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Internationella kasinon i Sundsvall och Malmö  
� Inställning, attityder och förväntade effekter   
 

1. Inledning 
 

1.1 Projektet 
 
SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) har med medel från 
Folkhälsoinstitutet startat ett forskningsprojekt om effekter av att kasinon av internationellt 
snitt öppnas i Sverige. I dessa kasinon, som kommer att drivas av statliga Svenska Spel, tillåts 
nya spelformer samt avsevärt högre insatser och vinster än tidigare i Sverige. Kasinolagen 
(1999:355) tillåter som högst sex kasinon i Sverige. Fyra kommer att öppna i ett 
inledningsskede. Högsta tillåtna insats är dryga 70000 kronor och kasinot kommer bland 
annat hysa s.k. enarmade banditer med penningvinster (vilka annars är förbjudna i Sverige). 
 
Etableringen av de första svenska statliga kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och 
Stockholm påbörjades under år 2001. Under detta år öppnades kasinon i Sundsvall och 
Malmö vilka också är de orter som ingår i forskningsprojektet. Ursprungligen var Stockholm 
tänkt att utgöra den större staden i studien men eftersom kasinot där beräknas öppna först 
under 2003 valdes istället Malmö. En kontrollort har också valts. Det är endast för Sundsvall 
som en sådan kan användas eftersom de tre andra städerna med kasinon är Sveriges största. 
Därutöver är det också angeläget att jämföra effekter i en mindre ort med de i en större stad. 
Detta föranleder studien i Malmö. Studien inkluderar både kvantitativ och kvalitativ 
datainsamling. Ett slumpmässigt urval av 6000 personer över 18 år skall intervjuas i telefon 
under de tre månaderna före kasinots öppnande. Dessa är jämt fördelade över de tre 
undersökningsområdena så att 2000 personer intervjuas i Sundsvall, kontrollstaden och 
Malmö. För Sundsvall kommer experimentområdet att utgöras av Sundsvall och Timrå 
Kommun. Kontrollstaden är Karlstad och hela kontrollområdet utgörs av Karlstads, 
Hammarös, Grums, Kils och Forshagas kommun (se vidare nedan). Utöver detaljerade frågor 
om respondentens spelande och erfarenheter av egna och närståendes spelproblem, gäller 
frågorna attityder och förväntningar rörande spel samt i Sundsvall och Malmö, det nya 
kasinot. Samtidigt kommer nyckelinformantintervjuer genomföras i Sundsvall och Malmö. 
Nyckelinformanter som kommunpolitiker, socialarbetare, taxiförare skall intervjuas om deras 
uppfattningar och erfarenheter av spelproblem etc. Syftet är att få kvalitativa data som kan 
komplettera och eventuellt ge en större förståelse för resultaten från det kvantitativa 
datamaterialet.  
 
Ett halvår efter att kasinot har öppnat kommer vissa av de tidigare intervjuade 
nyckelpersonerna att intervjuas igen tillsammans med nya informanter. Den kvantitativa 
förmätningen skall även följas av en eftermätning där 5000 respondenter intervjuas ett år 
senare. Detta urval skall innefatta hälften av de som intervjuats i förmätningen och 3000 nya 
respondenter. Utöver att återigen fråga om spelbeteende, problem och attityder skall frågor till 
respondenter i Malmö och Sundsvall även gälla deras erfarenheter av det nya kasinots effekter 
på samhället i stort och deras närstående. 
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1.2 Studier om kasinoetablering 
 
Effekter på det omgivande samhället till följd av kasinoetablering har studerats av oberoende 
forskare i ganska liten omfattning. En hel del studier finns där aktörer på spelmarknaden har 
haft stort inflytande medan mer fristående projekt är ganska få (Henriksson 1996). Nedan 
beskrivs fyra aktuella studier. 
 
Room, Turner, Ialomiteaunu 1999. 
 
I två artiklar (Room, Turner, Ialomiteaunu 1999, Turner, Ialomiteaunu, Room 1999) har 
resultat redovisats från en studie av kasinoetablering i Niagara Falls (Kanada) under slutet av 
1996.  
 
Syftet var att studera effekter i lokalsamhället till följd av kasinot. Den metod som använts är 
telefonintervjuer före och efter att kasinot öppnades med ett representativt urval från Niagara 
Falls. Resultaten av dessa kontrollerades också mot två undersökningar för hela Ontario i 
syfte att få fram specifika effekter av kasinoetableringen. I frågeformuläret ingick frågor om 
respondenternas bakgrund och sociala situation samt generella inställning till spel. Utöver 
frågor om inställning till kasinot frågades också om respondentens spelande samt egna och 
andras eventuella problem med spel. En viktig del var också frågor om förväntningar inför 
kasinoetableringen (i förstudien) och erfarenheter av densamma (i efterstudien). 
 
I artikel 1 genomförs en LISREL - analys av de ömsesidiga sambanden mellan förväntningar 
inför kasinoetableringen och attityder till spel generellt samt inställning till att ett kasino 
öppnas.  Förväntningarna kunde delas in i tre kluster; positiva ekonomiska effekter, negativa 
närmiljöeffekter och negativa sociala effekter. Resultaten visar att kasinot hade starkt stöd i 
Niagara. Stödet var framförallt relaterat till positiva förväntningar på den lokala ekonomin 
men också till en generellt positiv inställning till spel. En negativ inställning till 
kasinoetableringen var framförallt relaterad till förväntade negativa sociala konsekvenser. 
Vidare framkom att attityder till spel snarare än hur mycket respondenterna spelade låg 
bakom en positiv inställning till kasinoetableringen. Därutöver förväntade sig en stor andel av 
respondenterna ökningar i negativa närmiljöeffekter samtidigt som dessa förväntningar inte 
verkade påverka inställningen till kasinot i någon större omfattning.  
 
I artikel 2 analyseras resultat av både ovan diskuterade förmätning och en eftermätning året 
senare. Resultaten i fråga om negativa och positiva förväntningar kontra erfarenheter var i 
stort att det var många som förväntade sig både negativa och positiva effekter men att 
erfarenheterna visade sig mindre dramatiska. De förväntade effekterna fler arbeten och 
trafikstockningar motsvarades i erfarenheter, medan ökad kriminalitet och störande inslag i 
närmiljön som trängsel eller höga ljudnivåer inte erfors i samma grad som befarats. Attityder 
till spel generellt visade ingen förändring även om respondenterna var medvetna om kasinons 
baksidor. Negativa effekter i den privata sfären visade tydligare ökningar. Majoriteten 
förväntade sig en ökad andel spelberoende och ännu fler erfor en sådan ökning. Spelutgifterna 
för kasinospel ökade och både egna och bekantas spelproblem ökade enligt svaren. 
Sammanfattningsvis visar studien att kasinoetableringen inte verkar ha påverkat den 
offentliga sfären i så stor utsträckning. När det gäller problem som framförallt manifesterar 
sig i den privata sfären visade sig kasinoetableringen resultera i negativa effekter.  
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Stitt, Giacopassi, Nichols 2000. 
 
Ett stort amerikanskt projekt har nyligen börjat resultera i rapporter om effekter av 
kasinoetablering. Ett forskningsteam bestående av bl.a. en ekonom och två kriminologer har 
undersökt effekter av kasinoetablering i åtta �nya kasinojurisdiktioner�. Vad som studerats är 
eventuella effekter på kriminalitet, och faktorer som antalet konkurser, skilsmässor och 
självmord. Den kvantitativa delen innefattar telefonintervjuer med 2768 personer (ojämnt) 
fördelade över dessa områden. Även kontrollområden användes, de valdes ut efter en 
jämförelse avseende 15 sociodemografiska variabler. Upplägget är delvis retrospektivt 
eftersom det endast innefattar en �eftermätning� i områden som haft kasinon i minst fyra år 
för vilka registerdata sedan tagits fram som även gäller tiden före etableringen. Projektet 
innefattar även en kvalitativ del där sammanlagt 128 �community leaders� intervjuats om 
anledningen till och effekter av kasinoetableringen. 
 
Resultaten av nyckelinformantintervjuerna visar att majoriteten av intervjupersonerna 
uppfattade att kasinoetableringen varit bra för lokalsamhället och endast 10-20 procent såg 
den som negativ. I den kvantitativa studien framkom inget tydligt samband mellan 
brottslighet och kasinoetablering. Undantaget är lokalsamhällen med en hög koncentration av 
kasinon. Det visade sig sannolikare med en ökning av den mindre grova brottsligheten än den 
grövre, även om jämförelsen mellan lokalsamhällena visar en låg samstämmighet när det 
gäller vilka specifika brottstyper som ökar. Resultaten indikerar vidare att konkurser verkar 
öka i samband med kasinoetablering, att skilsmässor inte ökar (och kanske till och med 
minskar) och att inte heller självmorden behöver öka.  
 
Frisch, Govoni, Rupcich 1999. 
 
En forskargrupp vid psykologiska institutionen (PGRG), Windsor University har genomfört 
en studie av effekter i samband med etableringen av ett kasino i Windsor (Kanada) 1994. 
Studien är uppdelad i tre faser; en förstudie genomfördes innan kasinot öppnade följt av en 
efterstudie ett år senare och slutligen en efterstudie fyra år efter att kasinot öppnat. 
Telefonintervjuer genomfördes med dryga 2500 respondenter i vardera mätning.  
 
