för den kommunikativa händelsens mer övergripliga 

intertextualitet. Alla de fyra texterna länkar till andra organisationer som aktivt arbetar med 

ansvarsfullt spelande och spelmissbruk. Kopplingarna till de andra organisationerna bidrar nämligen 

till att rama in kontexten för den kommunikativa händelsen.  

5. Diskussion  

Resultatet av min ideationella textanalys visar att spelbolagen till stor del skildrar ansvarsfullt 

spelande genom handlingar. Detta tydliggörs av att de materiella processerna får stort utrymme i 

texterna och är den vanligaste processtypen för både satser som har spelbolagen respektive kunden 

som förstadeltagare. Genom att skildra ansvarsfullt spelande med handlingar skapar spelbolagen 

ideationella erfarenheter som antyder att ansvarsfullt spelande inte är något som automatiskt 

existerar, utan som uppnås genom att både spelbolagen och kunden agerar. Detta innebär även att 

spelbolagen konstruerar en bild av sig själva som ansvarsfulla och aktivt arbetande med ansvarsfullt 

spelande. Ett tydligt exempel återfinns i Unibets text. Där nöjer de sig inte med att tillhandahålla 

länkar till andra organisationer, utan beskriver det som att de aktivt kan verka för att kunden ska 

kunna komma i kontakt med andra organisationer. Min analys av texternas processfördelning visade 

även på en skillnad mellan Svenska spel och de andra spelbolagen. Unibet, Betsson och Expekt hade 

en större andel mentala processer än Svenska spel som istället hade en större andel relationella 

processer. Sett till de ideationella erfarenheterna innebär det att de privatägda spelbolagen 

inkluderar en mental dimension i sin bild av ansvarsfullt spelande. Kundernas kännande och 

tänkande blir således en viktig del av den värld som målas upp. I Svenska spels text återfinns också 

mentala processer fast inte alls i samma utsträckning. Istället präglas texten som nämnts av en högre 

andel relationella processer. Dessa beskriver tillstånd och förhållanden. I min analys av texternas 

ideationella erfarenheter inkluderade jag även en analys av grammatiska metaforer. Dessa visade 

framför allt att processen spela ofta gjordes om till substantivet spelande. Konsekvenser av dessa 

metaforer blir att som nämnts i resultatdelen, att processen inte längre skildras som en handling, 

utan som ett självständigt fenomen med egna egenskaper. Detta är synnerligen intressant då 

ansvarsfullt spelande som texterna handlar om till stor del kan sägas konstrueras genom handlingar, 

men samtidigt döljer spelbolagen många gånger processen spela, vilket kan tyckas vara lite 

paradoxalt.  

 Även den interpersonella analysen visade på tydliga skillnader mellan Svenska spels text och de 

privatägda spelbolagens texter. Till att börja med visade min analys av omtal och tilltal att Svenska 

spels text tenderar att konstruera en mer distanserad relation till mottagarna än de andra 

spelbolagens texter. Vidare upptäckte jag genom min analys av språkhandlingar att det återfinns en 

variation av kommunikationsstrategier i de respektive texterna. I samtliga texter från de privatägda 
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spelbolagen fanns det språkliga konstruktioner som förutsätter att mottagaren redan är kund och i 

vissa fall redan använder en specifik funktion. I Betssons och Unibets texter förekommer det 

dessutom konstruktioner som gör ett efterföljande erbjudande relevant för mottagaren. Detta kan 

sägas tydliggöra en kommunikationsstrategi där spelbolagen mer eller mindre försöker sälja in sina 

kostnadsfria tjänster och funktioner hos kunden och har många likheter med reklam. Även Svenska 

spels text har erbjudanden, däremot finns det inga personliga tilltal eller andra konstruktioner som 

förutsätter att mottagaren redan är kund. Istället riktar Svenska spel sina budskap mot kunden, vilket 

innebär att texten mottagare inte nödvändigtvis inkluderas i tilltalet. En ytterligare vattendelare som 

den interpersonella analysen synliggjort, kan kopplas till uppmaningar. Det är nämligen så att 

närmare en femtedel av språkhandlingarna i Unibets och Expekts texter utgörs av uppmaningar 

samtidigt som uppmaningar endast utgör ett par procent i Svenska spels och Betssons texter. Genom 

att använda uppmaningar ställer Unibet och Expekt i sina texter krav på att kunden under vissa 

omständigheter ska agera, vilket resulterar i att ansvarsfullt spelande förankras tydligare i handlingar. 

Användandet av uppmaningar resulterar även i att det läggs större ansvar på kunden. Kontentan av 

den interpersonella analysen blir således att Svenska spels sätt att kommunicera ansvarsfullt 

spelande påminner om allmängiltig information, medan de privatägda spelbolagen snarare försöker 

att sälja in sina tjänster och funktioner hos kunden. Dock bör det även påpekas att Expekts text skiljer 

sig lite från Betssons och Unibets texter då den mer utförligt redogör för hur Expekts tjänster och 

funktioner fungerar. Sådan information har de andra spelbolagen istället valt att presentera på 

samma sida som den aktuella funktionen. I Expekts text återfinns även en större andel modalitet av 

hög grad än i de andra texterna, vilket bidrar till att tonläget bitvis kan uppfattas som något skarpare.  

Jim Orford behandlar i sin bok An Unsafe Bet?: The Dangerous Rise of Gambling and the Debate We 

Should be Having synen på att spelande är en aktivitet som kunder kan utöva ansvarsfullt, som en 

egen diskurs (Orford, 2009, s. 145-146). Han menar vidare att denna diskurs hänger samman med 

kommunikation som rör ansvarsfullt spelande. Till skillnad från Jim Orford behandlar jag i den här 

studien ansvarsfullt spelande som en diskursordning bestående av flera konkurerande diskurser. Att 

Orfords användning av diskurser skiljer sig från den här studiens kan bland annat bero på att den här 

studien har ett smalare fokus och endast avser att undersöka en av många aspekter som Orford har 

förhållit sig till. Winther Jørgensen & Phillips menar att begreppet diskursordning enligt Fairclough 

syftar på ett antal diskurser som strider inom samma terräng (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s.34), vilket stämmer bra in på min användning av begreppen diskurs och diskursordning. Då den här 

undersökningens material är begränsat till texter som handlar om ansvarsfullt spelade är det svårt att 

peka på diskursiva drag som är specifika för språkbruk kring ansvarsfullt spelande. Det går däremot 

att konstatera att de fyra texterna både har likheter och skillnader gentemot den övergripande 

diskursen om ansvarsfullt spelande som Orford beskriver. Orford skriver bland annat att denna 

övergripande diskurs präglas av att spelare benämns som kunder och vidare tillskrivs skyldigheter 

förknippade med att spela ansvarsfullt (Orford, 2009, s. 144). Den här uppsatsens analys har visat att 

spelare genom olika konstruktioner genomgående omtalas som kunder, men samtidigt att det ställs 

relativt få krav på dem. Till exempel visade analysen av texternas modalitet att den modalitet som 

återfinns i texterna ofta är av låg grad, vilket även gäller modalitetstypen förpliktelse. Expekts text får 

i sammanhanget dock ses av lite av ett undantag då texten hade en märkbart större andel modalitet 

av hög grad än de andra texterna. Att de modala verb och satsadverbial som signalerar förpliktelse 

oftast realiserar en låg grad av modalitet bidrar till att språkhandlingar i den kontext som skapats i 

texterna oftast går mot att tolkas som erbjudanden istället för uppmaningar(Nord, 2011, s. 199). 



