
 

 

 

 

 
 

Vinnare och förlorare 
 

En narratologisk analys av berättelser om spel i svensk litteratur 

Författare: Gustaf Hoffstedt 

Handledare: Peter Forsgren 

Termin: HT17 

Ämne: Litteraturvetenskap 
Nivå: C 

Kurskod: XX9999 



  
 

i 
 

Abstrakt 
I denna narratologiska studie analyseras fyra svenska romaner eller novellsamlingar 

som berör temat spel och spelberoende. Genom att använda narratologi som litteraturte-

ori och metod analyseras hur berättelserna definierar spelets och spelarnas betydelse. 

Studien visar att verken vanligtvis berör vardagsrealistiska äventyr i europeiska storstä-

der som sätter spelandet i centrum, men att de på ett djupare plan berör mer övergri-

pande teman om döden och ödet. 

Spelmissbruk skildras i nästan hälften av verken och driver huvudkaraktärerna till 

gräl, känsloutbrott, sinnessjukdom och självmord, undantaget de få fall då spelaren tar 

hem en storvinst och slutar spela i rätt ögonblick. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Berättelser om spel tycks vara ett vanligt förekommande tema i litteratur och det är lätt 

att förstå varför. Handlingen utspelar sig ofta i luxuösa och spännande miljöer som är 

exotiska jämfört med vår vardag. Själva spelandet och dess förmåga att skapa stora 

vinster och förluster innehåller stor dramatik, där det finns plats för den skicklige, men 

också för den tursamme. Här finns också förloraren, som sätter precis vad som helst på 

spel och till sist mister alltsammans. Spelet inbjuder till en verklighetsflykt och en möj-

lighet att studera en persons moraliska beteendemönster. 

Fjodor Dostojevskij är ett namn som dyker upp i dessa sammanhang, när förekoms-

ten av spel i litteratur kommer på tal. Exempelvis i kortromanen Spelaren (1888) berät-

tar Dostojevskij om en manisk figur som återkommer i flera av hans böcker. I och med 

läsningen av Dostojevskij väcktes min nyfikenhet för huruvida spel och spelare har 

skildrats i svensk litteratur och jag upptäckte att en sådan studie verkade saknas. Jag hit-

tade, efter en tids sökande, tre novellsamlingar och en roman av svenska författare, där 

spel förekommer i handlingen. Det gav mig idén att analysera dessa fyra litterära verk 

och låta skildringen av spelet och spelarna stå i fokus i min uppsats. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Frågor om hur viktigt spelet är för handlingen, vilka konsekvenser det har för huvudper-

sonerna samt hur vinnare och förlorare beskrivs, är spörsmål som kommer behandlas 

närmare för att bidra till svensk litteraturforskning. Därför har uppsatsen följande fråge-

ställningar: 

 

• Vilken betydelse har spelet i handlingen i de litterära verken, framförallt vad gäller 

hur spelarna presenteras i de valda berättelserna, hur spelmissbruket skildras och vilken 

funktion vinsten eller förlusten i spelet har för verkets avslutning? 

• Vilka likheter och skillnader finns i berättarstrukturen mellan de utvalda böckerna 

vad gäller hur handlingen utvecklas, karaktärerna framställs, hur miljön beskrivs, samt 

hur berättarperspektiven framställs utifrån ett spelperspektiv? 



  
 

2 

2 Metod och urval 
2.1 Metod 
Som metod tillämpas modern narrativ analys för att undersöka novellerna och romanen 

och deras berättelsestruktur. Narratologin ”är studiet av berättandet och berättelsens na-

tur, funktion och struktur”.1 Ofta anses den vara synonym med ”berättarstruktur”. Det är 

en relativt ny litteraturvetenskaplig teori och metod som uppstod på 1960-talet för att 

studera fiktiva berättelser. Den har dock en betydligt äldre föregångare i Aristoteles Om 

diktkonsten från ca 335 f. Kr, där bland annat termen diegesis finns med.2 Andra förebil-

der var den lingvistiske teoretikern Ferdinande de Saussure (1857–1913) med sitt regel-

system och sökande efter underliggande strukturer och system, och den ryske sagofors-

karen Vladimir Propps och hans arbete Sagans morfologi, från 1928. Vidare hade litte-

raturteoretikern Gérard Genette stort inflytande på den mer moderna narratologin. 

 

2.1.1 Teoretiska utgångspunkter och tolkningar av litteraturen 
Litteraturforskning präglas av tolkande analyser som formas av forskarens tolkningar av 

textmassor som baseras på dennes bakgrund och värderingar, och i detta sammanhang 

påpekar professor Anders Palm att sådana tolkningar handlar om att läsaren fungerar 

som en medlare mellan sina personliga erfarenheter och den skrivna texten.3 I tolk-

ningen värderas texten samt undersöks textens uppbyggnad, där texten bryts ned i 

mindre delar, vilka kan jämföras och analyseras utifrån nya infallsvinklar.4 Från denna 

utgångspunkt förmedlas verken i denna studie, där noga presenterade tolkningar fördju-

par läsarens förståelse för verken, som ges möjligheten att betrakta dem från nya infalls-

vinklar. Tolkningarna ska stödja sig på vedertagen teoribildning. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilar på Gérard Genettes5 och Holmbergs och 

Ohlssons teoretiska och metodologiska grunder samt på Maria Nikolajevas granskning 

av berättartekniken, som kommer att presenteras i ett särskilt avsnitt nedan. 

 

                                                
1 Holmberg & Ohlsson, 1999, s. 173. 
2 Halliwell, 1998, s.253.  
3 Palm, 2002, s.190. 
4 Hagen, 2005, s.86. 
5 Genette, 1983.  
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2.2 Urval 
Efter en tids sökande i databaser påvisades fyra verk som baserar en stor del av hand-

lingen på spelande och dessa fyra verk skapades av fyra svenska författare, vilka skild-

rar spelmissbruk utifrån skilda tidsepoker, kulturer och huvudkaraktärer som kontraste-

rar verken mot varandra. Av dessa anledningar har nedanstående fyra verk valts ut. 

 

Främlingarna (1903) – Spelarna  

Denna novellsamling författades av stockholmsskildraren Hjalmar Söderberg (1869–

1941) och beskriver individers utanförskap gentemot samhälle, samtid och normer, 

samt främlingskap mellan individer, klasser och kön. I samtal om kärlek, religion, krig 

och fred, livet och döden, bjuds läsaren av ”Spelarna” in i realistiska spelmiljöer från 

sent 1800-tal.  

 

Jordproletärerna (1941) – Kortspelarna 

Jordproletärerna av Ivar Lo-Johansson (1901–1990) kontrasterar mot Främlingarna 

genom att beskriva vardagsrealistiska spelöden som äger rum på landsbygd snarare än i 

storstad. Novellen ”Kortspelarna” beskriver individuella livsöden som blir tragiska ge-

nom att de cirkulerar kring spelande och spelmissbruk. 