Resultaten visar att spelandet ökat i Windsor under dessa fyra år, men att andelen 
problemspelare samt �patologiska� spelare inte har ökat. Andelen som någon gång spelat 
ökade från 66 till 82 procent och det absoluta antalet problemspelare och patologiska spelare 
ökade från ca 4600 till 6000. Skillnaden mellan män som var problemspelare och den lägre 
andelen för kvinnor försvann efter de fyra åren. Skillnaden mellan könen beträffande 
patologiska spelare och problemspelare sammanlagt (ca 1 procentenhet) var dock konstant, 
vilket förklaras av att minskningen i andelen manliga problemspelare uppvägdes av en ökning 
för manliga patologiska spelare. Andelen positiva till kasinot ökade och var 54, 66 och 63 
procent i respektive mätning. Andelen negativa var i respektive studie 30, 19 och 24 procent.  
 
NORC, Gemini Research, The Lewin Group 1999. 
 
Den amerikanska (USA) �The National Gambling Impact Study Commission� gav (bl.a.) 
NORC i uppdrag att genomföra en telefonintervjustudie av normalpopulationens 
spelbeteenden och spelproblem samt ett par andra studier om spelandet i USA.  
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I normalpopulationsstudien används en egen uppsättning frågor om spelproblem som bygger 
på DSM-IV och kallas NODS. Denna gav med ett urval på 1749 individer en andel 
problemspelare på 1,3% och patologiska 0,8%.  
 
Projektet innefattar även en studie av storspelare där en pilotstudie är gjord innan 
huvudstudien. Studien fungerar som en slags �översampling� av potentiella problemspelare 
vilka i analysen har jämförts med respondenterna i normalpopulationsstudien samt även 
slagits ihop med dessa. I urvalet som bestod av ca 500 respondenter uppmättes andelarna 
7,9% problemspelare och 5,3% patologiska spelare. 
 
Bland ett par andra analyser görs en regressionsanalys av socioekonomiska variabler i 100 
samhällen där ett kasino öppnats i närområdet. Tidsperioden är 1980-1997. Resultaten visar 
ökningar beträffande kasinospelsutgifter per capita och intäkter i byggnadsbranschen samt 
hotell-, rekreation- och underhållningsbranschen. Minskningar återfanns i första hand när det 
gäller  arbetslösheten och inkomster av restauranger och barer.   
 
En annan del av projektet är intervjuer i 10 samhällen om effekter av kasinoetablering. Dessa 
samhällen ligger högst 50 miles från ett kasino som har etablerats högst 9 år tidigare. 
Telefonintervjuer genomfördes med 7-8 personer i respektive samhälle. Socioekonomiska 
effekter som uppgavs av respondenterna var både positiva och negativa. I fem samhällen 
uppgavs positiva effekter på arbetslöshet medan det i några andra uppgavs att arbeten som 
skapats endast var tillfälliga och lågavlönade utan sociala förmåner. Det sistnämnda uppgavs i 
ett samhälle ha lett till att även om arbetstillfällena ökat något så hade inte 
socialbidragsutgifterna minskat eftersom folk ville ha tryggheten i socialförsäkringen (vid 
socialbidrag ingår försäkring). Ökningar i hotell- och byggbranschen uppgavs i flera 
samhällen. När det gäller negativa konsekvenser uppgavs ökad trafik, fler personer med 
skuldproblem och fler konkurser. Det senare förklaras av dels spel på kredit etc. och dels att 
människor som redan har ekonomiska problem dras till kasinon i sitt �sökande efter ett bättre 
liv�. 
 
I två samhällen rapporterades minskningar av brottslighet medan tre rapporterade ökningar. 
Ungdomsbrottsligheten rapporteras ha ökat i fem av de studerade samhällena. I sex samhällen 
hade respondenten uppfattat att familjevåldet hade ökat. I samma antal uppgavs även 
ökningar i �vanvård av barn� som t ex att låta barn stanna ensamma långa tider i kasinolobbyn 
eller bilen. Socialarbetare i ett flertal samhällen uppgav en ökad �familjestress� relaterad till 
spelande. Sju samhällen rapporterade ökningar i självmord. I sju av de undersökta samhällena 
uppgav respondenterna en ökning av antalet problemspelare och patologiska spelare. Delvis 
uppgavs ökningen bero på att sådana spelare dras till områden med kasinon. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis framkommer i dessa studier att inställningen till kasinoetablering 
generellt var positiv; i en av studierna blev inställningen även mer positiv över tid. 
Förväntningar om negativa och positiva konsekvenser av etableringen var stora före 
densamma men motsvarande erfarenheter mindre en tid efter. Både de effekter som erfarits av 
respondenterna och sådana som uppmätts med intervjufrågor eller annan statistik indikerar att 
konsekvenser av kasinoetablering är kontextbundet. I de två studier som har ett komparativt 
material visade jämförelserna att effekterna varierade mellan de olika områden som 
undersökts. 
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2. Metod och genomförande 
 
Det första s.k. internationella kasinot i Sverige öppnade i Sundsvall den första juli 2001. Det 
är inrymt i en centralt belägen gammal stationsbyggnad som genomgått en omfattande 
renovering och anpassning för kasinoverksamhet. I december samma år öppnade Sveriges 
andra kasino i Malmö. Här valdes en restaurangbyggnad i Kungsparken. 
 
Alla empiriska studier är behäftade med felkällor. Varje metod är förenad med en viss 
osäkerhet av det ena eller andra slaget. Därför är användandet av flera metoder för att studera 
samma fenomen viktigt, s.k. triangulering rekommenderas ofta i metodlitteraturen. I 
föreliggande projekt används i linje med detta både kvalitativ och kvantitativ metod, samt 
både registerdata och självrapporterade data. De ofrånkomliga bristerna är också en viktig 
anledning till att vara försiktig med tolkningar av resultat från en enstaka studie. 
Spelforskningen i Sverige är fortfarande i sin linda. Få studier om spel generellt är 
genomförda och ingen studie finns, av naturliga skäl, om kasinon.  
 
Projektets metodologiska upplägg och genomförande har delvis berörts tidigare. I detta avsnitt 
beskrivs valet av experiment- och kontrollområde, frågeformulär och svarsfrekvenser i den 
kvantitativa studien samt frågeguide och genomförande av de kvalitativa intervjuerna. 
 

2.1 Experiment- och kontrollområde 
 
När det gäller att fastställa experiment- och kontrollområden uppkommer framförallt två 
frågor. Den ena är hur stort område, geografiskt och befolkningsmässigt som skall väljas. Den 
andra vilken ort som skall utgöra kontrollområde och efter vilka kriterier den skall väljas. 
 
Kommunurval verkar rimligt eftersom det är en existerande administrativ enhet och till 
skillnad från länen inte omfattar ett så stort avstånd från kasinot. Att välja ett mindre område 
(urvalsram) förbättrar också möjligheterna att få signifikant säkerställda resultat när det som 
undersöks inte är så vanligt förekommande. Med ett urval på 2000 individer blir dock dessa 
möjligheter goda även för mycket stora befolkningsgrupper. En mindre urvalsram än 
kommuner bedöms inte som lämpligt eftersom kasinot förmodligen får många besökare som 
bor utanför själva staden. 
 
Syftet med ett kontrollområde är att kunna se effekter av kasinoetableringen skilt från andra 
faktorers inverkan. Därför bör experimentområdet jämföras med ett område som inte får ett 
kasino, allt annat lika. En exakt likhet är naturligtvis inte möjlig att uppnå. Kontrollområdet 
bör istället vara så likt experimentområdet som möjligt i viktiga avseenden. Vilka är då de 
viktiga aspekterna i föreliggande studie? De faktorer som använts som urvalskriterier för valet 
av kontrollort till Sundsvall är: 
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1. Populationsstorlek (Kommun) 
2. Populationsstorlek (Tätort) 
3. Avstånd till Experiment 
4. Spelinsatser 
5. Ogifta män 20-64år 
6. Sysselsättningsstruktur 
7. Arbetslöshet 
8. Socialbidrag 
9. Disponibel inkomst 
10. Kommunekonomi 
11. Kulturutgifter 
 
Punkt 1-4 har bedömts som de viktigaste att jämföra efter vid val av kontrollområde. En 
detaljerad beskrivning av urvalsprocessen finns i Appendix F. Resultatet redovisas i Tabell 1. 
Till experimentområde valdes Sundsvalls samt Timrås kommun och kontrollområde Grums, 
Forshaga, Kil, Hammarö och Karlstads kommun. Experimentområdet för kasinot i Malmö 
blev Malmö stad. 
 
Tabell 1. Befolkningsstorlek i experiment- och kontrollområdet (2001). 
Experimentområde Invånare Kontrollområde Invånare 
Sundsvall 93053 Karlstad 80782 
Timrå 17819 Hammarö 14122 
  Kil 11913 
  Forshaga 11449 
  Grums 9419 
 = 110872  = 127685 
Malmö = 262551   
*Preliminära befolkningsuppgifter från SCB avseende 31 december 2001. 
 