38 
 

Gällande spelbolagens frånvarande kravställningar skiljer sig deras kommunikation om ansvarsfullt 

spelande bitvis gentemot den diskurs som Orford kopplar samman med hur det pratas om 

ansvarsfullt spelande i samhället.  

I min analys av texternas diskursiva praktiker fann jag drag av en återkommande 

marknadsföringsdiskurs som framför allt gjorde sig påmind i de oreglerade spelbolagens texter. 

Denna diskurs artade sig framför allt på två sätt, dels genom att spelbolagen i sina texter 

marknadsför specifika tjänster och funktioner och dels genom att de på ett mer övergripande sätt 

beskriver hur de alltid finns till hands för kunden och målar upp en bild av sig själva som 

omtänksamma. Enligt Fairclough finns det en övergripande marknadsföringsdiskurs (promotional 

dicourse) som brer ut sig i samhället och genomsyrar allt fler diskursordningar på olika plan i 

samhället (Fairclogh, 1993, s. 141-142). Fairclough menar vidare att det i slutändan leder till 

förtroendeproblem. Han frågar sig hur vi avgör vad som är äkta och inte i en diskursiv omvärld som 

till stor del karakteriseras av mer eller mindre tydliga reklambudskap och vi kan märka skillnad på ett 

vänskapligt samtal och ett samtal med ett bakomliggande instrumentalt syfte. 

I de texter som undersökts lyser framför allt den marknadsföring som kan knytas till konkreta tjänster 

igenom på ett tydligt sätt, vilket visat sig genom att spelbolagen presenterar sina tjänster och 

funktioner i konstruktioner som vittnar om ett tämligen säljande perspektiv. Den mer övergripande 

marknadsföringen kopplar jag istället till drag som förmedlar trygghet och välvilja, men artar sig inte 

lika tydligt. Ett exempel på ett sådant drag är det personliga du-tilltalet som generellt sätt bidrar till 

skapa en vänskaplig ton och frekvent användes i de oreglerade spelbolagens texter. Tilltalet 

signalerar personlighet och förtroende och blir därför svårare att vara misstänksam och kritisk mot, 

vilket sannolikt är en av anledningarna till att personliga tilltal ofta förekommer i reklam (Hellspong & 

Ledin 1997, s.173). Fairclough kallar användningen av personliga tilltal för ”Synthetic personalization” 

och menar att personliga tilltal som används i andra kontexter manipulerar den interpersonella 

betydelsen (Fairclough 1993, s. 141). Han menar även att personliga tilltal ger intrycket av att en text 

tilltalar varje mottagare individuellt trots att de tilltänkta mottagarna kan bestå av en stor massa 

(Fairclough, 1989, s. 63, 205). Ett ytterligare drag som visar på marknadsföringsdiskursens existens är 

de språkliga konstruktioner som förutsätter att mottagaren redan är kund, vilket i texterna görs 

genom både du-tilltal och tidsadverbial (Nord, 2011, s. 202). I Svenska spels text visade sig 

marknadsföringsdiskursen vara mindre tydlig då många av textens drag istället tenderar att påminna 

om en informationstext som skulle kunna fungera på ett mer allmängiltigt plan. Detta åskådliggörs 

bland annat genom att de i sin text, till skillnad från de andra spelbolagen, riktar sina budskap mot 

kunden och därmed inte förutsätter att mottagaren är eller kommer att bli kund. Vidare använder 

Svenska spel även sitt namn när de talar om sig själva i större utsträckning än de andra spelbolagen, 

vilket till skillnad från pronomenet vi fungerar utanför en given kontext. Svenska spel är alltid 

Svenska spel medan vi kan komma att omfatta olika grupperingar beroende på sammanhanget.  

Att spelbolagen i sina texter om ansvarsfullt spelande lägger stor vikt vid att marknadsföra sina helt 

kostnadsfria funktioner och tjänster som motverkar spelmissbruk är intressant sett till vad som just 

nu händer i samhället. För närvarande pågår en utredning tillsatt av riksdagen som syftar till att 

kartlägga hur man genom lagändringar kan ändra förutsättningarna på den svenska spelmarknaden, 

vilket innebär att hela samhällsdebatten om allt som rör spelbranschen befinner sig i ett väldigt 

betydelsefullt läge. Nyligen ställdes den finska spelmarknaden inför stora förändringar vilket låg till 

grund för Jani Selins studie From self-regulation to regulation – An analysis of gambling policy reform 
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in Finland. I studien kom han bland annat fram till att de finska spelbolagen som var med i hans i 

undersökning inte enbart har tagit fram program med anknytning till ansvarsfullt spelande för att 

motverka negativa effekter med spel, utan även för att påverka införande av nya regler för den finska 

spelmarknaden (Jani Selin, 2015). Utifrån de resultat jag presenterat i den här studien går det inte att 

utesluta att även spelbolag på den svenska spelmarkanden använder sitt arbete med ansvarsfullt 

spelande för att påverka såväl generella uppfattningar om spelande och spelbolag som 

beslutsfattare. I studien har jag visat att spelbolagen genom att lägga stor vikt vid att informera om 

vad de gör för att motverka negativa aspekter av spel och varför det som spelbolagen gör i 

anknytning till ansvarsfullt spelande är relevant, målar de upp en bild av att de gör vad de kan för att 

ta ansvar för sina verksamheter. Vidare visade resultaten även att spelbolagen ofta är förstadeltagare 

men nästan aldrig andradeltagare, samt att de betydligt oftare än kunden förekommer som 

förstadeltagare i fria satser. Detta innebär att spelbolagen i stor utsträckning sätter sig själva och sitt 

ansvarstagande i fokus samtidigt som de framställer sig som aktiva. Det verkar tveklöst vara viktigt 

för framför allt de oreglerade spelbolagen att betona sitt arbete med ansvarsfullt spelande. Samtidigt 

har Selin visat att arbete med ansvarsfullt spelande tveklöst kan användas till flera syftet än att 

motverka negativa aspekter med spel. Då den här studien saknar metodologi för att undersöka 

spelbolagens intention med sina texter nöjer jag mig med att peka på tillsynes intressanta samband 

och möjliga tolkningar. Huruvida spelbolagen genom sina säljande kommunikationsstrategier lyckas 

få fler potentiella spelmissbrukare att använda deras tjänster och produkter med anknytning till 

ansvarsfullt spelande kan den här studien inte heller svara på. Men att istället lägga större vikt vid 

generell information om risker med spel hade knappast skickat samma signaler, oavsett om den 

tilltänkta målgruppen är potentiella spelmissbrukare eller beslutsfattare. Samtidigt menar Fairclough 

som tidigare nämnts, att en marknadsföringsdiskurs som används utanför diskurordningar där den 

förekommer naturligt riskerar att göra mottagare misstänksamma. Detta är en synnerligen intressant 

aspekt då flera undersökningar har visat att det finns ett generellt lågt förtroende för spelbolag 

(Gainsburyᵃ, Parkeᵇ & Suhonenᶜ, 2013, s. 12; Wood & Griffiths, 2008, s. 82). I Richard T.A. Wood och 

Mark D. Griffiths undersökningar som bygger på intervjuer med fokusgrupper, framkom det till 

exempel att vissa personer var skeptiska till att spelbolagen ens arbetar med ansvarsfullt spelande 

och vidare ifrågasatte deras intention med det. Att använda säljande kommunikationsstrategier 

resulterar alltså inte nödvändigtvis i att individer lockas till att vare sig välja ett specifikt spelbolag 

eller använda specifika produkter, utan kan till och med utifrån Fairclohghs resonemang ha en 

potentiellt hämmande effekt. 