 

I hasardens huvudstad (1914) 

I hasardens huvudstad var Frank Hellers (1886 – 1947) första skönlitterära bok6 och i 

den ryms sju noveller om spel, varav novellsamlingens första novell ”Monte Carlo – i 

korthet” lyfts fram i denna uppsats, inte minst för att den sammanfattar spelandets vill-

kor i samtliga noveller. Ett par av de övriga novellerna i samlingen används även kort-

fattat. I hasardens huvudstad kontrasterar mot Jordproletärerna genom att skildra flärd-

fulla och exotiska storstadskopplingar till Monaco och kasinot i Monte Carlo, som alltså 

utpekas som hasardens huvudstad. Gentlemannatjuven Filip Collin huserar i många av 

dessa noveller och kontrasterar tydligt till den tystlåtne och ensamme Stockholms-var-

gen som är huvudkaraktär i Främlingarna. Novellen ”Monte Carlo – i korthet” är även 

intressant för uppsatsens frågeställningar i och med att den åskådliggör spelandet utifrån 

Hellers djupa kunskaper om kasinospelens regler, teknik och strategier. 

 

                                                
6 Heller, 1949, s. 7. 
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Dokument rörande spelaren Rubashov (1996) 

Precis som i ”Monte Carlo – i korthet” illustreras spelarens eskapism och jakt på frihet i 

denna bok. Dokument rörande spelaren Rubashov av Carl Johan Vallgren (född 1964) 

spänner över ett helt sekel och till skillnad från föregående böcker – som beskriver spe-

landets villkor i Stockholm, på svensk landsbygd, eller i Monte Carlo – utspelar sig 

denna bok i S:t Petersburg under 1800- till 1900-talet, där människans grymhet och för-

störelselusta tar sig uttryck genom spelandet, inte minst genom en introvert huvudper-

son som spelar med sin själ som insats gentemot självaste djävulen.  

Genom ovanstående fyra böcker utspelas handlingarna från 1800-talet och framåt i 

skilda europeiska orter bland ett potpurri av karaktärer och intentioner som alla kretsar 

kring ett tema – spel och spelandets villkor. Det skildras även hur detta spelande utifrån 

diverse narratologiska strategier sätter sitt avtryck i relationer, städer, kärlekslängtan 

och människors destruktiva natur. Därigenom utgör de ett intressant urval för denna stu-

dies frågeställningar.  

 

2.3 Forskningsläget 
I den engelskspråkiga akademiska världen synes forskning om spel och skönlitteratur 

vara vanlig, utifrån de träffar jag har fått av mina sökningar. Infallsvinklarna är flera, 

men de två vanligaste är: 

 

1. Spel i engelsk litteratur och spelets påverkan på det engelska samhället, särskilt det 

viktorianska7 

2. Spel och feminism8 

 

I såväl den allmänna litteraturhistoriska forskningen om spel i engelsk litteratur som den 

feministiska ägnas stort intresse åt spelandets funktion som murbräcka i ett förstelnat 

samhälle. I spel möts hög som låg och spel möjliggör klassresor. Jag väljer här att lyfta 

fram ett feministiskt bidrag. 

Hope Donovan Cotton ägnar sin doktorsavhandling från 1998 åt kvinnor och deras 

spelande; spel som i kortspel, tärningsspel och roulette. Denna typ av spel är alltid ett 

                                                
7 Wagner, 2007, Molesworth, 2003, Richard, 2002, Rosdeitcher, 1997, Franklin, 1995 
8 Tan, 2007, Lusty, 2002, Cotton, 1998 
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spel om pengar. Avhandlingen heter Women and Risk; The gambling Woman in Eight-

eenth-Century England. 

Författaren menar att berättelser om kvinnor som är involverade i spel var allmänt 

spridda under 1700-talets England, i såväl skönlitteratur, poesi som teaterpjäser. Därutö-

ver har Cotton haft tillgång till ett digert material av icke skönlitterär art, som tidnings-

urklipp, finansiella dokument över verkliga spelares resultat och skulder samt lagtexter. 

All denna text använder hon i sitt sökande efter att finna svar på hur attityderna till spe-

lande kvinnor i 1700-talets England var. Att bringa klarhet i den tidens inställning till 

spel i allmänhet och kvinnors spelande i synnerhet uppges vara syftet med avhand-

lingen. 

Hope Donovan Cotton noterar att attityden till kvinnors spelande under hela det sekel 

hon har fokuserat på är negativ. Hon tycker sig till och med se en intensifiering av det 

som mot seklets slut beskrivs som en närmast hatisk inställning till kvinnor som spelar. 

Ja inte enbart kvinnor som spelar, utan kvinnor som över huvud taget är involverade i 

spel, exempelvis som spelarrangörer. 

Tvärtemot den gängse synen att spel är männens marknad menar Cotton att mycket 

av spelets beståndsdelar var sådant som man kopplade till det feminina: risk, chans, tur 

och osäkerhet. Fortuna var motsatsen till vad som uppfattades som typiskt manliga drag, 

som upplysning, ordning, kontroll, resonlighet, rationalitet och beräkning. 

Gentemot dessa labila och påstått kvinnliga drag rådde en latent nedvärdering. Vad som 

enligt Cotton emellertid mobiliserade det allra starkaste föraktet mot kvinnors spelande 

var när de med framgång använde sig av påstått manliga egenskaper, som till exempel 

beräkning, för att kontrollera risken. Kvinnor som använde sin skicklighet i spel stred 

mot naturens lagar. Detsamma gällde de kvinnliga entreprenörer som byggde upp och 

drev spelklubbar. 

Det verkliga hatet är enligt Cotton alltså kopplat till kvinnor som lärt sig att tygla 

risk. Den kvinna som inte tar några risker alls är harmlös, liksom den kvinna som oöver-

lagt tar på sig vilken risk som helst. Den kvinna som däremot skaffar sig kunskap om 

risk – däribland att det finns ett samband mellan risk och avkastning – hon utmanar 

starka intressen. Den kvinna som frivilligt ägnar sig åt att utsätta sig för kalkylerade ris-

ker är i grunden djupt okvinnlig. Hope Donovan Cotton menar att detta är hennes av-

handlings viktigaste iakttagelse: kvinnors ofta framgångsrika spelande utmanade det 

traditionella patriarkatet. 
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Genomgående för dessa båda forskningsområden är som tidigare noterats att spel synes 

fungera som en murbräcka i ett konservativt samhällssystem. Inget av dessa forsknings-

områden har emellertid några avgörande bidrag att ge till min uppsats. Den engelska lit-

teraturen hamnar utanför mitt fokus, och feminismen i svensk litteratur om spel, har det 

visat sig, är svårfångad. Åtminstone kan jag konstatera att samtliga spelrelaterade verk 

av svenska författare som jag har funnit är författade av män och berättelserna handlar 

huvudsakligen om män. 

 

3 Teoretisk bakgrund – Narratologi  
Narratologi utvecklades ur strukturalismen9 och narratologen försöker huvudsakligen 

finna berättelsens uppbyggnad genom att belysa vad som berättas och hur det berättas.10 

Teorin har redan från början eftersträvat tillkomsten av ett schema eller mönster, som 

används för att skriva en sammanhängande händelseföljd. Utifrån denna narratologiska 

utgångspunkt lånar uppsatsen begrepp från Gérard Genette som bland annat undersöker 

en berättelses tid, modus och röst (tense, mood och voice).  