2.2 Frågeformulär till och genomförande av den kvantitativa 
studien 
 
Frågeformuläret (se Appendix A) är framtaget med formuläret som användes i Niagara Falls 
studien som utgångspunkt och avsevärd tid har investerats i att få frågorna formulerade på ett 
adekvat sätt. Därutöver har frågor om spelande och spelproblem gjorts jämförbara med en 
svensk rikstäckande studie (Rönnberg m.fl. 1999).  Frågorna om spelande är i stort sätt de 
samma som i Rönnberg m.fl. (ibid.) men med vissa modifikationer. Inga �livstidsfrågor� eller 
�senaste 7dgr�- frågor är med. Spelkategorierna har utökats med tillägg för olika slags 
spelautomater, spel utanför Sverige samt spel på hundkapplöpningar etc. Till frågan hur länge 
favoritspelet pågår har en fråga om favoritspelet idkas med vänner lagts till.  
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Frågorna kan delas in i följande huvudkategorier (antal frågor i parentes): 
 

! (2) Trygghet 

! (2) Inställning till kasinoetableringen 

! (15 + 3) Förväntade effekter 

! (23+3) Spelande 

! (5+10+7) Spelproblem 

! (6) Släktingar och vänners spelproblem 

! (6) Inställning till spel generellt 

! (18) Demografi/Bakgrundsvariabler 

 
De fem första frågorna om spelproblem bygger på SOGS-R vilket är en frågeuppsättning som 
i sin tur är grundar sig på DSM III- diagnosen.1 Bokstaven R betyder att frågorna även gäller 
�senaste året�, men i föreliggande studie har livstidsfrågan tagits bort så att endast �senaste 
året� återstår. Därutöver har endast en fjärdedel av de 20 frågor som ursprungligen ingår 
använts. Dessa fem är de samma som användes i den kanadensiska studien. Urvalet har gjorts 
med faktoranalys av resultat från en fullständig SOGS-uppsättning (Room, Turner, 
Ialomiteaunu 1999). Frågorna är värdefulla eftersom det finns många studier att jämföra med 
som använt detta mätinstrument. Därutöver kan det vara intressant att jämföra skillnader 
mellan denna och Fischers DSM IV- baserade mätinstrument. I den kanadensiska studien 
(Ibid.) klassificeras R som problemspelare om R ger två positiva svar av de fem möjliga. 
Denna korta SOGS kan inte skilja ut patologiska spelare från problemspelare (Ibid.). De tio 
därpå följande frågorna om spelproblem är Fishers DSM IV �baserade mätinstrument som 
också är identisk med den som använts i Rönnberg m.fl. De sista sju spelproblemfrågorna är 
hämtade från den kanadensiska studien och benämns där som "life area questions". 
 
Genomförandet av telefonintervjuerna i förmätningen har kontrakterats med 
intervjuarinstitutet MOA. Institutet har tagit fram representativa urval för respektive område 
(18 år och äldre) samt genomfört intervjuerna vid dess CATI (Computer Aided Telephone 
Interviewing) baserade telefoncentral i Ockelbo (se Appendix B). I en pilotstudie intervjuades 
60 personer (40 i Sundsvall och 20 i Karlstad) före huvudstudien. Syftet med denna 
pilotstudie var i första hand att pröva frågorna för att kunna korrigera eventuella brister. 
Projektledningen har också varit i kontinuerlig kontakt med institutet under hela fältarbetet.  
 
Intervjudata från den första fasen har levererats av MOA vilket innebär att dryga 6000 
intervjuer är genomförda. De kvantitativa resultat som redovisas i föreliggande rapport härrör 
från dessa intervjuer. 
 

                                                 
1 SOGS står för South Oaks Gambling Screen och DSM för Diagnostic and Statistical Manual of American 
Psychiatric Association.  
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2.3 Bortfall och svarsfrekvens 
 
Två huvudtyper av bortfall kan urskiljas. Med externt bortfall åsyftas de personer som ingår i 
urvalet men av olika anledningar inte kommer med i undersökningen. Den andra typen är 
internt bortfall. Detta är andelen icke-svar på enstaka frågor. I avsnittet redovisas resultat 
avseende det externa bortfallet samt även det interna bortfallet inom de frågekategorier som 
skall analyseras i rapporten.  
 
2.3.1 Det externa bortfallet 
 
Bortfall vid frågeundersökningar med representativa urval innebär en viss osäkerhet 
beträffande resultatens representativitet. Det är möjligt, men inte säkert, att bortfallet skiljer 
sig systematiskt från det erhållna urvalet. Det är i princip omöjligt att undvika bortfall helt och 
hållet; i ett representativt urval kommer människor som inte vill eller kan svara att ingå. 
Faktorer som kan påverka bortfallet i en telefonundersökning är många men vad 
undersökningen handlar om och hur lång tid intervjun tar är två viktiga aspekter.  
 
Tabell 2 visar bortfallsredovisningen från intervjuinstitutet beträffande samtliga tre områden 
som den första fasen i studien omfattar.  
 
Tabell 2. Bortfallsredovisning för Sundsvall, Karlstad och Malmö. 
 Sundsvall % Karlstad % Malmö % 
Bruttourval 5000 (100) 5000 (100) 6000 (100) 
Ej använt urval 934 18,7 875 17,5 242 4,0 
       
Använt urval 4066 (100) 4125 (100) 5758 (100) 
Ej svensktalande 24 0,6 39 0,9 163 2,8 
Fax 175 4,3 125 3,0 214 3,7 
Förståndshandikappad   1 0,0 3 0,1 
Oriktigt nummer 512 12,6 688 16,7 1832 31,8 
Dubblett 85 2,1 143 3,5 137 2,4 
Antal netto A-bortfall 796 19,6 996 24,1 2351 40,8 
       
Nettourval 3270 (100) 3129 (100) 3407 (100) 

312 9,2 Vägrar intervju: Princip 
                          Tidsbrist 1065 32,6 937 29,9 619 18,2 
Oanträffbar under 
fältperiod 194 5,9 174 5,6 467 13,7 
Sjuk under fältperiod 4 0,1 7 0,2 3 0,1 
Bortrest under fältperiod 1 0,0 9 0,3 6 0,2 
Summa B-bortfall 1264 38,7 1127 36,0 1407 41,3 
       
Genomförda intervjuer 2006 61,3 2002 64,0 2000 58,7 
Svarsfrekvens 61,3% 64,0% 58,7% 
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A-bortfallet (netto + brutto) är telefonnummer/respondenter som inte ingår i undersökningens 
urvalsram. Det vill säga om de till exempel inte är personer över 18 år bosatta i de aktuella 
områdena. Det förekommer olika sätt att redovisa svarsfrekvenser vilket kan leda till felaktiga 
slutsatser om en undersöknings kvalitet i förhållande till en annan. Det har hävdats att en 
utveckling (i USA) mot lägre svarsfrekvenser � till följd av ökat användande av fax och 
telefonsvarare etc. � ligger bakom en ökad differentiering beträffande sätt att räkna ut 
svarsfrekvenser. Den vanligaste skillnaden ligger i hur de som man inte får kontakt med 
räknas (Productivity Commission, 1999). Problemet är att det inte går att veta om de uppfyller 
kriterierna för att ingå i urvalet (urvalsramen). En högre svarsfrekvens erhålls om dessa 
räknas som A-bortfall dvs. inte ingår i urvalsramen. Ett sådant sätt att redovisa svarsfrekvens 
har till exempel använts i en aktuell spelprevalens-studie från Kanada som, detta till trots, fick 
ett bortfall på 63% (Canadian Centre on Substance Abuse 2001). Det mer restriktiva sättet 
innebär att de fall man ej fått kontakt med räknas som B-bortfall och detta har använts i 
föreliggande studie.  
 
Av Tabell 2 framgår att svarsfrekvensen i underökningsområdena uppgår till omkring 60%. 
Med tanke på frågeformulärets längd, ca 25 min, var en inte allt för hög svarsfrekvens väntad. 
Om en jämförelse görs med de två studier som legat till grund för frågeformuläret kan det 
konstateras att bortfallet är ungefär detsamma som i studien om kasinoetablering i Niagara 
Falls2 och något högre än i den Svenska nationella studien.3  
 
Skillnaden mellan Malmö och de två andra områdena avseende andel "oriktigt nummer" (se 
Tabell 2) beror sannolikt främst på att Malmö är en storstad och därmed har en större andel 
företagsnummer; där finns både fler företag och fler större företag med många 
telefonnummer. 
 
Mycket talar för att det externa bortfallet i studier om spelvanor och spelproblem tenderar att 
omfatta en högre andel storspelare och personer med spelproblem än de erhållna samplet. Det 
kan bero på att sådana personer är svåra att få tag på eller helt enkelt vägrar medverka i högre 
grad än andra. Detta leder till en underskattning av dessas reella andelar i populationen. I 
föreliggande studie är dock huvudsyftet att mäta eventuella förändringar i spelvanor och 
spelproblem till följd av kasinoetableringen vilket gör problemet mindre. Det finns ingen 
anledning att anta att ett slumpmässigt urval vid tillfälle 1 (före kasinostarten) skulle resultera 
i en annorlunda skevhet i bortfallet än vid tillfälle 2 (en tid efter kasinostarten). 
 
2.3.2 Det interna bortfallet 
 
Skillnader i bortfall mellan olika frågor kan t.ex. bero på sämre/bättre konstruktion 
(formulering) av frågan och/eller i vilken mån frågan är känslig respektive engagerande. I 
tabellen nedan (Tabell 3) redovisas andelar (i %)  för enstaka frågor samt medelvärden av 
dessa, standardavvikelse, minimum och maximum för bortfallet inom de frågekategorier som 
analyseras i rapporten. 
 