Utöver marknadsföringsdiskursen och den allmängiltigt informerande diskursen fann jag även spår av 

ett par mindre tydligt förekommande diskurser. I Svenska spels text visade jag till exempel på drag 

som kan knytas till en företagsdiskurs och i Expekts text fann jag drag som kan kopplas ihop med en 

regel- och policydiskurs. Fairlcough menar att diskursiva praktiker som blandas på ett okonventionellt 

och nytt sätt resulterar i en hög grad av interdiskursivitet, vilket vidare tyder på någon form av 

sociokulturell förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77). Med tanke på att det hänt 

mycket i spelbranschen på kort tid och att regler som reglerar branschen på många håll revideras, 

vore det antagligen märkligt om det inte skulle finnas tecken på social förändring. Faktum är att är att 

texter om ansvars fullt spelande så som de tillhandahålls idag, är ett relativt nytt fenomen som växt 

fram i och med att det blivit möjligt för spelbolagen att använda sig av internetbaserade plattformar. 

Att texttypen har en kort historia kan sannolikt bidra till att den diskursiva ordningen ännu inte 
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hunnit sätta sig, och därför visar tecken på förändring som i sig påverkas av vad som händer i 

samhället. 

 Sett till spelbranschens nuvarande position i samhället och de olika aktörernas förutsättningar är det 

även intressant men kanske inte så förvånande att det finns tydliga skillnader mellan Svenska spels 

och de privatägda spelbolagens sätt att kommunicera ansvarsfullt spelande. Svenska spel har länge 

haft ett formellt monopol över den svenska spelmarknaden samtidigt som deras arbete med 

ansvarsfullt spelande kontrolleras och regleras hårt av svenska myndigheter. De privatägda 

spelbolagen har det senaste decenniet utnyttjat internets snabba utveckling för att komma åt den 

svenska spelmarknaden, men kan ändå komma att påverkas av eventuella nya regler. Det innebär 

vidare att de privatägda spelbolagen sannolikt har mer att bevisa gällande arbete med ansvarsfullt 

spelande än Svenska spel som staten har under lupp. Dessa förutsättningar är sannolikt faktorer som 

kan påverka spelbolagens kommunikation, som i sin tur kan påverka kommande förändringar på 

spelmarknaden. Som nämnt i teoridelen (se avsnitt 2.2.2) ser man inom kritiska diskursanalyser en 

diskurs som både konstituerad och konstutuerande. Det innebär att de perspektiv och sätt 

spelbolagen använder när de pratar om ansvarsfullt spelande har påverkats av hur samhället ser ut, 

samtidigt som de också påverkar samhället.  

6. Avslutning  

Jag har i den här studien använt mig av SFG och kritiskt diskursanalys för att undersöka hur spelbolag 

på den svenska spelmarknaden kommunicerar ansvarsfullt spelande, samt om det finns skillnader 

mellan reglerade och oreglerade spelbolag. Därefter har jag vidare diskuterat resultaten mot 

bakrunden av vad som händer i samhället. Mina resultat har visat att spelbolagen lägger mycket 

fokus på att framhäva vad de gör för att minska negativa aspekter av spel och att framför allt de 

oreglerade spelbolagen i mångt och mycket kommunicerar ansvarsfullt spelande genom att 

presentera sina kostnadsfria funktoner och tjänster som sägs motverkar spelmissbruk med hjälp av 

säljande kommunikationsstrategier. Resultaten visade även på ett par tydliga skillnader mellan 

Svenska spel och de oreglerade spelbolagen. Till exempel använder Svenska spel i sin text 

genomgående mer distanserat tilltal och omtal samt beskriver ansvarsfullt spelande med en högre 

andel relationella processer och lägre andel mentala processer än de oreglerade spelbolagen. Det har 

vidare varit intressant att analysera resultaten mot bakgrund av vad som just nu händer i samhället. I 

min analys av texternas diskursiva praktiker fann jag att en marknadsföringsdiskurs tar stort 

utrymme, framför allt i de oreglerade spelbolagens texter. Samtidigt visade analysen även på en viss 

grad av interdiskursivitet mellan texterna, vilket kan tolkas spegla en pågående socialkulturell 

förändring. Spelbranschen har förändrats mycket under det senaste decenniet samtidigt som statligt 

styrda förändringar eventuellt väntar den svenska spel marknaden inom en snar framtid. I dessa tider 

är det därför viktigt för spelbolagen att ge en bild av sig själva som ansvarsfulla, inte minst när flera 

studier visat att det finns ett generellt dåligt förtroende gentemot aktörer på spelmarknaden. Genom 

att använda kommunikationsstrategier som betonar de kostandsfria tjänsternas och funktionernas 

relevans för sina kunder visar spelbolagen att de går långt i sitt arbete med ansvarsfullt spelande, 

vilket kan tjäna flera syften. I den här studien har jag dock inte inkluderat metoder för att undersöka 

spelbolagens intentioner med sina texter om ansvarsfullt spelande utan endast begränsat mig till att 

analysera hur ansvarsfullt spelande kommuniceras. Därför ser jag det som en av många möjligheter 

att bygga på och utveckla det som på börjats i den här uppsatsen. En av anledningarna till att till att 
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jag valde att genomföra den här studien var bristen på lingvistisk forskning kopplad till 

spelbranschen, vilket innebär att det trots denna studie fortfarande finns stora forskningsluckor att 

fylla. Det skulle även vara intressant att genomföra en liknande studie i framtiden eftersom det 

händer mycket inom spelbranschen. En sådan studie skulle mot bakgrund av denna uppsats, ha 

möjlighet att på ett djupare plan undersöka samband mellan socialkulturella förändringar och 

språkanvändning. 

7. Kritisk reflektion kring studiens genomförande.  
 

Tolkning  

I studien har jag valt att svara på mina frågeställningar genom att en använda mig av SFG i 

kombination med kritisk diskursanalys, där resultaten av SFG-analyserna varit centrala för den 

kritiska diskursanalysen. Både SFG och diskursanalys som metoder lämnar en del utrymme för 

tolkning vilket det är viktigt att förhålla sig till. För att ge den som läser texten möjlighet att i så stor 

utsträckning som möjligt kunna följa mina analyser, resonemang och ansatser har jag lagt stor vikt 

vid att i löpande text befästa det som skrivits med exempel. Genom att genomgående förankra mina 

resonemang med exempel blir det möjligt att i viss mån följa hur materialet analyserats och 

genererat resultat som sedan växt fram till studiens slutsatser. Jag står helt och hållet bakom både de 

resultat och slutsatser som redogjorts för i denna studie men är samtidigt även öppen för att andra 

tolkningar är möjliga.  