Tid berör bland annat de tempoförskjutningar som uppstår under berättelsen, när den 

narrativa tiden och historiens tid skiljer sig åt. I detta sammanhang införlivar Genette 

flera tempoangivelser av vilka jag vill lyfta fram den deskriptiva pausen och ellipsen, 

där den deskriptiva pausen exempelvis innehåller skildringar av miljöer eller personer 

utan att förmedla någonting om själva historiens tid. Den deskriptiva pausens motsats är 

den så kallade ellipsen, vilken är ett utelämnade av något som läsaren förväntas förstå 

ha hänt.11 

Under modus (mood) beskrivs det sätt som narrativet berättas på. Är det en detalje-

rad skildring eller sker berättandet på ett distanserat sätt? Utgår det från något specifikt 

perspektiv? Berättandet kan även äga rum från flertalet perspektiv, inte minst från in-

tern, extern och nollfokalisering. Vid intern fokalisering utgår berättelsen från en ka-

raktärs synfält, utifrån vad karaktären själv ser, säger och upplever. Extern fokalisering 

innebär att blicken kommer utifrån men, till skillnad från ickefokalisering, är perspekti-

vet här begränsat, på så vis att karaktärernas inre världar inte beskrivs. Vid nollfokali-

sering utgår blicken från en allvetande berättare som vet allt om diegesens karaktärer. 

                                                
9 Nilsen et al., 1998, s.25. 
10 Genette, 1983, s.24f. 
11 Ibid., s.37f. 
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Vad gäller berättarröster (voice) skiljer Genette mellan berättare som befinner sig ut-

anför (extradiegetisk) respektive innanför (intradiegetisk) den berättade världen (die-

gesen). 12 

Som vi sett baseras den narratologiska analysen gärna på romanens handling, perso-

ner och händelser13 samt miljö.14 För att utifrån ett spelperspektiv analysera valda texter 

kretsar uppsatsens teoretiska ramverk därför kring Genettes utgångspunkter som besk-

rivs i ovanstående teoretiska bakgrund. Dessa utgångspunkter kommer jag att använda 

när jag söker svaren på de två frågor uppsatsen ställer upp kring spel och spelmissbruk. 

I uppsatsens valda verk utspelas handlingen vanligtvis inom en mer övergripande 

yttre ramberättelse som sätter strukturen för verket, och inom denna ramberättelse ut-

spelas ofta en handling i form av en fabel och/eller intrig.15 Holmberg och Ohlsson16 be-

lyser att fabeln är en kronologisk överblick över verkets händelser, medan intrigen, kal-

lad ”plot” på engelska, är de händelser och mönster i berättelsen som leder läsaren ge-

nom verket.17 Genom att granska verkens ramhandling ges därför en övergripande bild 

av hur spelandet skildras i berättelserna och i vilka sammanhang de äger rum. 

Motiv är en del av handlingen och kan innefatta författarens idé och moral.18 Ofta finns 

det flera övergripande motiv i ett verk och dessa övergripande motiv benämns som te-

man i varje text19 och typiska sådana är kärlek, död, våld och vänskap.20 Genom att 

granska dessa övergripande motiv i spelsammanhang synliggörs hur motiven ansluter 

till spel och spelande. 

Genom att utgå från berättaren och berättarens fokalisering 21  (”Vem berättar?” och 

”Vem eller vad ser?”) blir det klart om berättelsen skildrar enbart spelrelaterade driv-

krafter utifrån enskilda karaktärer eller mer övergripande motiv som berör kärlek, vän-

skap, liv och död, samt andra större allmänmänskliga sammanhang. 

                                                
12 Genette, 1983, s.113. 
13 Ibid, s.41f. 
14 Nikolajeva, 1998, s.24f. 
15 Holmberg & Ohlsson, 1999, s.110. 
16 Ibid. 
17 Ibid, s.24. 
18 Genette., s.252. 
19 Ibid., 110. 
20 Nikolajeva 1998, s.42f. 
21 Genette, 1983, s.73. 
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Berättelsernas skilda karaktärer bör enligt Holmberg/Ohlsson kunna åskådliggöra spe-

landet och hur det uttrycks i olika karaktärers relationer gentemot andra karaktärer och 

gentemot omgivningen. Man kan alltså tänka sig att spelandet tar sig olika uttryck i 

olika spelare och karaktärer, vilket ger läsaren en mer fullödig bild av spel och spelande. 

Läsaren kanske lär känna karaktärerna genom berättarens direkta beskrivningar, eller att 

karaktären skildras indirekt genom handlingar och tankar, eller genom någon annan per-

sons observationer och iakttagelser, och dessa karaktärer bidrar till att besvara uppsat-

sens frågeställningar. 

Miljön åskådliggör enligt Holmberg/Ohlsson i vilka miljöer och sammanhang spe-

landet tar sig uttryck i. Man kan tänka sig att spelandet uttrycks på olika sätt i olika mil-

jöer, exempelvis landsbygd respektive storstad samt gata respektive kasino. 

Genom att granska tid, det vill säga under vilka historiska tidsperioder och berättade 

tider spelandet äger rum och under hur lång tid spelandet äger rum, exempelvis under en 

kväll eller ett århundrade, samt diegesernas analepser (tillbakablickar) och prolepser 

(framåtblickar) inom dessa tidsramar ges en bild av i vilka tidsperspektiv spelandet äger 

rum och hur det påverkar karaktärer, berättelser och handling. Även Genette poängterar 

vikten av tidsperspektivet i berättarinstansen inom narratologiska analyser och hävdar 

att ”It is almost impossible for me not to locate the story in time with respect to my nar-

rating act, since I must necessarily tell the story in present, past or future tense”. Med 

andra ord tycks den temporala relationen mellan berättarinstansen och berättelsen vara 

avgörande i berättandets tidsaspekt.22 

Genette nämner hur viktigt verkets helhet är och att det inte går att genomföra en till-

fredställande analys av en text om endast delar av den undersöks.23 I och med att spelet 

är det centrala i berättelserna analyseras spelets skildring utifrån ett helhetsperspektiv, 

där verkens handling, berättare, motiv, karaktärer, miljö och tidsperspektiv sammanta-

get kan analyseras kring uppsatsens frågeställningar, inte minst utifrån en jämförelse 

mellan berättelsernas vinnare och förlorare, samt utifrån spelmissbrukaren. 

I detta spelsammanhang bör katalysatorn eller drivkraften i berättelserna kunna iden-

tifieras, där katalysatorn kan utlösa händelser samt utvidga berättelsen. 24 Katalysatorn 

har som uppgift att utlösa händelser, men också att utvidga berättelsen. 