                                                 
2 Här var svarsfrekvenserna också omkring 60%, men information saknas om hur de är uträknade. 
3 Undersökningarna är inte helt jämförbara eftersom denna studie bygger på ett registerurval. Svarsfrekvensen 
för telefonintervjuerna var, restriktivt räknat, 68 procent.  
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Tabell 3. Internt bortfall. Procentuella andelar för aktuella frågor med  
beskrivande mått för frågekategorier. 

Andel i %  Std. avvikelse Minimum Maximum Fråga/kategori S K M S M S M S M 
1. Inställning till 
kasinot fr. 1 4,5 7,3 6,6 - - - - - - 
2. Inställning till 
kasinot fr. 2 1,0 - 1,2 - - - - - - 
3. Förväntade  
effekter  0,9 - 0,3 0,38 0,15 0,4 0,2 1,6 0,5 
4. Inställning till 
spel generellt 0,5 - 0,5 0,35 0,15 0,2 0,3 1,1 0,7 
5. Spelbeteende 3,2 - 0,8 - - - - - - 
6. Trygghet 0,3 - 0,2 - - - - - - 
7. Bakgrunds- 
variabler 1,7 - 2,2 4,32 4,81 0,1 0,0 12,4 14,0 
Tabellförklaring: Fråga 1 motsvarar fråga 5 i Sundsvall och Malmö samt fråga 6 i Karlstad. Fråga 2 motsvarar fråga 25 i 
Sundsvall och Malmö. Frågekategori 3 är medelvärden för fråga 7-21 i Sundsvall och Malmö. Frågekategori 4 är 
medelvärden för fråga 142-145 och 147 i Sundsvall och Malmö. Fråga 5 motsvarar fråga 95 i Sundsvall och Malmö. Fråga 6 
motsvarar fråga 3 i Sundsvall och Malmö. Frågekategori 7 är medelvärden för fråga 1, 148, 151-152, 156-157, 161-162 i 
Sundsvall och Malmö.   
 
Generellt gäller att det inte görs någon åtskillnad mellan �vet ej� och �ej svar�. Detta kan vara 
en orsak till det relativt höga värdet för fråga 1 (i Tabell 3) eftersom frågan saknar 
svarsalternativ för de som är likgiltiga till kasinoetableringen. Denna konstruktion av 
svarsalternativ har valts i syfte att undvika alltför låg spridning i svaren. Att fråga 2 i samma 
tabell har ett lägre värde talar dock i viss mån mot att den högre andelen i fråga 1 främst beror 
på �de likgiltiga�. Även fråga 2 saknar ju ett sådant svarsalternativ (se Appendix A), dock 
haltar jämförelsen något av att fråga 2 är annorlunda formulerad (som påstående). Att 
Sundsvall har den lägsta andelen och Karlstad den högsta kan också vara relaterat till 
skillnader i hur �stor� eller engagerande frågan om kasinoetableringen är i respektive ort. 
Fråga 5 har ett något högre internt bortfall för Sundsvall (S= 3,2%) jämfört med Malmö (M 
=0,8%). Även andra mått på spelandet kommer att analyseras i senare rapporter när fokus 
ligger vid förändringar i spelvanor till följd av kasinoetableringen. Medelvärden för 
bakgrundsvariablerna är påverkade av ett högt värde för inkomstvariabeln. De andra 
bakgrundsvariablerna har bortfall som understiger 1 procent. 
 

2.4 Intervjuguide till och genomförande av 
nyckelinformantintervjuer 
 
När det gäller Sundsvall har en intervjuguide med frågor till de kvalitativa intervjuerna och 
riktlinjer för urvalet av respondenter arbetats fram av författaren och Vicki Lee vid SoRAD 
(se Appendix C). Samma intervjuguide och urvalskriterier, med smärre korrigeringar, har 
använts i Malmö. Urvalet av respondenter består av personer boende i de aktuella områdena 
och huvudsakligen sådana med yrken som gör att de kan komma i kontakt med effekter av 
kasinoetableringen. De respondentkategorier som ingår Sundsvallsmaterialet är: 
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! Socialarbetare (S:2st, M:2st)  

! Ekonomiskt bistånd (S:1st)  

! Spelberoende förening (M:2st) 

! Annan spelverksamhet (S:4st, M:2) 

! Boende nära kasinot (S:1st, M:2st) 

! Taxichaufförer (S:2st, M:2st) 

! Journalister (S:2st, M:2st) 

! Hotell/Restaurang (S:5st, M:2st, 

M:tekn. fel i en) 

! Lokala politiker (S:2st, M:2st)  

! Polisen (S:2st, M:3st, S:tekn. fel i båda) 

 
I riktlinjerna för urvalet har ingått att i möjligaste mån få med två respondenter för varje 
kategori, varav en i chefsposition. 
 
Frågorna är till viss del desamma som ställs i den kvantitativa studien. För att få en 
uppfattning om extra frågor som kunde vara relevanta att ställa har vi också försökt att få en 
grov bild av hur kasinot diskuteras i Sundsvall. Källor har varit dels en genomgång av 
lokaltidningen STs artiklar om kasinot och dels samtal med boende vid två besök Sundsvall.  
 
Intervjuerna har genomförts av personer som både har relevant erfarenhet och utbildning samt 
lokal anknytning till respektive område.4 Målsättningen var att få minst 20 intervjuer i de 
båda orterna vardera. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. Antalet 
genomförda intervjuer i den första fasen (före kasinostarten) uppgick till 21 i Sundsvall och 
205 i Malmö. I Sundsvall föll två intervjuer med poliser bort p.g.a. tekniskt problem med 
ljudupptagningen och i Sundsvall föll en halv intervju med en turistdirektör bort av samma 
anledning. Intervjuarna har dock sparat minnesanteckningar från dessa. 
 
En separat analys av det kvalitativa materialet skall genomföras när intervjuer med samma 
och nya respondenter har genomförts en tid efter att kasinot öppnats. I föreliggande rapport 
används endast vissa preliminära resultat som kommentarer till resultaten från de kvantitativa 
materialet. 
 

                                                 
4 I Sundsvall genomfördes intervjuerna av två högskolestudenter vid Mitthögskolan, Kristina Seebass och Jonas 
Karnström. De har skrivit en C-uppsats i Statsvetenskap om hur aktörer inom besöksnäring och lokalpolitiker 
agerat för att påverka beslutsprocessen som ledde fram till att kasinot etablerades i Sundsvall. I Malmö har 
intervjuerna genomförts av Fil. Dr. Dolf Tops vid Socialhögskolan i Lund.  
5 Två av intervjuerna genomfördes med två intervjupersoner samtidigt så antalet intervjutillfällen var endast 18 (-
1 tekniskt problem). 
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3. Resultat 
 
De resultat som redovisas i denna rapport rör vad boende i de aktuella områdena har för 
inställning till etableringen av de nya kasinona och vilka konsekvenser de tror att 
kasinoetableringen kommer att få. Resultat avseende spelvanor och spelproblem redovisas i 
kommande rapporter. Det första avsnittet behandlar hur svaren blev på frågor om allmän 
inställning och det andra rör förväntade sociala och ekonomiska effekter. I det andra avsnittet 
görs också en klusteranalys av respondenterna efter dessa förväntade effekter. Det tredje 
avsnittet innehåller en LISREL-analys av sambanden mellan inställning till kasinoetablering 
och förväntade effekter samt ytterligare ett par variabler. Avslutningsvis ges en 
sammanfattning i det fjärde resultatavsnittet. 
 

3.1 Inställning till kasinoetablering 
 
Nedan redovisas resultaten avseende inställning till kasinoetablering. Två frågor som mäter 
den �generella� inställningen har ställts till respondenterna i Sundsvall och Malmö. Den ena 
före frågorna om konkreta positiva och negativa förväntningar och den andra efter dessa. 
Tänkbara orsaker till skillnader i svaren på dessa frågor diskuteras. Till kontrollorten 
Karlstads respondenter ställdes endast en fråga om inställning till kasinoetablering och det 
gällde av naturliga skäl inställningen till om det skulle etableras ett kasino där.  
 
Stapeldiagrammet nedan visar att majoriteten av de boende i Sundsvall och Malmö är positivt 
inställda till kasinot (Diagram 1). På frågan ”Är du mycket negativ, ganska negativ, ganska 
positiv eller mycket positiv till att det skall öppnas ett statligt kasino i Sundsvall (/Malmö)?” 
har 64% i Sundsvall och 66% i Malmö svarat att de är ganska eller mycket positiva.  
 

Diagram 1. Inställning till kasinoetablering i Sundsvall, Malmö och  
Karlstad. Fråga 1 om inställning, Procentuella andelar. 
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Både andelen mycket och ganska negativa är större i Sundsvall än i Malmö. På den 
hypotetiska frågan om inställning till ett kasino i Karlstad svarade 62% att de var mycket eller 
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ganska positiva. Ett signifikans test med hjälp av konfidensintervall visar att skillnaden 
mellan Malmö och Sundsvall inte är statistiskt säkerställd.6  
 
Resultat från liknande studier i andra länder visar i de flesta fall också att en majoritet är 
positiva till kasinoetableringen (Turner, Ialomiteaunu, Room 1999).  
 