Teori och metod 

För att svara på mina frågeställningar har jag som tidigare nämnts använt mig av en kombination av 

SFG och kritisk diskursanalys. Huruvida den kritiska diskursanalysen har tillämpats fullständigt och 

därmed var ett lämpligt metodval går att diskutera. Inom den kritiska diskursanalysen är det 

nämligen centralt att sträva efter att synligöra och motverka ojämna och orättvisa maktförhållanden, 

vilket kan tyckas gå lite under radarn i den här studien. Att fenomenet makt inte nämns explicit i 

uppsatsen utesluter dock inte att maktrelaterade aspekter diskuterats i studien. I uppsatsen 

diskuteras till exempel resultaten bland annat mot bakgrund av att andra studier har visat att 

spelbolag kan använda sig av ansvarsfullt spelande för att påverka beslutsfattare, vilket är en typ av 

maktutövning som lätt kan förbises. Syftet med att använda en kritisk diskursanalys var att förlänga 

studiens diskussion om ansvarsfullt spelande från att endast inbegripa text och läsare till att även 

omfatta ömsesidiga relationer mellan texter och samhälle. Detta hade varit mer problematiskt 

genom att enbart använda SFG. Genom att använda Faircloghs tredimensionella metod har studien 

helt enkelt nått en diskussion som annars inte varit möjlig. Det är ett starkt argument för den kritiska 

diskursanalysens plats i den här studien trots att makt eller maktförhållanden inte explicit inryms i 

frågeställningarna.  

Material  

En annan ofrånkomlig problematik är huruvida det valda materialet kan sägas vara representativt för 

den svenska spelmarknaden. Fler texter hade naturligvis gjort materialet mer representativt. 

Samtidigt hade det i sådana fall skett på bekostnad av analysens omfattning och därmed äventyrat 

uppsatsens validitet. I och med att det numera finns en uppsjö spelbolag från världens alla hörn med 
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lika många inriktningar är det svårt att påstå att mitt material är representativt för hela 

spelbranschen. Däremot anser jag att materialet är relativt representativt för större aktörer på 

svenska spelmarknaden. Med det sagt innebär materialets storlek att jag varit tvungen att vara 

försiktig med att dra absoluta slutsatser om förhållanden utanför det undersökta materialet.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Svenska spel 

Spelansvar 

Det ska vara kul, underhållande och säkert att spela hos Svenska Spel. Just därför är 

spelansvar viktigt för oss. Vi är nämligen övertygade om att en kund som har koll på 

sitt spelande har roligare. 

Vår målsättning är att tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert 

sätt. För oss innebär det att alltid balansera den affärsdrivande verksamheten med 

ett gediget samhällsansvar och omtanke om den enskilde kunden. 

Spelansvar innebär att Svenska Spel tillsammans med den enskilde kunden ser till att spelandet är glädjefyllt, 
rimligt och inte går till överdrift. För att kunden ska ges möjlighet att kunna fatta väl avvägda beslut om sitt 
spelande strävar alltid Svenska Spel efter att erbjuda information som är korrekt, lättillgänglig och lättbegriplig. 
Det gör att kunden kan fatta beslut enligt principen "det välinformerade valets beslut". Svenska Spel uppmanar 
alla kunder att spela lagom. Vad är egentligen lagom när det gäller spel? Svaret är att det är individuellt. Här finns 
nyttig information för dig som kund, anhörig eller arbetsgivare. Syftet är att sprida kunskap om spel och spelande 
samt ge en snabb vägledning om spelandet blir ett problem.Till Spela lagom Samtidigt som vi erbjuder spänning 

och underhållning arbetar vi förebyggande mot de negativa sidor som spel kan innebära. Vi gör det genom 
information, utbildning, självtester och spelansvarsverktyg. Ett bra exempel på det är spelansvarsverktyget 
Veckobudget. Veckobudget innebär att kunden själv måste bestämma - innan hon/han börjar spela - hur mycket 
hon/han ska spela för varje vecka. Kunden kan sänka sin budget direkt, men måste vänta till följande vecka för att 
en höjning ska slå igenom. På så sätt minskar risken att kunden spelar för mer pengar än det var tänkt från 
början. Veckobudgeten fungerar som ett säkerhetsbälte, något att ta för vana att använda, oavsett vilken "körstil" 
kunden har. Dessutom ökar den medvetenheten kring det egna spelandet. 

Obligatorisk registrering av spel 
Svenska Spel införde i juni 2014 en obligatorisk registrering av alla spel förutom fysiska lotter och spel hos Casino 
Cosmopol. Det innebär att alla kundens spel registreras i hennes/hans namn. Med registrerat spel skapas nya 
möjligheter för oss att ta ett bättre spelansvar, bland annat genom att kunden får tillgång till information om sitt 
samlade spelande samt enkla och lättillgängliga verktyg för att ha koll på det, t ex i form av veckobudget, 
varningssignaler om spelandet förändras på ett osunt sätt (via verktyget Playscan) samt möjligheten att stänga av 
sig från allt spelande hos oss. Andra fördelar är en mer effektiv ålderskontroll och att rätt vinst utan undantag 
hamnar hos rätt kund. En annan viktig del i åtgärden är att vi bättre kan motverka fusk och kriminalitet, som till 
exempel uppgjorda matcher/manipulation av idrottsresultat och penningtvätt. 

Åldersgräns på 18 år 
Samtliga spel har en åldersgräns på 18 år. På våra kasinon är åldersgränsen 20 år. 
Att man följer åldersgränserna i butik, på restauranger och i bingohallar kontrolleras med hjälp av externa 
leverantörer. Ett ombud eller en affärspartner som bryter mot reglerna riskerar att bli avstängd från samarbetet 
med Svenska Spel. Avstängning sker efter två kontroller. På svenskaspel.se säkras åldersgränserna genom 
Spelkortet som kräver 18-års åldersgräns vilket kontrolleras via SPAR-registret. 

Playscan - vårt världsunika verktyg 
Playscan är ett smart och frivilligt verktyg som hjälper kunden att hålla koll på sina spelvanor. Om ditt 
spelbeteende utvecklas mot att bli mer riskfyllt får du i god tid en signal från Playscan som uppmärksammar dig 
på detta. Playscan ger dig rekommendationer på hur du kan förändra ditt spelande för att inte dras in i ett osunt 
och riskfyllt spelande. 

Stödjer forskning om spel och spelproblem 
Allt spelansvarsarbete inom Svenska Spel utgår från den kunskap vi har om kundernas beteende och 
produkternas egenskaper. Men vi är också intresserade av att lära oss mer om hur vi bättre kan jobba 
förebyggande mot spelproblemen. Därför har vi instiftat ett forskningsråd som årligen bidrar med fem miljoner 
kronor till forskning om spel och insatser för att förebygga spelproblem. Vi får ofta frågan hur mycket pengar vi 
lägger på att vårda kunder som har problem med sitt spelande. Här är viktigt att klargöra att det inte är Svenska 
Spels uppgift att erbjuda eller finansiera vård av spelberoende. Det hanteras av i första hand 
Folkhälsomyndigheten, Spelberoendes Riksförbund och kommunernas socialtjänst. 

https://svenskaspel.se/?pageid=/spelalagom/startsida
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Ansvarsfull marknadsföring 
Svenska Spel följer riktlinjerna från SPER (Spelbranschens etiska råd) och standarden i European Lotteries. 
Bolaget har också egna riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska marknadsföringen ha en ansvarsfull och måttfull inriktning 
så att risker för överdrivet spelande minimeras. Marknadsföringen anpassas till spelens risker, vilket innebär att 
bolaget inte marknadsför spel med högre risk, alternativt marknadsför mycket restriktivt. Under 2013 beslutade 
Svenska Spel att ta bort alla former av rabatter och bonuserbjudanden på spel. 