                                                
22 Genette, 1989, s.6. 
23 Ibid., s.106. 
24 Holmberg & Ohlsson, 1999, s.110f. 
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Undersökningen kommer dessutom försöka identifiera metaforer, för många gånger är 

spelet inte betydelsefullt i sig, utan symboliserar något annat som författaren vill 

skildra, exempelvis övergripande allmänmänskliga teman kring liv och död, kärlek och 

förstörelse. 25 

Genom ovanstående teoretiska utgångspunkter kan verken analyseras utifrån uppsat-

sens frågeställningar som cirkulerar kring temat ”spel”.  

 

4 Handling 
Som nämndes i uppsatsens teoriavsnitt kan verkens handling bland annat analyseras uti-

från deras ramhandling, tema och motiv. Handlingen utspelas vanligtvis inom en yttre 

ramberättelse i form av en kronologisk överblick över verkets händelser och mönster i 

berättelsen som leder läsaren genom verket. Genom att granska verkens handling skild-

ras därför spelandet och dess sammanhang. 

 

4.1.1 ”Spelarna” av Hjalmar Söderberg 
Ivan Glas är en medioker och otursförföljd pokerspelare, som möter en man med ett 

orörligt vaxansikte, och trots Glas medelmåttighet spelar han med en närmast osannolik 

tur just den kvällen. Berättelsen slutar med att han vinner stort och väl framme vid sin 

bostad möter han sin antagonist, som har följt efter honom från klubben. Motspelaren, 

som har förlorat, visar tecken på ångest, men säger ingenting. Glas går upp till sin lä-

genhet och funderar där på framtiden och hur pengarna kommer att förändra honom. 

 

4.1.2 ”Kortspelarna” av Ivar Lo-Johansson 
Ett äldre äkta par på landsbygden fastnar maniskt i att spela kortspelet Maja, vilket till 

slut leder till både död och galenskap. Spelandet har pågått i trettio år, och har eskalerat 

efter det att mannen har gått i pension. Utan arbete eller en annan sysselsättning blir ka-

raktärerna fast i sitt spelberoende och riskerar sin egen hälsa. Hustrun Ida är hjärtsjuk 

och anklagar sin make för fusk i spelet, vilket utlöser ständiga konflikter. Novellen slu-

tar med Idas död, begravning och grannarnas observation av mannens begynnande ga-

lenskap, när han fortsätter att spela Maja ensam, med hustruns klänning och halsduk 

som han gillrat upp på en stol.  

 

                                                
25 Cassirer, 2003, s. 223 
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4.1.3 ”Monte Carlo – i korthet” av Frank Heller 
I novellen berättas om en man som åker till Monte Carlo för att spela och blir varnad 

för spelets lockelse. Hur det går i kasinot för den svenske protagonisten framgår inte 

med någon större tydlighet. Däremot ges en ingående beskrivning av furstendömet Mo-

naco och dess invånare. Dessutom inleds en teknisk beskrivning av hur några av kasi-

nots spel fungerar, däribland roulette och det mindre kända trente-et-quarante. 

Det enda som i denna novell kan liknas vid en sammanhängande historia är den 

korta berättelsen om den österrikiska baronessan som har förlorat 5 000 francs vid ett 

trente-et-quarantebord och nu endast har 20 francs kvar. Hon blir så förargad att hon 

lämnar sina sista 20 francs, satsar dem på svart och går iväg för att inta lunch. Under 

hennes frånvaro vinner svart inte mindre än elva gånger i rad och baronessan erhåller 

en betydande vinst, som hon inkasserar efter lunchpausen och därefter omedelbart spe-

lar bort. 

 

4.1.4 Dokument rörande spelaren Rubashov av Carl-Johan Vallgren 
Handlingen utspelar sig till stor del i Sankt Petersburg och skildrar Josef Nikolaj Ru-

bashovs speciella levnadsöde under ett helt sekel, från år 1900–2000. Ännu en gång 

möter vi en obotlig spelare, som under tolv år har spelat bort sin fars arv, sin mors liv-

ränta och andra ägodelar. Han har provat alla slags spel: kort, vadslagning och roulette 

och när vi möter honom är han en utfattig och ensam 30-åring. Tidpunkten är nyårsaf-

ton och Rubashov har som en sista utväg kallat på djävulen för ett parti poker. De spe-

lar om Rubashovs själ och djävulen vinner och dömer honom till evigt liv, eftersom 

helvetet är överfullt. 

Först på nyårsafton 1999 får han åter en chans att spela mot djävulen igen. Ru-

bashov är ännu en gång på väg att förlora, men djävulen förbarmar sig över honom och 

upplöser hans förbannelse, genom att ge honom frid i döden. 

 

4.2 Verkets helhet utifrån ett spelperspektiv 
Eftersom spelet är det centrala i berättelserna presenteras spelets skildring, dess vinnare 

och förlorare, spelmissbrukaren, katalysatorn i berättelserna och de metaforer som besk-

rivs i spelandet men ansluter till större teman. 
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4.2.1 Spelet som katalysator och metafor 
I detta avsnitt analyseras spelets roll som katalysator och metafor i berättelsernas hand-

ling. 

Spelets roll i ”Spelarna” är en katalysator för dramatiken i berättelsen och används på 

ett effektivt sätt för att höja spänningen, i synnerhet i slutscenen. Söderbergs presentat-

ion av Glas som en förlorare är ett grepp för att narra läsaren, som inte väntar sig den 

vändning som sker vid spelbordet. 

Spelvinsten avgörs av slumpen och inte av skicklighet och spelet fungerar därför som 

metafor för ödet, som är novellens huvudtema. Det framgår av att Glas verkar ha en 

uppfattning om att livet är ödesbestämt, och hans spelvinst förefaller verkligen vara pre-

destinerad, eftersom han normalt sett är oskicklig och otursförföljd som spelare. Ödet 

går inte att påverka, men för Glas innebär vinsten en positiv vändning i hans liv, ef-

tersom han har möjlighet att ordna upp sin ekonomi samt lämna sin eventuellt otrogna 

älskarinna. För motspelaren anar vi däremot ödesdigra konsekvenser i den desperation 

som lyser igenom hans vanligtvis välkontrollerade pokeransikte efter förlusten mot be-

rättelsens huvudkaraktär. Ödet hör givetvis samman med döden och det är ett annat 

tema som Glas grubblar mycket på. Han har en känsla av att egentligen ha varit död 

länge. Spelvinsten används onekligen som ett viktigt motiv och är en viktig vändpunkt i 

novellens historia. 

I ”Kortspelarna” är spelet en katalysator för att skapa konflikt mellan de två huvud-

karaktärerna och det är deras osämja som driver handlingen framåt. Att spelet avgörs 

genom makens fusk, till skillnad från tur eller spelskicklighet, ger konsekvensen att äkt-

enskapet blir lidande och att hustruns hälsa försämras. Fusket är den starka drivkraft i 

handlingen som skapar återkommande konflikter i berättandet. 

Spelet kan också ses som en metafor för deras äktenskap, där hustrun ständigt känner 

sig sviken av makens oärliga agerande. 