Fördelningen blev något annorlunda på frågan �Vad är din inställning till följande påstående: 
Kasinot i [Sundsvall] är på det hela taget en bra idé för [Sundsvalls och Timrås] kommun. 
Stämmer detta enligt din uppfattning inte alls, ganska dåligt, till viss del eller helt och 
hållet?”. Resultatet visar för denna fråga en mer positiv inställning (Se Diagram 2). 
 

Diagram 2. Inställning till kasinoetablering i Sundsvall och Malmö. 
Fråga 2 om inställning, Procentuella andelar. 
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Nära 20 procentenheter fler är nu mycket positiva och skillnaden är något större för 
Sundsvall. Omkring 10 procentenheter färre vardera, jämfört med den förra frågan, är ganska 
negativa och ganska positiva. 
 
Mellan de båda frågorna har respondenterna fått frågor om konkreta positiva och negativa 
förväntningar avseende kasinoetableringen. Skillnaden i resultat kan bero på att 
respondenterna förut inte tänkt så mycket på eventuella effekter av kasinot och då speciellt 
konkreta positiva effekter. Den stora mediala uppmärksamhet som kasinot fått i framförallt 
Sundsvall talar dock för att få kan vara helt ovetande om kasinoetableringen.7 De journalister, 
hotell- och restaurangarbetare vi talat med under förberedelserna tyder tillsammans med 
preliminära resultat från nyckelinformantintervjuerna också på att kasinot var ett "stort" 
samtalsämne bland Sundsvallsbor. Troligtvis innebär de mellanliggande frågorna ändå en viss 
konkretisering av för- och nackdelar som delvis förklarar skillnaden i inställning.  
 
Andra förklaringar kan röra hur frågornas skilda formulering tolkas. Den första frågan kanske 
uppfattas som bredare än den andra, dvs. att den innefattar fler dimensioner. Den andra 
                                                 
6 Detta på en 95 procentig konfidensnivå. Konfidensintervallen ligger på ca. +2 procent vilket innebär att 
skillnaden måste vara större än ca. 4 procent för att den skall vara signifikant. 
7 Ett exempel är att när man kör bil in i Sundsvall och läser välkomstskylten till staden så står det omedelbart 
under att här öppnar Sveriges första internationella kasino (Våren 2001). 
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kanske framförallt uppfattas som en fråga om kasinots konsekvenser för den lokala ekonomin. 
Om detta är fallet så kan resultaten tyda på att det finns en viss tveksamhet inför 
kasinoetableringen oberoende av ekonomiska aspekter, tex. på grund av solidaritet med 
spelproblematiker och etiska betänkligheter. I LISREL-analysen nedan studeras relationer 
mellan olika sådana attityder och förväntningar och hur de förhåller sig till inställningen till 
kasinoetableringen (se 3.3).  
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3.2 Förväntade effekter av kasinoetableringen 
 
I studien har 15 frågor ställts om vad respondenterna förväntar sig ska ske till följd av 
kasinoetableringen. Utgångspunkt för urvalet av frågor har tagits i studien om Niagara Falls 
(Room, Turner, Ialomiteaunu 1999, Turner, Ialomiteaunu, Room 1999). Frågor som inte 
ansetts relevanta för svenska förhållanden har tagits bort och ett par frågor har lagts till. 
 
Detta avsnitt innefattar dels en redogörelse för resultaten avseende dessa frågor och hur de 
fördelar sig efter ålder och kön, dels resultaten från en gruppering (klusteranalys) av 
respondenterna efter olika förväntningar.  
 
 
3.2.1 Förväntningar 
 
I Tabell 4 finns procentuella svarsfrekvenser för respektive fråga inlagd. De totala andelarna i 
Malmö och Sundsvall samt andelar efter kön och ålderskategorier är framtagna. Förutom de 
15 frågorna om förväntade konsekvenser finns även de två frågorna om inställning till 
kasinoetableringen med.8  
 
När det gäller fråga 1 om inställningen har det redan konstaterats att den, totalt sett, verkar ha 
varit något mer positiv i Malmö (66%) än i Sundsvall (64%) men att denna skillnad inte var 
signifikant. Tabellen visar också att andelen positiva män var större än andelen positiva 
kvinnor i båda städerna samt att skillnaden mellan könen var något större i Malmö. I samtliga 
fall var dock majoriteten positiva; de mest positiva var männen i Malmö (76%) och de minst 
positiva kvinnorna i Sundsvall (61%). Ett liknande mönster framträder för fråga 2 om 
inställning, även om andelar positiva var högre och skillnaderna något mindre. I både Malmö 
och Sundsvall var andelarna positiva enligt fråga 1 och fråga 2, successivt lägre bland äldre än 
yngre personer.  
 
De fem första frågorna om förväntningar rör eventuella effekter på den lokala ekonomin. 
Totalt sett finns en tydlig skillnad mellan Sundsvall och Malmö. I Sundsvall förväntade sig 
majoriteten ökad turism samt ökat utbud och intäkter i den lokala ekonomin. Det enda 
undantaget gäller priser på varor och tjänster där majoriteten förväntade sig en oförändrad 
situation. I Malmö var däremot förväntningarna avseende effekter på ekonomin mindre 
tydliga. Majoriteten förväntade sig ökad turism men andelarna var lägre än i Sundsvall. En 
andel på 48 procent förväntade sig också ökade intäkter för lokal näringsverksamhet vilket 
dock skall jämföras med 71 procent för Sundsvall. Majoriteten i Malmö trodde på en 
oförändrad situation beträffande utbudet av affärer och tjänster samt priser på varor och 
tjänster. 

                                                 
8 I Tabell 4 har resultaten för dessa redovisats på följande vis: före snedstrecket (x/) finns den procentuella andel 
som förväntar sig en svag eller kraftig ökning och efter snedstrecket (/x) den procentuella andel som förväntar 
sig en svag eller kraftig minskning. Vid totalandelar för respektive område har även "vet ej/ej svar" kategorierna 
räknats in men i övrigt gäller andelarna i förhållande till erhållna svar. Förutom frågorna om inställning till 
kasinot där inget "neutralt" svarsalternativ finns, kan dock andelen som tror på en oförändrad situation 
uppskattas genom att addera "minskning" och "ökning" (samt ta differansen till 100). Detta eftersom det interna 
bortfallet generellt är mycket lågt. 
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Tabell 4. Resultat avseende inställning till kasinot och förväntade effekter av kasinoetableringen. Procentuella andelar i kolumner. 

 Totalt Kön Ålder 

Fråga Stad: Man Kvinna 18-24- 25-44- 45-64- 65- 
 S M S M S M S M S M S M S M 

Inställning till kasinot, fråga 1 (pos/neg) 64/32 66/27 73/27 76/24 61/39 65/35 84/16 79/21 76/24 77/23 64/36 68/32 43/57 52/48 

Inställning till kasinot, fråga 2 (pos/neg) 75/24 72/26 80/20 79/21 72/28 68/32 87/13 78/22 83/17 77/23 74/26 74/26 58/42 59/41 
1. Utbudet av affärer och tjänster 
(förväntad ökning/minskning) 62/2 30/2 62/2 29/2 62/2 30/2 60/2 34/2 65/1 31/1 61/2 29/3 58/3 24/2 
2. Antal svenska turister (förväntad 
ökning/minskning) 84/1 69/1 84/16 68/1 84/15 70/1 88/0 71/1 87/0 69/1 82/1 70/1 80/1 67/1 
3. Antal utländska turister (förväntad 
ökning/minskning) 67/2 57/2 68/2 57/2 68/1 58/2 69/1 56/3 73/2 58/1 65/2 54/2 62/1 60/2 
4. Intäkter för lokal näringsv. (förväntad 
ökning/minskning) 71/1 48/2 73/2 49/2 70/1 48/2 62/2 45/2 76/1 55/2 72/1 44/2 64/2 39/2 
5. Priser på varor och tjänster (förväntad 
ökning/minskning) 30/4 23/5 28/4 20/6 34/5 25/3 22/5 24/6 29/5 20/5 35/4 24/5 31/5 25/1 
6. Lediga parkeringsplatser (förväntad 
ökning/minskning) 7/54 6/65 6/54 6/61 7/56 6/70 9/61 9/69 7/54 6/65 6/54 4/62 7/58 7/70 
7. Störande berusade personer (förväntad 
ökning/minskning) 50/2 38/3 44/2 33/3 57/2 44/3 65/2 48/5 51/23 38/3 47/2 35/3 52/1 40/2 
8. Nedskräpning etc. (förväntad 
ökning/minskning) 35/2 31/3 30/2 25/3 41/2 38/2 41/2 35/5 32/3 26/2 35/2 31/2 44/1 42/3 
9. Arbetstillfällen (förväntad 
ökning/minskning) 70/1 62/2 69/1 59/3 71/1 65/2 68/1 67/3 73/1 65/2 70/1 59/2 65/3 56/2 
10. Medelinkomsten (förväntad 
ökning/minskning) 16/2 12/3 16/2 13/3 17/2 10/3 21/2 15/6 14/3 12/2 17/1 10/2 18/1 12/4 
11. Antal socialbidragstagare (förväntad 
ökning/minskning) 33/3 31/4 32/4 28/4 36/3 34/4 26/6 32/6 31/4 26/5 33/3 31/2 46/2 45/5 
12. Skilsmässor/splittrade familjer 
(förväntad ökning/minskning) 35/1 37/2 34/1 34/2 37/1 39/2 32/2 32/3 33/2 34/2 35/1 36/2 44/0 49/1 
13. Ungd. I klammeri med rättv. 
(förväntad ökning/minskning) 46/1 48/2 40/2 43/2 53/1 53/2 53/1 52/4 44/1 42/2 43/1 47/1 56/2 64/2 
14. Antalet allvarliga brott (förväntad 
ökning/minskning) 61/2 44/3 59/3 37/4 65/1 52/3 60/4 44/5 61/2 42/3 62/2 44/4 64/2 53/1 
15. Personer med spelproblem (förväntad 
ökning/minskning) 75/2 77/3 72/2 76/3 78/2 78/3 84/2 81/2 76/2 75/3 73/2 74/3 75/3 85/2 



Internationella kasinon i Sundsvall och Malmö – Attityder och förväntade effekter. 
 