Spelpaus 
Kunden kan ta en paus genom att tillfälligt spärra sitt spelkort. Medan pausen pågår kommer kunden varken att 
kunna spela eller göra några transaktioner på svenskaspel.se. Pausen varar så länge kunden själv vill: en vecka, 
ett år - eller livet ut. 

Spelansvarssamtal via utbildad personal 
Särskilt utbildad kasinopersonal arbetar proaktivt med spelansvar genom att ta kontakt med gäster som visar 
tecken på att spelet orsaker dem problem. Har gästen spelrelaterade problem ger kasinopersonalen stöd, goda 
råd och information om vart gästen kan vända sig för att få professionellt stöd och hjälp. Personalen informerar 
även gästen om kasinots spelansvarsprogram och möjligheten att skriva ett frivilligt avstängningsavtal eller 
begränsa sina besök på kasinot. Gästen kan välja att ta en paus på sex månader, 12 månader eller tillsvidare. De 
kan också begränsa hur många gånger de kan besöka kasinot per månad (1-8 ggr/mån). 

Utbildning 
Svenska Spel informerar och utbildar ombud, restauratörer och egen personal i spelansvar. Utbildningarna är 
framtagna i samarbete med Silabs. Syftet med utbildningarna är att öka förståelsen för problematiken som kan 
uppstå i samband med spelverksamhet och ge verktygen för att kunna hantera dem på ett bra sätt. 

Medlem av European Lotteries och World Lottery Association 
Svenska Spel är anslutet till European Lotteries och World Lottery Association Responsible Gaming Framework, 
European Lottery Responsible Gaming Code, medlem av Spelmarknadens etiska råd SPER samt en del av 
forumet Oberoende Spelsamverkan OSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Bilaga 2. Unibet  

ATT FÖRSTÅ NÄR DET ÄR DAGS ATT 

SLUTA 

Från gång till gång kan det hända att spelande går från att vara för skoj skull till att bli ett problem. 

Här på Unibet förstår vi att den här risken finns och det är vårt ansvar att se till att även du är 

medveten om den.  

Vi är medlemmar av European Gaming & Betting Association (EGBA) och Remote Gambling 

Association (RGA) och vi är stolta över att vara stora förespråkare för ansvarsfullt spelande. Både 

EGBA och RGA arbetar efter en kodex som uppmuntrar säkert och ansvarsfullt spelande på 

nätet. 

Alla våra agenter på kundsupporten är fullt tränade i att erbjuda hjälp och råd till alla som 

påverkas av spelande. Dessutom jobbar vi väldigt nära med Gambling Therapy som är en 

onlinetjänst som satts upp för att hjälpa dem som är påverkade av spelande. De erbjuder 

stödgrupper, en live-chat och rådgivning via e-post och allt är helt gratis. 

Känner du på dig att du spelar för mycket? 

Genomför vårt självtest 

Det är viktigt att hålla koll på sina spelvanor, på det sättet kan du ta tag i problemet innan det 

hinner gå för långt. Vi har skapat ett test som ger dig några råd om huruvida du är i riskzonen 

eller inte. Testet är helt anonymt och dina svar kommer inte sparas. Klicka här för att genomföra 

testet.  

Ställ in en insättningsgräns 

Undersökningar visar att problem med spelande uppstår mer sällan om spelare själva, i förväg, 

bestämmer hur mycket pengar de kan spela för. Därför erbjuder vi insättningsgränser som efter 

att de blivit inställda inte kan överträdas. Du kan göra gränserna dagliga, vecko- eller 

månadsenliga och de är enkla att ändra. Klicka här för att ställa in en insättningsgräns.  

Självuteslutning 

Om du känner att du måste ta en paus från ditt spelande erbjuder vi även en självuteslutnings-

tjänst. Välj mellan 24 timmar, 7 dagar och 6 månader - under den här perioden kommer du inte 

kunna spela med oss eller ends logga in på ditt konto. Klicka här för att komma till 

självuteslutningen.   

Blocker betting-siter. 

Du kan även helt blockera spel-siter från din dator. Ladda ner mjukvaran via länkarna här 

nedanför: 

 Betfilter anti-gambling software 

 Optenet gambling filter 

Hitta ytterliga support på nätet 

Det finns många fler välgörenhetsorganisationer och föreningar som erbjuder råd och hjälp:  

 Gamcare 

 Gambling Therapy 

 Gordon House Association 

 Gamblers Anonymous 

 CNWL National Problem Gambling 

http://www.egba.eu/
http://www.rga.eu.com/
http://www.rga.eu.com/
https://www.gamblingtherapy.org/?ReferrerID=315
https://www.unibet.com/info/responsiblegaming/gamblingprofile
https://www.unibet.com/info/responsiblegaming/gamblingprofile
https://www.unibet.com/myaccount/mymoney/depositlimit
https://www.unibet.com/myaccount/responsiblegaming/selfexclusion
https://www.unibet.com/myaccount/responsiblegaming/selfexclusion
http://www.betfilter.com/
http://www.optenetpc.com/stop-gambling-addiction.html
http://www.gamcare.org.uk/
https://www.gamblingtherapy.org/?ReferrerID=315
http://www.gordonmoody.org.uk/
http://www.gamblersanonymous.org.uk/
http://www.cnwl.nhs.uk/services/addictions-and-substance-misuse-services/national-problem-gambling-clinic/
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 Cygnet Health Care 

Minderåriga spelare 

På Unibet måste du ha fyllt 18 år för att få öppna ett konto. För att förhindra minderåriga spelare 

måste alla som registrerar ett konto hos oss skicka in dokument som bekräftar deras ålder. Även 

om vi gör allt vi kan för att förhindra minderåriga spelare på vår hemsida tycker vi att det här 

arbetet fungerar bäst när vi samarbetar med föräldrar/förmyndare. 

Om du är orolig över att någon minderårig använder våra tjänster, tveka då inte att höra av dig till 

oss är du snäll. Du kan även använda internetfilter för att minimera möjligheterna för minderåriga 

att komma åt spel-siter hemifrån: 

 Cyber Patrol 

 Content Watch 

 Netnanny 

 Netmom 

Ytterligare information 

Vi uppmuntrar dig att hålla dina kontouppgifter säkra och att se till att ingen annan använder ditt 

konto. För ytterligare information, vänligen se vår Säkerhetsinformation. 

Om du vill ta ut ditt kontosaldo, även om ditt konto anpassats med något av våra verktyg för 

ansvarsfullt spelande så som självuteslutning, var då vänlig och kontakta vår kundsupport. För 

ytterligare information om betalningar, vänligen se sektion 4 i våra Regler och villkor.  

Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor gällande ansvarsfullt spelande. 

 Sluta spela med Betfilter 

 Sluta spelberoende 

Om du känner att du behöver professionell hjälp, så finns det ett antal föreningar och 

välgörenhetsorganisationer som vi kan sätta dig i kontakt med: 

 Stödlinjen 

 Sluta spela 

 Spelberoendes Riksförbund 

 Gamblers Anonymous 

 Gambling Therapy 

 

Hjälp finns tillgänglig 

Vi accepterar bara spelare som är över 18 år, eftersom minderåriga inte får spela enligt lag. När 

du öppnar ett konto kan vi be dig att skicka in ID-handlingar och dokument som styrker att du är 

över 18 år gammal. Även om vi lägger ner mycket tid och arbeta på att se till att inga minderåriga 

spelar på vår sajt, så borde detta förebyggas av de minderårigas förärldrar och Unibet. 