Vad gäller novellen ”Monte Carlo – i korthet” framstår den som en teknisk manual 

för spelvärlden. Katalysatorn bakom huvudpersonens resa till Monte Carlo är boken av 

Anatole France och dess aforismer om spel samt reseaffischer med bilder från Monaco. 

Följaktligen driver denna bok spelet och handlingen som förflyttar den okände berätta-

ren till spelstaden. 

Novellens teman och motiv kretsar därför kring hoppet som aldrig överger den in-

bitne spelaren och flykten från vardagen samt jakten på frihet. Att hitta en tydlig meta-

for för spelet är mer utmanande, men det skulle kunna vara ren eskapism och flykt från 
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vardagen, vilket uttrycks i berättelsens beskrivningar av dyra kristallkronor, höga spel-

insatser och sobert klädda spelare med flärdfulla livsdrömmar. 

I Dokument rörande spelaren Rubashov är spelet inte alltid pudelns kärna. Romanen 

har snarare flera teman som ansluter till spelande, bland annat människans ondska, 

skamlös njutning och självdestruktivitet. Däremot är spelet den utlösande faktorn för 

händelser utanför spelandet i Rubashovs liv. Spelförlusten ger konsekvenser som om-

vandlas till drivkraften i romanen angående Rubashovs odödlighet och utforskandet av 

människans ondska. 

Spelet förvandlas till en metafor för livet, som liknar ett hasardspel, där ingen vet om 

de ska lyckas eller inte. Människan är utsatt i all denna sårbarhet och livet kan förändras 

på ett ögonblick. Det goda och det onda är alltså lika oförutsägbara enheter som ut-

gången av en rysk roulette och läsaren finner godhet där denne minst förväntar sig den – 

nämligen hos djävulen själv när han förbarmar sig över Rubashov. I inledningen av 

bokens skapelseberättelse finner vi denna metaforiska nyckfullhet uttryckt i följande 

meningar: 

 
Ingenting är evigt i den kosmiska ordningen … En ärkeängel kan falla och bli demon, en 
människa kan stiga och bli en ängel. En ängel kan devalveras till människa. Och den fallne 
ärkeängeln kan bekänna sin synd och på nytt tas upp till himlatronen. (Vallgren, s.10) 
 
 

4.2.2 Vinnarna och förlorarna 
I detta avsnitt jämförs karaktärer som är spelets vinnare respektive förlorare. I ”Spe-

larna” genomgår Ivan Glas en omvälvande förändring som karaktär från förlorare till 

vinnare i spel i denna novell. Det har redan konstaterats att han är en dynamisk karak-

tär, enligt det narratologiska perspektivet, med en stor otur vid spelbordet som gör ho-

nom allmänt omtyckt. Hans karaktärsdrag som förlorare i spel ger honom alltså sym-

pati från omgivningen, eftersom han aldrig utgör ett hot för de andra. Glas är dessutom 

en artig och god förlorare, som aldrig visar ilska eller besvikelse. Förmodligen omvär-

derar de andra på spelklubben honom efter vinsten, vilket illustreras med den tryckande 

tystnaden som uppstår efter den. 

Eftersom läsaren vet att Glas är otursförföljd vid spelbordet, förväntas ett ordentligt 

nederlag i slutet av kvällen mot den okände motspelaren. Oförmågan att dra sig ur i tid 

gör också att läsaren förmodar att han kommer uppleva ännu en förlust. Det intressanta 

med Glas är att han istället tar hem spelet. 
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Ivan Glas skiljer sig från den schablonmässiga bilden av en förlorare genom att han 

inte har akuta ekonomiska problem. Visserligen finns det en oro för att värdet på hans 

aktier kommer att gå ner, men spelet är inte på liv eller död. I slutet av novellen antyds 

dock att hans vinst ändå är avgörande för hur han ska fortsätta leva sitt liv. 

En av åskådarna definierar ovissheten om varför spelaren vinner eller förlorar i po-

ker: 
– Poker är ett mycket egendomligt spel. 
– Är det egentligen ett intelligensspel, undrade en av de kringstående, eller är det hasard? 
[…] 
– Det är ett intelligensspel om man vinner; men när man förlorar är det grov hasard.26 
 

Meningsutbytet ovan blottlägger något som i grunden tycks vara mänskligt, att när vi 

vinner anser vi det bero på vår skicklighet och när vi förlorar beror det på otur. Fram-

gång framhäver personlighetsdrag som den framgångsrika redan äger medan brist på 

framgång projiceras på externa faktorer utan möjlighet att påverka. 

Mannen med vaxansiktet genomgår en förändring i motsats till Glas, eftersom han i 

början är en vinnare, men sen omvandlas till förloraren i berättelsen. Läsaren får för-

modligen ett mindre sympatiskt intryck av honom som vinnare, eftersom han då döljer 

sina känslor och utstrålar kyla. Det är inte förrän i slutet av berättelsen som masken 

brister och ”vaxansiktets” ångest över förlusten visar sig. Glas stålsätter sig genom an-

tagandet att mannen är en tjuv och avfärdar sina känslor för medlidande. Kanske är det 

ett tecken på att vinsten redan har förändrat Glas som person och att hans överlägsenhet 

minskar hans empati med sin motståndare. Motspelaren framstår istället som mer 

mänsklig när han har förlorat. 

”Kortspelarna” skildrar vinnare och förlorare av en helt annan kategori och sam-

hällsklass. Skogsvaktarn brukar vinna över sin fru i kortspelet Maja. Anmärkningsvärt 

är att paret inte spelar om pengar, så ekonomisk vinning är inte ett mål för dem. 

Det som utmärker honom som vinnare är att han fuskar, vilket framkommer genom 

hans fru. Just fuskmomentet är ett vanligt fenomen när spelvärlden skildras, men 

skogsvaktarn är en klumpig och inkompetent fuskare. Han smusslar undan kort, men 

blir avslöjad av sin hustru, vilket orsakar upprepade gräl. När hustrun avlider i slutet av 

berättelsen fortsätter skogsvaktarn att spela med sig själv och låtsas att frun fortfarande 

är i livet som hans motståndare. Troligen fortsätter han att agera som vinnare och utan 

hustrun har han total kontroll över spelet. 

                                                
26 Söderberg, 2011, s. 67. 
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Skogsvaktarns hustru, Ida i ”Kortspelarna”, är en förlorare i ett hopplöst läge, eftersom 

hon spelar mot en fuskare. Spelet blir dessutom mer personligt och känslomässigt på-

frestande, eftersom motståndaren är hennes make. Ida lider inte någon ekonomisk för-

lust, men ändå blir nederlagen en besvikelse för henne, eftersom hon varje gång känner 

sig vilseledd och lurad av maken. Trots detta lidande och vetskapen att hon kommer att 

förlora igen, driver revanschlust henne att fortsätta spelandet. Hoppet att hennes man 

ska bete sig hederligt vid nästa spelomgång sviker aldrig. 