 

 
-19- 

De högsta andelarna av samtliga fem frågor gäller antalet turister från övriga Sverige där 84% 
i Sundsvall och 69% i Malmö förväntar sig en ökning. 
 
Skillnaden mellan män och kvinnor var mycket liten för dessa frågor. Endast fråga 5 visade 
skillnader och detta både i Sundsvall och Malmö; en större andel av kvinnorna än männen 
trodde att kasinoetableringen skulle medföra högre priser på varor och tjänster. De tydligaste 
skillnaderna avseende ålder gäller frågorna om turism där de två yngre ålderskategorierna i 
Sundsvall har större andelar som förväntar sig ökningar än de två äldre. När det gäller utbudet 
av affärer och tjänster är skillnaderna små. För de två övriga frågorna framträder två olika, 
dock ganska svaga, mönster beträffande Sundsvall. Den äldsta och den yngsta ålderskategorin 
har med något undantag lägre andelar som förväntar sig ökade intäkter för lokal 
näringsverksamhet och de äldre kategorierna har successivt högre andelar som tror på ökade 
priser på varor och tjänster till följd av kasinoetableringen.  
 
Fråga 6 till 8 är frågor som är relaterade till trivsel i närmiljön. Tabellen (Tabell 4) visar att 
fler i Malmö (65%) än i Sundsvall (54%) förväntade sig att antalet lediga parkeringsplatser 
skulle minska. Omvänt trodde fler i Sundsvall (50%) än i Malmö (38%) att antalet berusade 
personer som uppträder störande skulle öka. Majoriteten i båda områdena förväntade sig inte 
någon förändring när det gäller nedskräpning och annan förfulning av miljön till följd av 
kasinoetableringen. Andelen kvinnor som befarade en negativ utveckling avseende samtliga 
tre frågor var större än andelen män, både i Sundsvall och Malmö. Dock var skillnaden 
avseende tillgången på lediga parkeringsplatser i Sundsvall inte signifikant. Skillnaderna efter 
ålder var inte så stora, men gällde för båda områdena. De yngsta och de äldsta förväntade sig i 
högre grad en minskning av lediga parkeringsplatser och en ökning av nedskräpning (etc.) än 
de övriga. De yngsta (18-24år) hade en något större andel som förväntade sig en ökning av 
störande berusade personer än de resterande. Någon enstaka av dessa skillnader var inte 
signifikant säkerställd eftersom det krävs en skillnad på ca. 4 procent men detta påverkade 
inte helhetsbilden (se Tabell 4).  
 
De sju återstående frågorna rör sociala och ekonomiska aspekter. I tre av dessa tror 
majoriteten i båda områdena att situationen inte kommer att förändras och i en fjärde är 
andelen som tror på en ökning ungefär lika stor som andelen som tror på en oförändrad 
situation. De tre första gäller förändringar beträffande medelinkomsten, antalet 
socialbidragstagare och skilsmässor/splittrade familjer. Den fjärde antalet ungdomar som 
hamnar i klammeri med rättvisan. När det gäller de övriga tre, antal arbetstillfällen, allvarliga 
brott och personer med spelproblem, förväntar sig majoriteten en ökning. Detta gäller för 
både Sundsvall och Malmö med endast ett undantag, de som förväntar sig en ökning av 
alvarliga brott i Malmö är inte i majoritet men ändå ganska många (44%). De högsta 
andelarna av samtliga sju frågor gäller antal personer med spelproblem där en likvärdig andel 
på 75% i Sundsvall och 77% i Malmö förväntar sig en ökning.  
 
När det gäller skillnader mellan könen, var dessa små för de två första frågorna om 
arbetstillfällen och medelinkomsten, undantaget att en större andel kvinnor än män i Malmö 
förväntade sig en ökning av arbetstillfällen. För de övriga sociala aspekterna gäller generellt 
att andelen kvinnor som förväntade sig en ökning var större än andelen män i båda områdena 
(fr. 13 i Tabell 4) men att ett par av dessa skillnader inte är statistiskt säkerställda. Den största 
skillnaden i detta hänseende gällde en ökning av ungdomar som kommer i �klammeri med 
rättvisan�. När det gäller åldersskillnader återfinns den lägsta andelen som förväntar sig en 
ökning av arbetstillfällen bland de äldsta i Sundsvall. I Malmö däremot finns motsvarande 
andelar bland de två äldsta ålderskategorierna. Något högre andelar av de yngsta i Sundsvall 
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och Malmö förväntade sig en ökning av medelinkomsten. Ökningar i antalet 
socialbidragstagare och skilsmässor/splittrade familjer förväntades i högre grad av äldre än av 
yngre personer i båda områdena. Liknande åldersfördelning gällde i stora drag för 
förväntningar beträffande antalet allvarliga brott. När det gäller �ungdomar i klammeri med 
rättvisan� återfinns de högsta andelarna som förväntade sig en ökning i den yngsta och den 
äldsta kategorin. I Sundsvall var andelen som förväntade sig en ökning av personer med 
spelproblem större i den yngsta ålderskategorin än i de övriga. I Malmö återfanns 
motsvarande andelar bland både de yngsta och de äldsta.9 
 
 
3.2.2 Klusteranalys 
 
Inledning 
 
Finns det relativt distinkta grupper i materialet med olika grader och typ av förväntningar och 
vad kännetecknar personer i sådana grupper? För att studera detta har en klusteranalys 
genomförts. I klusteranalysen delas respondenterna in i olika grupper. De som är lika, 
avseende någon eller några variabler, hamnar i samma grupp och de som är olika i skilda 
grupper. Inom klusteranalysmetoden finns också olika metoder; det går att gruppera efter 
olika kriterier och likheten kan mätas med olika statistiska mått. I föreliggande analys har 
samma ansats valts som i Shannon (2001) och för en mer detaljerad beskrivning av olika 
metoder hänvisas dit samt till Riksrevisionsverkets metodskrift RRV 1994:5.   
 
En förutsättning för klusteranalysen är att variablerna som används inte korrelerar med 
varandra. De frågor som här skall analyseras är av den karaktären att de med all sannolikhet är 
behäftade med sådan multicollinjäritet. Det finns olika sätt att hantera detta problem. Här 
valdes att med en principalkomponentanalys beräkna värden för komponenter vilka motsvarar 
linjära kombinationer av ursprungsvariablerna. Respondenterna grupperades sedan i en 
klusteranalys efter värden på dessa komponenter. Klusteranalysen genomfördes i två steg där 
den hierarkiska metoden fick generera utgångsvärden (centroider/centers och klusterantal) till 
k-means metoden som producerade de slutgiltiga gruppindelningarna. De resulterande 
grupperna (eller klustrena) undersöktes sedan med fokus på s.k. bakgrundsvariabler som kön, 
ålder, utbildning etc. Nedan ges endast en översiktlig beskrivning av klusterprocessen. För en 
mer detaljerad redovisning av densamma hänvisas till Appendix D.  
 
Klusterprocessen 
 
De förväntade effekterna kan delas in i tre huvudområden. En grupp frågor gäller den lokala 
ekonomin, en olika störningar i närmiljön och en tredje sociala aspekter. Resultaten i den 
kanadensiska studie som i många stycken varit förebild för undersökningsdesignen här, visade 
i en faktoranalys10 att dessa tre latenta faktorer också kunde beräknas (Turner, Ialomiteaunu, 
Room 1999). Motsvarande tre faktorer framkommer här i en liknande faktoranalys med de 
aktuella data från Malmö. Däremot kan endast två faktorer urskiljas i Sundsvallsmaterialet. 

                                                 
9 För samtliga skillnader som beskrivits ovan gäller att om inget annat har angetts så är de signifikant 
säkerställda på 95 procents nivån. 
10 För en beskrivning av faktoranalysmetoder inklusive principialkomponentanalys se Hair m.fl. 1995. 



Internationella kasinon i Sundsvall och Malmö – Attityder och förväntade effekter. 
 

 

 
-21- 

Dessa är en som rör den lokala ekonomin och en som rör förväntade sociala effekter (se 
Appendix D).11  
 
Nästa steg var att med en hierarkisk klustermetod beräkna initiala startvärden för k-means 
analysen. Detta genomfördes med ett slumpmässigt urval av respektive dataset (10%) för att 
få ut hanterbara diagram (s.k. dendogram). Det framkom att dendogrammen i första hand 
indikerade att 3 kluster var tydligast urskiljbara, både i Sundsvall och i Malmö. Därför valdes 
också en 3 klustermodell (se vidare Appendix D). 
 