Om du är orolig för att någon minderårig använder vår sajt, vänligen kontakta oss så ska vi vidta 

nödvändiga åtgärder. Ett bra sätt att minska chanserna för att en minderårig använder vår sajt är 

att använda ett internetfilter som förhindrar detta. 

 CyberPatrol 

 Contentwatch 

 Netnanny 

 Netmom 

http://www.cygnethealth.co.uk/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.contentwatch.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.netmom.com/
https://www.unibet.com/general-info/security
https://www.unibet.com/general-info/terms
https://www.unibet.com/help/contact
http://www.betfilter.com/
http://www.optenetpc.com/stop-gambling-addiction.html
https://www.stodlinjen.se/#!/
http://www.slutaspela.nu/
http://www.spelberoende.se/
http://www.gamblersanonymous.org/ga/addresses
https://www.gamblingtherapy.org/sv
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.contentwatch.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.netmom.com/
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Vi är medlemmar av European Gaming & Betting Association (EGBA) samt Remote Gambling 

Association(RGA)och vi är stolta över att vara en stark förespråkare för ansvarfullt spelande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egba.eu/
http://www.rga.eu.com/
http://www.rga.eu.com/
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Bilaga 3. Betsson  

Ansvarsfullt spelande 
 

Vi hjälper dig spela ansvarsfullt 

Internetspel kan vara både underhållande och vinstgivande. Men du kan inte alltid vinna. Att förlora är en del av 

spelet och något du måste vara beredd på. Spel kan vara beroendeframkallande och få dig att förlora omdöme 

och pengar du inte har råd att förlora. Vi på Betsson vill att alla dina spelupplevelser ska vara så positiva som 

möjligt, även om du skulle förlora. Därför jobbar vi hårt för att hjälpa dig ha kontroll över ditt eget spelande. 

SJÄLVHJÄLPSVERKTYG 

Vill du skapa dig en bättre förståelse för ditt spelande? 

 

Vi erbjuder ett webbaserat självhjälpsprogram helt gratis för de spelare som vill ta kontrollen över sitt spelande. 

Kanske känner du att du är på väg att tappa kontrollen över ditt spelande? Kanske har det redan inträffat? I så fall 

kan det här programmet hjälpa dig. 

 

Öppna självhjälpsverktyg 

 

Vi hjälper dig att sätta gränser! 

Vi vill ge dig möjligheten att sätta dina egna gränser, både när det gäller budget och hur ofta du spelar . Därför 

arbetar vi med Global Gambling Guidance Group (G4), som certifierar spelsajter just av den anledningen. 

Tillsammans kan vi ge dig verktygen att motverka ohälsosamt/excessivt spelande och istället spela lagom. 

 

Varför inte göra vårt självtest för att se om du spelar för mycket? Självtest (Gam Test) 

Behöver du en time-out? 

Om du känner att du behöver en paus från ditt spelande kan vi hjälpa dig med en time-out. Du väljer själv hur 

länge du vill att ditt konto ska vara stängt, upp till max 6 månader. Om du känner att ditt spelande börjar bli ett 

problem kan du alltid kontakta vår Kundtjänst som i sin tur kan hänvisa dig till professionell hjälp. 

 

Självavstängning 

Du kanske tycker att du har spelat för länge och/eller känner ett starkt behov av att spela mer. I ett sådant fall 

erbjuder Betsson dig möjligheten att spärra ditt konto under allt från 24 timmar till 6 månader. När ditt konto har 

spärrats kan det inte öppnas igen förrän självavstängningsperioden är slut. 

Oroar du dig för dina barn? 

Oroar du dig för dina barns tillgång till sajten? Om du som vuxen delar dator med minderåriga så kom alltid ihåg 

att hålla användarnamn, lösenord och kontoinformation hemliga. Det finns också programvaror du kan använda 

dig av. Två exempel är: NetNanny och Cyber Patrol. Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid mejla oss 

på responsiblegaming@betsson.com. 

https://os.silabs.se/betsson/sv
https://my-account.betsson.com/sv/ansvarsfullt-spelande/begransning
http://www.gx4.com/
http://gamtest.se/betsson
https://my-account.betsson.com/sv/ansvarsfullt-spelande/sparra-konto
http://www.netnanny.com/
http://www.cyberpatrol.com/
mailto:responsiblegaming@betsson.com
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18+ 

Det är olagligt för personer under 18 att öppna konto och/eller spela på Betsson. Företaget förbehåller sig rätten 

att begära verifiering av ålder från våra kunder och kan stänga av ett konto tills kunden verifierat sin ålder. 

Oroar du dig för dina vänner? 

Är du orolig att en nära vän eller släkting kan ha ett spelproblem? Kontakta då vår Kundtjänst. De kan hjälpa både 

dig och personen du oroar dig för att komma på rätt spår. 

Oberoende hjälporganisationer 

Här följer kontaktinformation till organisationer som på olika sätt kan vara till stor hjälp både för spelare såväl som 

spelberoende och anhöriga. 

 

Stödlinjen: www.stodlinjen.se 

020-819100 vardagar mellan 9-21.00 för spelare och anhöriga. Stödlinjen kan även nås via chatt, sms eller e-post 

via webbsidan ovan. 

 

Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/ 

 

Spelberoendes riksförbund SBRF http://www.spelberoende.se/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stodlinjen.se/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/
http://www.spelberoende.se/
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Bilaga 4. Expekt 

Ansvarsfullt spelande 

Version: 1.5 
Datum: 16/01/2015 
 

Expekt (“vi”, “oss”, “Expekt”), varumärket som styr webbplatsen www.expekt.com och alla 

varianter av dem (“sajterna” eller “sajter”) 

Vi är stolta över våra svenska rötter och vi har alltid varit måna om kundens bästa i form av 
socialt ansvar och med aktiv hjälp genom ansvarsfullt spelande. 

1. Minderåriga spelare 

Expekt tillåter inte att personer under 18 år öppnar ett konto. Minderåriga som försöker öppna ett 
konto hos oss eller någon som hjälper en minderårig att öppna ett konto bryter mot våra allmänna 
regler och villkor. Du kan göra följande för att hjälpa oss skydda minderåriga: 

 Ge inte någon annan dina inloggningsuppgifter 
 Använd dig inte av någon 'Kom ihåg mitt lösenord'-funktion 
 Dela inte med dig av dina bank- eller kortuppgifter till någon minderårig 
 Installera program på din dator som blockerar vissa sajter om du har personer under 18 år i 

hemmet. Sådan mjukvara kan du hittar här:www.netnanny.com och www.cyberpatrol.com. 

2. Missbruk 

Det finns ganska många olika aktiviteter som kan bli till ett problem om det inte sköts på rätt sätt 
(till exempel, konsumtion av alkohol, shopping eller tv-spelande). Samma sak kan hända när du 
spelar om pengar på nätet. Ofta är det ganska svårt att inse att man själv eller någon i ens närhet 
är beroende. Spelandet kan vara en del av ett större problem. 
Det kan vara så att spelandet blir en tillflykt från andra problem. Det kan vara så att du inte inser 
det stora problemet i fråga och i så fall finns hjälp tillgänglig. 
Det är jätteviktigt att indikationer på sådana problem både upptäcks och åtgärdas tidigt. Tyvärr så 
är det så att du inte bara kan få fysiska men, utan även finansiella och sociala. 
Lyckligtvis kan de flesta av oss spela på ett kontrollerat sätt utan att det blir till något problem. 