Vad gäller novellsamlingen I hasardens huvudstad är Axberg och Trollius i ”Bond-

tur”, precis som Ivan Glas, osannolika vinnare. Axberg har tur utan att egentligen för-

tjäna det. Han lider av en obekymrad, nästan naiv, tro på sig själv som vinnare och det 

är förvånande att han inte alls oroar sig för en förlust, vilket däremot Trollius gör. Detta 

faktum kan bero på deras olika ekonomiska förutsättningar. Trots Axbergs lätta hybris 

är hans vinnarkaraktär sympatisk och oförarglig. 

Karl Eneberg är den enda vinnaren som tros få hjälp av en profetia som slår in. Det 

övernaturliga inslaget, som eventuellt hjälper honom, är dock beskrivet med humor och 

i slutändan är hans trans vid spelbordet troligen en följd av konjak och nerver. Hans um-

bäranden tidigare i livet, då han har gjort andra förluster som inte är spelrelaterade, gör 

honom till en vinnare som kan tyckas förtjäna framgången. Hans antagonist lord Twick-

enham är en mycket märklig förlorare, som verkar drivas av en självdestruktiv kraft, där 

självmordet säkert har funnits som en möjlig utväg hela tiden. På grund av sin drama-

tiska död förvandlas han till en celebritet. 

I Dokument rörande spelaren Josef Rubashov är Rubashov den skamlöse förloraren 

som inte ber om ursäkt för att han spelar bort alla sina tillgångar och slutligen sin själ. 

Det är inte förrän längre fram i berättelsen som läsaren kan ana en viss ånger hos ho-

nom. Hans skicklighet i det avgörande pokerspelet i början av romanen verkar inte ha 

någon betydelse, eftersom djävulen tycks bestämma vem som vinner och förlorar. Till 

skillnad från lord Twickenham kan han inte, trots upprepade försök, begå självmord, 

med anledning av sin odödlighet. 

 

4.2.3 Spelmissbrukaren  
Missbruk och beroende är två ord som ofta kopplas ihop med spel och det känns därför 

relevant att analysera karaktärerna i de utvalda berättelserna som är spelmissbrukare. 

Vilka av verkens karaktärer uppvisar dessa symtom i de noveller och den roman som 

undersöks i denna uppsats? 
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I ”Spelarna” verkar Ivan Glas ha en stark dragning till spel och frekventerar ofta sin 

egen klubb. Men hans lugna beteende och förmåga att hålla god min när han förlorar 

visar ändå att spelandet inte har honom helt i sitt grepp. Han verkar söka något annat i 

spelet – antagligen sällskap och en distraktion för att skingra mörka tankar. Emellertid 

verkar han värna sin integritet. Att han som klubbmästare är ”du” med alla betyder inte 

att han står dem nära. Om klubben säger han själv: ”Det fanns intet ställe där han triv-

des så bra som där.”27 

Glas passar följaktligen inte helt in i profilen av en spelmissbrukare, men vi har 

en annan karaktär som är värd att studera, nämligen mannen med vaxansiktet. Läsa-

ren får inte veta mycket om Glas motspelare och han verkar först mycket stabil och 

visar inga svajiga känslor. Men efter sin förlust avslöjar hans ångestfyllda ansikte 

att spelet trots allt betydde mycket. 

I ”Kortspelarna” uppvisar skogsvaktarn och hans fru många tecken på spelmissbruk. 

De repriserade misslyckandena med att avbryta spelandet är typiska. Hustrun upprepar 

ständigt att hon aldrig mer vill spela med sin make, eftersom han fuskar, men står ald-

rig fast vid sitt ord. De är medberoende till varandra. Tiden som används för spelet ökar 

under berättelsen och tar sig alltmer maniska uttryck. Normala sociala relationer, inbör-

des hos paret liksom mellan paret och andra människor, tar stryk. All uppmärksamhet 

ägnas åt kortspelet. Paret börjar till slut att spela mitt i natten och följaktligen påverkas 

nu även deras sömn av beroendet. Deras relation försämras av spelet, liksom frun Idas 

hälsa. 

”Kortspelarna” ger varnande exempel på spelmissbruk, i synnerhet då en av de spe-

lande faktiskt avlider i slutet av novellen, låt vara inte enbart av spelet, utan också på 

grund av sjukdom. Den kvarvarande änklingen, har då utvecklat ett så allvarligt spelbe-

roende att han fortsätter att spela Maja med en galge och en käpp, som stöttar upp den 

avlidna hustruns klänning och halsduk. Hans spelmissbruk synes alltmer ha övergått i 

galenskap. Orsaken till parets spelande verkar vara en kompensation för deras brist på 

sysselsättning, sedan skogsvaktarn har gått i pension. Drivkrafter bakom spelmissbruket 

förefaller vara att dölja problem de helst vill undvika att tala om. För läsaren blir deras 

bekymmer snart synliga mellan raderna och de består av Idas hjärtsjukdom, som antyder 

att hon kommer att dö i förtid, och den dåliga relationen med dottern som har gift sig 

med en man som makarna ogillar och antagligen är avundsjuka på. 

                                                
27 Söderberg, 2011, s. 41. 
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Novellerna i I hasardens huvudstad tycks nästan fungera som en manual för hur 

spelmissbrukare kan bete sig och innehåller ett stycke som utmärkt beskriver lock-

elsen i spelet: 

 
Och vad är spelet annat än konsten att i en sekund åvägabringa de förändringar som ödet 
vanligen endast åstadkommer under många timmar eller många år, konsten att hoppressa i 
ett enda ögonblick de sinnesrörelser som fördelats över en hel långsamt flytande tillvaro för 
andra, hemligheten att leva ett helt liv på några minuter? […] Kanske skall kortet, som slås 
upp, kulan som snurrar, giva spelaren parker, trädgårdar, fält, stora skogar, slott som lyfta 
sina spetsiga torn mot himlen. Ja, den lilla kulan, som rullar där, innehåller hektar av god 
åkerjord och skiffertak vars skulpterade gavlar spegla sig i Loire; den innehåller konstens 
skatter, smakens underverk, underbara juveler, de skönaste kroppar världen bjuder, och sjä-
lar, till och med dem man ej trodde var till salu; alla dekorationer och hedersposter, all jor-
dens ynnest och makt. Vad säger jag? Den innehåller något ännu bättre. Den innehåller 
drömmen om allt detta. […]28 
 

Novellen ger en inblick i spelandets psykologi om varför spel utövar en sådan drag-

ningskraft. Spelet beskrivs som livets viktigaste händelser koncentrerade till några 

ögonblick av färggrann livsglädje och närvaro som kontrasterar till en grå vardag. Be-

rättarjaget i novellen menar att spelare spelar lika tvångsmässigt som förälskade älskar 

eller alkoholister dricker. Det görs ”av nödvändighet, blint, under inflytande av en oe-

motståndlig kraft.”29 Berusningen tycks ligga i att spelande är allt annat än medelmåt-

tigt. Detta med att bokstavligen sätta allt på spel spänner nerverna och ger en själslig 

närvaro under ett ögonblick som överträffar det mesta. 