I Sundsvallsmaterialet innefattar grupp 1 individer som förväntar sig ökade sociala (negativa) 
effekter men också (positiva) ekonomiska, grupp 2 ökade ekonomiska (positiva) effekter, och 
grupp 3 varken eller. I grupp 1 verkar de ekonomiska förväntningarna vara något svagare än 
de sociala och i grupp 3 är respondenterna mer tveksamma om effekter på ekonomin än 
sociala aspekter. Med hjälp av ett mått på avståndet för varje respondents värde till centroiden 
(mitten) i respektive kluster har också 12 outliers identifierats och exkluderats i den fortsatta 
analysen (se vidare Appendix D). 
 
Sammanfattningsvis verkar således sundsvallsborna kunna delas upp i tre distinkta grupper 
med avseende på förväntade effekter av kasinoetableringen. För enkelhetens skull kallas de i 
fortsättningen SE, E, Q där den förstnämnda är kluster 1 (ekonomiska och sociala effekter) 
den andra kluster 2 (ekonomiska effekter) och den sista kluster 3 (oförändrad situation, status 
quo). Tabellen nedan (Tabell 5) visar medelvärden inom respektive kluster för medelvärden 
av de ursprungliga variablerna.  
 
Tabell 5. Medelvärden inom respektive kluster för medelvärden av de ursprungliga                             

variablerna. Sundsvall. 
 Kluster SE Kluster E Kluster Q 
Ekonomisk vinst 4,050 4,058 3,343 
Sociala problem 4,193 3,291 3,459 
 
Tabellen förtydligar att grupperna inte är renodlade så att till exempel kluster Q helt saknar 
individer som svarat att de förväntar sig en viss ökning av sociala problem. Klustrena skall 
istället ses som grupper av individer där de flesta har en viss kombination av svar på de 
aktuella frågorna. I Appendix D finns uppgifter om klusterstorlekar. Där framgår det att den 
största andelen sundsvallsbor (42%) förväntar sig nästan enbart positiva ekonomiska effekter 
(E) av kasinoetableringen. En något mindre andel (30%) förväntar sig inte några större 
effekter (Q) och den minsta andelen (22%) innefattar de som förväntar sig både positiva 
ekonomiska och negativa sociala effekter (SE). 
 
För Malmös del blir tolkningen något annorlunda till viss del beroende på att det gick att 
urskilja 3 latenta faktorer. I grupp 1 (kluster 1 i Tabell 6) återfinns personer som förväntar sig 
ökade (negativa) sociala effekter, i grupp 2 personer som inte förväntar sig någon förändring 
av faktorerna och i grupp 3 individer som förväntar sig en viss ökning av både sociala 
problem och ekonomiska vinster men framförallt störningar i närmiljön. Outlier-eliminering 
har även genomförts för detta material vilket resulterade i att 21 individer föll bort i den 
fortsatta analysen (se Appendix D). 

                                                 
11 Nedskräpning och �störande berusade personer� var tänkt som närmiljövariabler men faktoranalysen visar att 
de inte bildar ngn egen latent faktor och tolkas då istället som sociala effekter. En testanalys utan dessa variabler 
visade i det närmaste identiska resultat. 
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Malmöborna verkar således fördela sig i tre olika kluster avseende förväntade effekter av 
kasinoetableringen. I syfte att underlätta läsningen kallas de fortsättningsvis S, Q och M, där 
S är kluster 1 (sociala effekter), Q är kluster 2 (oförändrad situation) och M är kluster 3 (vissa 
sociala och ekonomiska effekter men främst effekter på närmiljön). Tabell 6 visar 
medelvärden för respektive kluster avseende de tre faktorerna.  
 
Tabell 6. Medelvärden inom respektive kluster för medelvärden av de ursprungliga                             

variablerna. Malmö. 
 Kluster S Kluster Q Kluster M 
Ekonomisk vinst 3,505 3,508 3,615 
Närmiljöproblem 3,220 3,095 4,165 
Sociala problem 3,917 3,210 3,743 
 
Värde 3,0 betyder ingen förväntad förändring och tabellen visar att grupperna inte är helt 
renodlade. Kluster S har ett relativt lågt värde för ekonomisk vinst och närmiljöproblem men 
det finns personer i gruppen som svarat att de förväntar sig en ökning på någon eller några av 
de enstaka frågorna. Kluster Q består inte heller uteslutande av personer som förväntar sig en 
oförändrad situation avseende samtliga frågor; viss ökning av ekonomisk vinst indikeras av 
värdet 3,5 i tabellen. Slutligen innefattar kluster M också personer som förväntar sig 
ekonomisk vinst och sociala problem. Här finns faktiskt det högsta värdet för ekonomisk 
vinst, även om skillnaden är liten. Att ingen grupp motsvarande kluster E i Sundsvall bildades 
och att inget av medelvärdena för ekonomisk vinst är särskilt höga ligger i linje med att de 
förväntade effekterna på ekonomin var ringa för Malmö. När det gäller klusterstorlekar visade 
det sig att kluster Q är störst (51%) och de två övriga ganska likvärdiga i storlek (S: 27%, M: 
22%).  
 
Beskrivning av klustermedlemmarna 
 
I nästa steg granskas de tre grupperna i respektive område närmare. Frågeställningen gäller 
om de skiljer sig åt vad gäller s.k. bakgrundsvariabler som kön, ålder och utbildning etc. 
Därutöver beskrivs grupperna efter inställning till kasinoetableringen och uppfattningar om 
spel generellt samt respondenternas spelbeteende.  
 
Bakgrundsvariabler 
 
Begreppet bakgrundsvariabler innefattar variabler som per definition befinner sig längst bak i 
en tänkt kausal ordning av de beroende och oberoende variablerna. I det följande görs inget 
antagande om detta och vissa av de studerade variablerna behöver inte nödvändigtvis vara 
"bakom" förväntade effekter av kasinoetableringen även om det är det troligaste. I ett 
tvärsnittsmaterial kan heller aldrig detta undersökas empiriskt.  
 
Av tabellen nedan (Tabell 7) framgår för Sundsvall att kluster E andelsmässigt har fler 
personer som är män och personer i åldern 25-44 jämfört med de två övriga klustrena. De har 
också en något högre andel personer med universitet eller högskoleexamen samt en lägre 
andel med endast Folkskole- eller Grundskoleexamen. Personer i detta kluster visade sig även 
ha den högsta andelen med hemmavarande barn under 15 år, dock visar kluster SE endast en 
marginellt lägre andel. Kluster SE är i två fall raka motsatsen till kluster E. De har den lägsta 
andelen män, den högsta andelen personer med endast Folkskole- eller Grundskoleexamen. 
När det gäller åldersfördelning var SE lik den totala; endast gruppen 65 år och äldre utmärkte 
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sig genom att vara något större. Andelen hemmavarande barn under 15 år var i likhet med 
kluster E ungefär densamma som för samtliga respondenter. Den tredje gruppen, kluster Q, 
har likt E en högre andel män än denna andel bland samtliga respondenter. Avseende 
åldersgrupper består klustret av den högsta andelen i både den yngsta gruppen och den äldsta. 
Detta framförallt på bekostnad av personer i åldern 25 till 44 år där kluster Q har den lägsta 
andelen. Fördelningen beträffande avslutad utbildningsnivå i klustret skilde sig endast 
marginellt från den för samtliga respondenter. Kluster Q utmärker sig ganska tydligt genom 
att ha den lägsta andelen personer med hemmavarande barn under 15 år. 
 
Tabell 7. Procentuell andel personer i respektive kluster efter kön, ålder, utbildning och                

hemmavarande barn. 
Kluster i 
Sundsvall 
kolumn % 

Kluster i Malmö, 
kolumn %  

SE E Q 

Tot 
% 

S Q M 

Tot 
% 

Kön Kvinnor 58,6 46,5 47,0 49,5 51,0 45,6 63,4 50,9
18-24 år 8,6 8,2 9,6 8,7 13,4 12,1 13,7 12,8
25-44 år 37,3 42,8 32,4 38,2 38,0 43,2 33,9 39,8
45-64 år 35,3 37,4 36,7 36,7 29,8 33,4 32,9 32,3Ålderskategorier 

65-     år 18,8 11,6 21,3 16,4 18,7 11,3 19,4 15,1

Folkskola/Grundskola 33,9 22,7 28,1 27,1 22,9 16,8 26,5 20,6
Gymnasium 39,3 44,2 42,1 42,4 42,2 37,7 37,2 38,9
Universitet/Högskola 26,9 32,9 29,5 30,4 34,6 45,2 36,0 40,4

Utbildning 
(Avslutad 
utbildningsnivå) 

Forskarutbildning - 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 

Nej 67,6 65,2 75,6 69,1 77,1 72,0 75,1 74,0
Tidvis 3,2 3,5 2,7 3,1 1,7 2,0 1,7 1,9 

Hemmavarande 
barn under 15år 

Ja 29,3 31,3 21,7 27,8 21,2 26,0 23,3 24,1

 
Den största andelen kvinnor i Malmömaterialet återfinns i kluster M och här finns också den 
lägsta andelen i åldern 25-44 år. Vad gäller utbildning visar klustret den högsta andelen med  
avslutade examen i Folkskola eller Grundskola. Andelen med hemmavarande barn ligger mitt 
emellan de två andra klustrenas andelar. Kluster Q visar i motsats till M den lägsta andelen 
kvinnor och den högsta andelen personer i åldern 25-44 år. Vidare återfinns de lägsta 
andelarna med lägre utbildning och de högsta med högre i detta kluster. Beträffande personer 
med hemmavarande barn under 15 år visar klustret den högsta andelen. Kluster S ligger i de 
flesta fall mitt emellan de två andras andelar för variablerna i tabellen. Undantaget är andelen 
hemmavarande barn, där andelen är lägst. 
 