3. Så vet du om du är i riskzonen 

Vi har satt upp åtta riktlinjer om hur du spelar ansvarsfullt: 
1. Att spela på sport är endast för underhållning och skall icke ses som ett jobb. 
2. Dubbla aldrig din insats för att vinna tillbaka förluster. 
3. Sätt upp en daglig, veckovis eller månatlig budget för ditt spelande och spela aldrig för mer 
pengar än vad du har råd att förlora. 
4. Spela aldrig kortspel eller i vårt casino om du är alkohol- eller drogpåverkad, trött eller 
deprimerad.  
5. Håll reda på hur länge du spelar och hur du har spelat under 'Historik'. 
6. Sätt upp en spelbudget och håll dig till den. 
7. Ta pauser när du spelar poker eller i vårt casino. 
8. Ha kul! 
Känner du att spelandet börjar bli till ett problem finns det experthjälp att få. Du kan bland annat 
ta ett test på www.gamblersanonymous.org.uk som kan hjälpa dig avgöra om ditt spelande håller 
på att glida över till ett problem. Det finns även självhjälp att få 
påhttp://www.basisonline.org/selfhelp_tools.html 

https://www.netnanny.com/
https://www.cyberpatrol.com/
http://www.gamblersanonymous.org.uk/
http://www.basisonline.org/selfhelp_tools.html
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4. Expekts tjänster 

Expekt erbjuder hjälp till dig som känner att du håller på att utveckla ett spelberoende. 
Expekt har vidtagit åtgärder för att du ska kunna spela i en säker miljö. Ditt konto är framtaget på 
ett sätt så att du kan spela säkert. 
När du spelar turspel så är resultatet aldrig givet. Även om du singlar slant och du får krona 10 
gånger så är chansen att det blir en klave fortfarande 50 %. 
Du kan på vissa sätt göra din spelupplevelse inte bara mer säker utan mer rolig. För att använda 
våra insättninggränser måste du logga in på ditt konto via www.expekt.com och inte via vår 
mobila applikation.Vi ber dig vänligen att överväga att använda dig av någon av dessa medan du 
spelar på Expekt: 
1. Sätt en gräns 
Insättningsgränserna är en del av vår policy för ansvarsfullt spelande och är ett hjälpmedel du 
kan använda dig av om du vill ha bättre kontroll på ditt spelande. Du kan sätta dagliga, veckovisa 
eller månatliga gränser. Alternativt kan du även välja en kombination av alla dessa för extra 
kontroll. Vi rekommenderar alla våra spelare att sätta en gräns vilket du kan göra genom att gå till 
'Mitt konto och sedan 'Ansvarsfullt spelande'. Gå hit och ange sedan hur stor gräns du vill sätta. 
Detta innebär att du nu kommer varnas om du spelar för mer än vad du angivit. Du kan välja att 
höja gränsen eller ta bort gränsen men denna justering träder inte i kraft förrän om 168 timmar (7 
dagar). Detta för att ge dig en chans att överväga ditt beslut. Om du vill sänka din gräns däremot 
så träder denna ändring i kraft direkt. 
1.1. Daglig gräns 
Dagliga gränser gäller under 24 timmar. Precis som med alla gränser så inkluderar denna de 
insättningar du gjort under den föregående perioden. Om du till exempel redan gjort en insättning 
på 200 kr under de senaste 24 timmarna och du väljer en insättningsgräns på 200 kr så kommer 
du inte kunna göra en insättning förrän de 24 timmarna har gått sedan din senaste insättning. Om 
du gjort en insättning på 100 kr under de senaste 24 timmarna och du väljer en daglig 
insättningsgräns på 200 kr så kommer du endast kunna göra en insättning på max 100 kr till det 
har gått 24 timmar sedan du gjorde din senaste insättning. . 
1.2. Veckogränser 
Veckogränserna gäller under 168 timmar. Precis som med alla gränser så inkluderar denna de 
insättningar du gjort under den föregående perioden. Om du till exempel redan gjort en insättning 
på 200 kr under de senaste 168 timmarna och du väljer en insättningsgräns på 200 kr så kommer 
du inte kunna göra en insättning förrän de 168 timmarna har gått sedan din senaste insättning. 
Om du gjort en insättning på 100 kr under de senaste 168 timmarna och du väljer en veckogräns 
på 200 kr så kommer du endast kunna göra en insättning på max 100 kr till det har gått 168 
timmar sedan du gjorde din senaste insättning. Notera: Om du redan har en daglig gräns när du 
sätter din veckogräns som är lägre än din dagliga gräns så kommer din dagliga gräns att tas bort 
och du kommer endast ha din veckogräns. Om din veckogräns är högre än din dagliga gräns så 
kommer du ej kunna överskrida din veckogräns. Om du till exempel har en daglig gräns på 100 kr 
och din veckogräns är 200 kr så kommer du kunna sätta in 100 kr per dag i två dagar men du 
kommer inte ha möjlighet att sätta in mer förrän 168 timmar har gått sedan din senaste insättning. 
1.3. Månadsgränser 
Månadsgränserna gäller under 720 timmar. Precis som med alla gränser så inkluderar denna de 
insättningar du gjort under den föregående perioden. Om du till exempel redan gjort en insättning 
på 200 kr under de senaste 720 timmarna och du väljer en insättningsgräns på 200 kr så kommer 
du inte kunna göra en insättning förrän de 720 timmarna har gått sedan din senaste insättning. 
Om du gjort en insättning på 100 kr under de senaste 720 timmarna och du väljer en daglig 
insättningsgräns på 200 kr så kommer du endast kunna göra en insättning på max 100 kr till det 
har gått 168 timmar sedan du gjorde din senaste insättning. Notera: Om du redan har en daglig- 
och eller/veckogräns när du sätter din månadsgräns som är lägre än dessa gränser så kommer 
dessa att tas bort och du kommer endast ha din månadsgräns. Om din månadsgräns är högre än 
din dagliga- och eller/veckogräns så kommer du ej kunna överskrida din månadsgräns. Om du till 
exempel har en daglig gräns på 100 kr och en veckogräns på 200 kr samt en månadsgräns på 
500 kr så kommer du endast kunna göra en insättning på 100 kr i två dagar men du kommer inte 
kunna göra en ytterligare insättning förrän 168 timmar har gått sedan din senaste insättning. Har 
du frågor angående detta ber vi dig vänligen att kontakta vår kundtjänst på: 