Två karakteristika av spelare bär novellen: 
 

Jag har nu sett ödesdigra spelare av många folk. […] Personer, som komma hit med sina 
sista pengar för att sätta allt på en coup – akuta fall, och andra som spela och spela under en 
längre eller kortare tid efter kassans storlek, men som inte kunna sluta, så längre de ha ett 
öre – kroniska fall.30 
 

Frank Heller utvecklar ytterligare hur disparata spelartyperna kan vara, samtidigt som 

bilden av spelmissbrukaren nyanseras. 

 
Jag har ändå sett folk, som vistats i spelsalarna år ut och år in och förefaller normala […] 
och jag har sett folk som förlorat jättelika summor därinne, dag efter dag, utan att det kom-
mit tragedier.”31 
 

                                                
28 Heller, 1949, s.14–15. 
29 Ibid., s. 13. 
30 Ibid., s. 179. 
31 Heller, 1949, s. 178. 
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Denna nyansering är viktig, eftersom den påpekar att summan av en spelförlust inte har 

någon koppling till om spelaren har utvecklat ett missbruk eller inte. Möjligen kan de 

omnämnda spelartyperna som här avses anses vara problemspelare i det att de ägnar för 

mycket tid åt spel. Det viktiga påpekandet gäller dock att olika pengasummor påverkar 

människor på olika sätt, av det enkla skälet att människor har olika ekonomiska förut-

sättningar. Det går inte att fastslå att en spelare har ett problematiskt spelande baserat 

på att denne spelar bort mycket stora summor pengar. En miljon kronor kan betyda 

mindre för honom eller henne än vad etthundra kronor betyder för en annan.  

Värsta sortens missbruk syns i karaktären herr Rosenerz i I hasardens huvudstad, 

som verkar vara fullkomligt obotlig och förnedrar sig genom att leta efter kvarglömda 

plånböcker på parkbänkar. Spelberoendet reducerar hans mänskliga sidor och framhä-

ver djuriska och primitiva drag – därav liknas han ständigt vid en gris och tal och käns-

loyttringar inskränks till djurläten. 

Det som utmärker huvudkaraktären i Dokument rörande spelaren Rubashov är hans 

spelmissbruk. Rubashov är en tragisk spelmissbrukare med stor hybris, som visar sig 

tydligt i hans pokerspel med djävulen, där han tar ut segern i förskott. När de båda po-

kerspelarna ska göra upp om spelets insats avböjer Rubashov alla former av vinstpengar 

vid en eventuell seger, övriga materiella ersättningar och allt annat som en sådan bety-

dande makt som djävulen har till sitt förfogande att erbjuda: 

 
”Som du vill”, sa han [djävulen]. ”Ni är dårar allihop. Men trots dina försäkringar om att du 
inte är ute efter något annat än den så kallade spänningen så måste vi ändå ha något att 
spela om. Det säger sig självt. Du satsar din själ förstås, till fritt förfogande, nåt annat är ju 
inte att tänka på. Men vad vill du ha om du mot alla odds skulle vinna?32 
 

Inför detta erbjudande om all världens härlighet svarar Josef Rubashov: ”Nej, det 

räcker med äran att ha er till motspelare.”33 

Han är följaktligen en spelmissbrukare som drivs av själva spelandets njutning och 

inte så mycket av pengar. Den form av njutning som spel ger är för Rubashov omöjlig 

att frigöra sig från. Tidigt i romanen, i dess prolog, följer dels en lång beskrivning av 

alla olika sorters spel som Rubashov prövat på. Han är ”utfattig, belånad inpå bara 

kroppen, färdig för gäldstugan.”34 Inför denna desperata livssituation konstaterar han 

                                                
32 Vallgren, 1996, s. 22. 
33 Vallgren, 1996, s. 23 
34 Ibid., s. 15. 
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”att han trots alla förluster, trots att han nu stod på ruinens brant och till och med hade 

spelat bort sin mors livränta, att han trots allt detta hade njutit.”35 Dessa beskrivningar 

av Rubashovs spelande ger en god insyn i spelmissbrukarens villkor, hur långt en mani 

kan leda missbrukaren; att det inte finns något som stoppar galenskapen. 

Rubashovs spelmani avtar dock efter mötet med djävulen. Hans tillfälliga ned-

slag i rysk roulette ger honom ingen spänning eller njutning och hans vadslagning 

om djävulens dokument är bara en praktisk åtgärd för att få ihop pengar. Inte ens i 

den slutgiltiga uppgörelsen med djävulen känner han något för kortspelet. Endast 

förlusten av själen botar hans missbruk. 

 

5 Resultat och diskussion 
I detta avsnitt analyseras verkens likheter och olikheter utifrån de teman som ansluter 

till uppsatsens frågeställningar. 

 

5.1 Spelets betydelse i handlingen 
Verkens ramberättelser är vanligtvis vardagsrealistiska men inkluderar ofta många ut-

landsresor med stora finansiella upp- och nedgångar, samt innefattar typiskt en spelande 

man som upplever plötsliga infall och uppbrott i relation till pengar och kvinnor.  

Verkens motiv kan delas in i två kategorier, där den ena kategorin är de verk med 

motiv som ansluter till spel, spelmissbruk och girighet, där huvudkaraktären vanligtvis 

möter katastrofala konsekvenser som beroendet och missbruket för med sig, i form av 

svikna löften och enorma materiella förluster. En annan kategori är de verk med motiv 

som ansluter till någonting utöver spelandet, som relationen med en splittrad familj 

(”Kortspelarna”), upptäckten att en kvinna inte lyckades nå spelarens hjärta, eller att nå 

odödlighet (Dokument rörande spelaren Rubashov). 

Dessa motiv och personliga möten som cirkulerar kring spelandet utmynnar i mer 

övergripande teman kring ödet, kärleken och hoppet som aldrig överger människan, vil-

ket syns inte minst i Dokument rörande spelaren Rubashov som lägger hela sin själ i 

händerna på ödet i kampen med djävulen, samt i herr Rosenerz I hasardens huvudstad 

som drivs av en manisk tro på att han till sist kommer vinna. 

Dessa övergripande teman ansluter även till spelandets metaforer. Exempelvis är det 

tydligt i ”Spelarna” hur spelvinsten avgörs av slumpen och spelet fungerar därför som 

                                                
35 Ibid. 
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metafor för ödet, som är novellens huvudtema. I många av verken förvandlas spelandet 

till en metafor för livet där ingen vet om de ska lyckas eller inte. Spelandets mörkare si-

dor blir en metafor för människans själviskhet och villighet att göra vad som helst för att 

överleva. Berättelserna utgör därmed ett intressant underlag i utforskandet av strävan ef-

ter odödlighet och människans ondska. 

På dessa sätt blir spelet en katalysator för konflikter, möten mellan nya människor 

och omvälvande förändringar i karaktärernas liv, vilka skapar nya motiv i karaktärerna 

som å ena sidan ansluter till spelandet men även berör mer övergripande teman kring 

ödet, liv och död, samt människans godhet och ondska, och spelandet blir på så sätt en 

metafor för dessa omfattande teman. 

 

5.2 Spelmotivets funktion i texten 
För att besvara uppsatsens frågeställningar jämförs verken även utifrån hur spelarna pre-

senteras i de valda berättelserna, hur spelmissbruket skildras och vilken funktion vinsten 

eller förlusten i spelet har för verkets avlutning. 

I ”Spelarna” är presentationen av spelaren Ivan Glas av central betydelse för berättel-

sen, eftersom den bakgrund som läsaren får om hans karaktär som förlorare är avgö-

rande för dramatiken i novellen. Utan spelets framträdande roll hade berättelsen inte va-

rit mer än en beskrivning av Glas vardagsliv i Stockholm och hans funderingar över dö-

den. Vinstens funktion ger Glas den dynamiska karaktär som gör novellen spännande, 

eftersom han genomgår en intressant förvandling och börjar göra aktiva val i sitt liv och 

inför sin framtid. Utan vinsten hade hans liv troligen fortsatt sin vardagliga gång med 

flanerandet på Stockholms gator. Spelförlusterna hade även i fortsättningen präglat hans 

personlighet och människors bild av honom som den otursamme, men sympatiske, för-

loraren. Eftersom Glas inte verkar lida av ett svårt spelmissbruk är inte den komponen-

ten intressant i diskussionen om ”Spelarna”. Den narratologiska funktionen av spelet är 

således mycket stark i novellen för att den påverkar huvudkaraktärens utveckling och 

hans beslut. Spelet är drivkraften i berättelsen och är avgörande för slutresultatet, där 

den fria viljan hos Glas vinner över det ödesbestämda. 

I ”Kortspelarna” presenteras spelarna som ett grälande par och deras tvångsmässiga 

beteende och repetitiva dialoger och handlingar utgår från spelandet. Spelets pågående 

natur är viktig för att föra handlingen framåt, men är av symbolisk art. Det skulle kunna 

bytas ut mot alkoholism, städmani eller fysisk eller psykisk misshandel och ändå visa de 

äktenskapsproblem som huvudpersonerna genomgår. Även deras komplicerade relation 
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med dottern och hustruns hjärtsjukdom hade framkommit utan spelets framträdande 

roll. Därför är slutet med hustruns död och makens tilltagande isolering och galenskap, 

inte heller beroende av spelet i sig, utan snarare av missbruket som det framkallar. Nar-

ratologiskt är spelet följaktligen viktigt som katalysator, men handlingen skulle även 

fungera om det byttes ut mot en annan tvångsmässig sysselsättning. Istället är det som 

metafor och symbol som spelet utmärker sig i ”Kortspelarna”. 

I ”Monte Carlo – i korthet” är spelet drivkraften i berättelsen, eftersom den handlar 

om hur spelet är beskaffat och förflyttar läsaren till Monte Carlos miljö. Huvudpersonen 

avslöjar ytterst lite om sig själv och om spelet leder till vinst eller förlust. Däremot 

skildras spelmissbruket mycket ingående och tycks ha en av de viktigaste tillämpning-

arna i novellen, där spelets funktion blir en utlösande faktor i handlingen för att skildra 

Monte Carlo och spelet (missbruket) i sig. 

I nästan samtliga verk drivs karaktärerna av spelandet, men dessa karaktärer är 

mycket olika, där vissa är rika eller anpassade till samhällsnormerna medan andra är 

udda eller ytterst fattiga, och där några har ett sunt förhållande till spelande medan 

andra är utpräglade spelmissbrukare. 

Spelmissbruk skildras i nästan hälften av verken och får huvudkaraktärerna att gräla 

konstant och slutligen bli sinnessjuka (”Kortspelarna”) samt visar de mörka sidorna av 

spelandet (exempelvis ”Monte Carlo – i korthet”). I vissa fall undviker karaktärerna att 

förvandlas till spelmissbrukare, eller tar rentav hem en storvinst, slutar spela i rätt ögon-

blick och förbättrar sina liv. Ivan Glas i ”Spelarna” är ett tydligt exempel på en karaktär 

som lever ett intetsägande liv som flanör i Stockholm, plötsligt vinner och därigenom 

öppnar nya möjligheter upp i livet. 

Spelandets vinst eller förlust framgår inte av berättelsen i ”Monte Carlo – i korthet”, i 

och med att huvudpersonen avslöjar ytterst lite om sig själv. I övriga verk har spelandets 

vinst eller förlust en helt avgörande roll för verkens upplösning, den manliga huvudka-

raktären blir sinnessjuk av sitt spelmissbruk och de vinster som aldrig kommer in i 

Kortspelarna, samt huvudkaraktären i ”Spelarna” som vinner och får ett nytt liv med 

många fler alternativ. 

 

5.3 Sammanfattning 
Uppsatsens svar på de två frågeställningarna kan därför sammanfattas i följande punk-

ter. 
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• Romanerna handlar för det mesta om vardagsrealistiska äventyr och relationerna 

mellan spelare som söker lyckan utomlands. Spelarna drivs av motivet att vinna pengar, 

men styrs samtidigt av djupare teman som berör döden, ödet och hoppet som aldrig 

överger människan. 

 

• Berättelserna utspelar sig vanligtvis i glamorösa europeiska storstäder, med miljöbe-

skrivningar som är antingen vardagsrealistiskt enkla och knapphändiga, eller ges stor 

plats och är rikt beskrivna på ett sätt som för handlingen framåt.  

 

• Huvudkaraktärerna i nästan samtliga verk drivs framförallt av spelandet, men dessa 

karaktärer är mycket olika, där vissa är rika eller anpassade till samhällsnormerna me-

dan andra är udda eller ytterst fattiga, och där vissa har ett sunt förhållande till spelande 

medan andra är utpräglade spelmissbrukare.  

 

• Spelmissbruk skildras i nästan hälften av verken och driver huvudkaraktärerna till 

gräl, känsloutbrott, sinnessjukdom och rentav till destruktivt beteende och självmord. I 

resterande verk har spelandet en mer undanskymd roll, alternativt att karaktärerna und-

viker att förvandlas till spelmissbrukare, eller rentav tar hem en storvinst och förbättrar 

sina liv. 

 

• Den funktion spelets vinst eller förlust har för verkens avslut visar vanligtvis på dra-

matiska följder av spelandet, eller tvärtom att vinsten eller förlusten i spelandet knappt 

har någon betydelse för verkets upplösning, i och med att spelandet har en sekundär roll 

för vissa huvudkaraktärer. 

 

6 Avslutande konklusion 
I uppsatsen identifierades strukturer i berättelserna med fördjupning i berättare, karaktä-

rer, miljö, tid och intrig, i den mån dessa sammanfaller med spel och spelandets konse-

kvenser. Detta underlättade arbetet att definiera spelets roll i handlingen, som inte alltid 

är avgörande för berättelsens existens eller händelsekedja och ibland endast finns där 

som en metafor. I de flesta av novellerna har dock spelet visat sig ha en grundläggande 

och central roll och en avgörande betydelse för intrigen. Spelet har bidragit till dyna-
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miska förändringar hos karaktärerna samt nya oväntade motiv och händelser, där spe-

landets vinster och förluster har starkt förändrat livsöden och frammanat det goda och 

det onda i människan. 
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