https://sv.expekt.com/
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2. Håll koll på ditt spelande 
På ditt konto finner du spelhistorik och annan information som gör det enkelt för dig att hålla koll 
på ditt spelande. 
3. Kontakta vår kundtjänst 
Alla våra kundtjänstmedarbetare har utbildning inom ansvarsfullt spelande och är väl medvetna 
om riskerna som missbruk innebär. Om du känner att du håller på att mista kontrollen så kan du 
vara säker på att Expekt finns här för att hjälpa dig. Du kan kontakta vår kundtjänst via e-post 
på:support@expekt.com. 
4. Självuteslutning (blockera ditt konto temporärt eller permanent) 
Känner du att ditt spelande håller på att bli ett problem ber vi dig överväga att självutesluta dig 
från att spela, både på nätet och vid vanliga casinos. Om du inte längre vill spela på Expekt kan 
du stänga ditt konto genom att klicka på 'Mitt Konto', välja fliken 'Status' och ändra statusen på 
ditt konto till 'Stängt'. Om du vill inaktivera ditt konto under en viss tidsperiod, kan du göra detta 
genom att välja alternativet 'Temporärt stängt' för en period av minst 6 månader. När den 
tidsperiod du valt att inaktivera ditt konto under har löpt ut, kan du välja att återaktivera ditt konto. 
Vi kommer att skicka dig ett mail vid utgången av perioden och om du vill börja spela på Expekt 
igen måste du bekräfta detta genom att svara på mailet och bekräfta ditt samtycke till samtliga 
regler och villkor associerade till reaktiveringen av ditt konto. 
Så fort vi behandlat din förfrågan om uteslutning kommer du inte längre kunna spela på Expekt, 
varken via mobil eller datorn, och du kommer inte heller kunna öppna ett nytt konto på 
Expekt.com i framtiden eller återöppna ditt gamla under perioden av tillfällig inaktivering eller efter 
att du stängt kontot permanent. Vi gör vårt yttersta för att du ska kunna spela på ett ansvarsfullt 
sätt,men kan inte ta något ansvar för om du bryter mot våra regler och villkor genom att försöka 
öppna ett nytt konto hos oss och/eller tillhandahåller falsk och/eller missvisande information 
och/eller personuppgifter. Vid händelse av att du på något sätt lyckas öppna ett konto genom att 
göra det så accepterar du att de förluster du ådrar dig är ditt eget fel och inte Expekts. Skulle vi 
ertappa dig användande falsk information eller liknande så har vi rätt att omedelbart stänga ditt 
konto. Du måste skicka en begäran om uttag till support@expekt.com om du har pengar kvar på 
kontot som du vill ta ut, men vi kan inte tillåta att du spelar. Du kan fortfarande spela på skoj i vårt 
casino även om du inte har ett konto hos oss då detta inte innebär någon förlustrisk. Så fort du 
självuteslutit dig gör vi vårt bästa för att undvika att skicka ut e-post till dig angående erbjudanden 
med mera, 48 timmar efter att kontot har stängts. 
Observera att om du vill avsluta ditt konto av en anledning som inte har att göra med hur du 
kontrollerar ditt spelande eller dina utgifter, ska du istället avsluta ditt konto via 'Mitt konto' och 
under fliken 'Ansvarsfullt spelande' ändra statusen på ditt konto. Om du vill att vi ska blockera dig 
från att spela på expekt.com för all framtid måste du utesluta dig själv på under 
fliken ansvarsfullt spelande 
Nedladdningsbara produkter - Försäkra dig om att du tar bort alla pengar från plånböcker i någon 
av våra nedladdningsbara produkter (inklusive poker) innan du utesluter dig från expekt.com. Vår 
automatiska funktion för självuteslutning kan inte hindra dig från att använda eventuella medel 
som finns kvar i någon av våra nedladdningsbara plånböcker. Därför måste du överföra alla 
eventuella medel från dessa plånböcker till din huvudsakliga Expekt-plånbok innan du genomför 
självuteslutningen. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för pengar som 
spenderas i nedladdningsbara produkter under perioder av självuteslutning. Var god märk att i 
enlighet med våra generella regler och villkor kan vi helt diskret och beroende på fall bestämma 
att stänga en kunds konto om vi tror att han/hon kan tjäna på att bli permanent utesluten. 
5. Partiell uteslutning (blockera vissa produkter)) 
Om du skulle vilja stänga av dig själv permanent eller tillfälligt från en eller fler produkter medan 
du fortsätter spela med andra produkter kan du göra detta. Var god kontakta vår kundtjänst och 
de kan hjälpa dig att stänga av dig från en eller flera särskilda produkter. Var god märk att om du 
till exempel vill stänga ditt konto från produkten Casino kommer vi att förbjuda dina spel med alla 
casinolika spel på hemsidan även om de skulle finnas inom poker eller Vegas med. Detsamma 
gäller om du stänger av dig från Vegas. Det vill säga att liknande spel inom poker och casino 
förbjuds för dig. Om du begär att ditt konto blir stängt från Sport kommer vi att förbjuda 
applikationen Supertoto och vice versa. Om du inte vill ha mer reklam relaterat till någon produkt 
som du har begärt uteslutning från går du med på att du avregistrerar dig för hemsidans 
nyhetsbrev. Detta kan göras genom att logga in på ditt konto, klicka på "Mitt konto", sedan "Mina 
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nyhetsbrev" och ta bort din prenumeration på nyhetsbreven. När du har tagit bort 
prenumerationen kommer vi inte att skicka sådans material efter 48 timmar från din begäran. 

5. Ansvarsbegränsning 

Vi litar på att du förstår att alla verktyg för ansvarsfullt spelande som är listade nedan är 
utvecklade över åren för att assistera våra kunder. Vi gör vårt absolut bästa för att de åtgärder vi 
vidtar ska fungera så bra som möjligt, men vi hoppas du förstår att alla kan fela och vi hoppas 
därför vi kan ha ditt fulla stöd genom hela processen. Vi tar inget ansvar överhuvudtaget för fall 
där du bryter mot våra regler och villkor genom att försöka öppna flera konton och/eller genom att 
bistå oss med felaktig eller missledande data/personliga uppgifter och/eller genom att försöka ta 
sig förbi gränser, funktioner, exkluderingar och/eller annat verktyg för ansvarsfullt spelande som 
har ställts in och/eller begärt från dig. 

6. Behandling 

Känner du att du behöver professionell hjälp eller känner du någon som är i farozonen så har vi 
här samlat flera nummer som du kan ringa. Vänligen observera att vi ej har något samarbete med 
dessa organisationer: 
 
 
Gamcare: www.gamcare.org.uk 
 
Denna webbsida erbjuder direkthjälp samt ett forum du kan skriva i: Tele : 0845 6000 133  
 
Gamble Aware: www.gambleaware.co.uk  
 
Gamble Aware styrs av Responsibility in Gambling Trust vilket är en självständig 
välgörenhetsorganisation som stödjer både forskning och utbildning när det gäller ansvarsfullt 
spelande. Organisationen skapades av den brittiska spelkommissionen i samarbete med National 
Consumer Council och Department of Health. .  
 
Gamblers Anonymous: www.gamblersanonymous.org.uk  
 
Det finns ett test på 20 frågor som du kan ta för att avgöra om du kan vara i riskzonen. Du kan 
göra testet genom att klicka http://www.gamblersanonymous.org.uk/are-you-a-comuplsive-
gambler.html. Webbsidan har även ett forum och en chatt-tjänst.  
 
Harvard Medical School: www.gamblingselfchange.org  
 
Harvard Medical School driver en webbsida där du kan få hjälp och råd samt göra ytterligare ett 
test för att avgöra om du ligger i riskzonen för spelberoende. 

7. Blockera mjukvara 

Om du känner att du kan vara i riskzonen för att utveckla ett spelberoende av eller vill vara säker 
på att ingen, inklusive dig, kan komma åt spelsajter, kan du överväga att installera programvara 
med det enda syftet att förhindra användare från att komma åt några spelsajter. Det finns icke 
anslutna webbplatser som erbjuder en installerbar produkt som riktar sig enbart blockera 
spelrelaterade webbplatser eller programvara. Ett exempel på dessa tjänster är Betfilter. Denna 
programvara kan inte tas bort från en enhet en gång installerat; detta är att se maximalt skydd till 
dem som drabbats av spelproblem. Betfilter fungerar även på befintlig nedladdnings kunder för 
närvarande på enheten. 
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