I nästa tabell (Tabell 8) delas grupperna in med avseende på arbetsförhållanden, inkomst, 
kontantmarginal och etnisk/kulturell tillhörighet utöver den svenska.  
 
Kluster E har i Sundsvallsmaterialet störst andel heltidsanställda, lägst andel deltidsanställda, 
pensionerade och sjukskrivna. Den procentuella andelen arbetslösa i detta kluster är nära 
procentandelen för samtliga respondenter. Andelen hemarbetande och studenter är något 
högre. Andelen personer med en årlig bruttoinkomst mellan 0 och 149 999 kronor är i detta 
kluster lägst och andelen i intervallet 250 000 till 399 999 kronor högst. Kluster E har också 
den största andelen som uppger att de kan skaffa fram 14 000 kronor på en vecka 
(kontantmarginal) och har samma andel personer som känner tillhörighet till annan kultur 
eller befolkningsgrupp som samtliga respondenter. Kluster SE har i motsats till kluster E lägst 
andel heltidsanställda. Vidare visar tabellen att klustret har högst andel personer som är 
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deltidsanställda, arbetslösa, pensionerade och sjukskrivna. I den sista kategorin gällande 
arbetsförhållanden, hemarbetande och studerande etc., visar klustret den förhållandevis lägsta 
andelen. Beträffande inkomst visar också klustret omvända förhållanden jämfört med kluster 
E. Här är andelen i den lägsta inkomstgruppen störst och i de två högsta, lägst. Andelen 
personer som har kontantmarginal är vidare lägst och andelen med annan etnisk eller kulturell 
tillhörighet än den svenska, högst. Kluster Q ligger i de flesta fall mellan de båda andra 
och/eller på samma andel som för samtliga respondenter. Ett undantag är arbetslösheten där 
klustret har den lägsta andelen. Ett annat är att klustret visar den största andelen med 
inkomster i den högsta inkomstgruppen. 
 
Tabell 8. Procentuell andel personer i respektive kluster efter arbetsförhållanden, inkomstgrupper, 

kontantmarginal och Etnisk/kulturell tillhörighet utöver svensk. 
Kluster i 
Sundsvall,  % 

Kluster i 
Malmö, %  

SE E Q 

Tot 
% 

S Q M 

Tot 
% 

Heltidsanställning 44,2 57,9 47,2 51,3 51,6 57,9 44,2 53,2 
Deltidsanställning 10,6 8,3 10,2 9,5 8,6 9,8 12,1 10,0
Arbetslös 5,4 3,9 3,0 4,0 4,0 3,2 3,3 3,5 
Pension, sjukskriven 29,1 17,5 28,2 23,7 23,2 15,6 26,4 20,0

Arbetsförhållanden 

Hemarb. Student etc. 10,6 12,2 11,4 11,6 12,6 13,4 14,0 13,4

 - 149 38,3 24,6 33,4 30,4 32,7 25,2 32,2 28,7
150 � 199 24,3 22,8 20,0 23,3 22,9 16,7 26,8 20,5
200 - 249  23,3 24,8 23,5 24,0 23,5 26,4 24,5 25,2
250 � 399 13,5 24,8 19,5 20,5 18,3 24,7 13,9 20,7

Inkomstgrupper 
(Brutto i tusental) 

400 -  0,8 2,9 3,7 2,6 2,5 7,1 2,6 5,0 

Kontantmarginal* Ja 76,6 87,1 84,0 83,7 83,1 86,0 74,2 82,6

Annan etn. el. kult. 
tillh.** Ja 9,0 7,6 6,0 7,5 16,8 11,7 17,1 14,2

*Svar på frågan: "Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation där du på en vecka måste skaffa fram  
14 000 kronor, skulle du klara det?" 
**Svar på frågan: "Sverige är idag ett mångkulturellt land. Även när man har ett svenskt medborgarskap och är 
född här kan man samtidigt känna tillhörighet till en annan kultur eller befolkningsgrupp. Har du sådan 
kulturell/etnisk tillhörighet utöver den svenska?" 
 
I Malmömaterialet visar Tabell 8 att kluster Q har högsta andelen heltidsanställda och de 
högsta andelarna i de högre inkomstgrupperna. Likaså har detta kluster högst andel med 
kontantmarginal och lägst andel med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. I motsats till 
detta har kluster M lägst andel heltidsanställda och högst andel i de två lägsta 
inkomstkategorierna och lägst i de två högsta. Klustret har i linje med detta lägst andel 
personer med kontantmarginal och i tabellen den högsta andelen med annan etnisk eller 
kulturell bakgrund. Skillnaden mellan kluster M och S när det gäller den sista variabeln är 
dock mycket liten. Kluster S har andelar som i många fall ligger mitt emellan de båda andra. 
En avvikelse från detta mönster är att klustret har den största andelen arbetslösa. 
 
Inställning till kasinot och spelande generellt 
 
När det gäller inställning till kasinoetableringen i Sundsvall visar Tabell 9 att kluster E har en 
stor majoritet (87,7%) positiva medan kluster Q en mindre (56,1%) och kluster SE en 
minoritet positiva till kasinot. De tre följande raderna är frågor som kan anses mäta inställning 
till spel generellt. I den första visar kolumnen för kluster E att 91% inte tycker att spelande är 
omoraliskt och även här är kluster SE klart under totalandelen med 75% och kluster Q någon 
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stans där emellan. Den andra gäller om spel anses beroendeframkallande och här är 
fördelningen mellan klusterna lik de andra. Kluster E har den största andelen som inte tror att 
spel är beroendeframkallande (44,4%) medan kluster SE en andel som är klart lägre än 
totalandelen. Den sista raden i Tabell 9 visar hur stor andel av respektive kluster som svarat 
att de spelat på någon spelform det senaste året. Återigen är det kluster E som visar den 
största andelen (90,1%). De andra har ungefär samma andel vilken endast är marginellt lägre 
än den totala. 
 
Tabell 9. Procentuell andel personer i respektive kluster som är positiva till kasinot, har en                         

positiv inställning till spel generellt och har spelat det senaste året.. 
Kluster i 
Sundsvall,  % 

Kluster i 
Malmö, %  

SE E Q 

Tot 
% 

S Q M 

Tot 
% 

Inställning till kasinot* Positiv 43,3 87,7 56,1 67,2 62,5 81,7 56,1 70,9

”Det är omoraliskt att 
spela” 

Stämmer 
inte/dåligt 75,5 91,4 84,1 85,3 85,0 92,4 82,8 88,3

”Spelandet är ett bra 
sätt att då och då 
förgylla vardagen med 
lite risktagande” 

Stämmer 
delvis/helt 60,1 70,7 62,7 65,7 66,8 72,7 66,4 69,8

”Att satsa pengar på 
spel är vanligtvis 
beroendeframkallande” 

Stämmer 
inte/dåligt 18,1 44,1 37,5 35,8 30,0 51,5 31,1 41,2

Satsat på spel ngn gång 
det senaste året** Ja 85,7 90,1 85,5 87,6 72,7 77,8 74,9 75,8

*Gäller den första frågan om inställning till kasinoetablering (fråga 5 i formuläret). Anledningen till att 
totalprocenten här inte är densamma som i redovisningen ovan är att det interna bortfallet ej är inräknat här. 
**Gäller fråga 95 i frågeformuläret. Eftersom frågan ej ställs till de som i föregående frågor ej uppgett att de 
spelar på någon av de inkluderade spelformerna har det interna bortfallet räknats in här. 
 
Om respektive kluster studeras var för sig visar detta för Sundsvall att: 1. Klustret med de 
som framförallt förväntar sig positiva ekonomiska effekter av kasinoetableringen (E) hade en 
större andel positiva till kasinot än de övriga. De hade även en mer positiv inställning till spel 
och innehöll en större andel personer som spelat det senaste året.  2. Klustret med de som i 
första hand inte förväntade sig några effekter (Q) har andelar för frågorna som, med ett 
undantag, ligger nära den totala andelen (andelen ej uppdelad efter kluster). Undantaget är 
inställningen till kasinot där andelen positiva är något lägre än den totala. 3. Klustret med de 
som förväntade sig både positiva ekonomiska och negativa sociala effekter (SE) visade 
genomgående de lägsta andelarna i tabellen. Andelen positiva till kasinoetableringen är lägre 
än i de andra klustrena (och totalt); de positiva är i minoritet i detta kluster. Vidare är 
inställningen till spel generellt minst positiv bland dessa och speciellt tydligt är att andelen 
som anser spel beroendeframkallande är störst i detta kluster. 
 
Beträffande Malmö är kluster Q det mest positiva till kasinoetableringen. Detta kluster har 
även den mest positiva inställningen till spel enligt de aktuella frågorna. Klustret har de 
största andelarna som inte håller med om att det är omoraliskt att spela eller att det vanligtvis 
är beroendeframkallande och som håller med om att spelandet är ett bra sätt att förgylla 
vardagen med lite risktagande. Samtidigt har de även den största andelen som satsat pengar på 
spel det senaste året jämfört med de övriga klustren. Kluster M och S visar ganska små 
skillnader i svaren på föreliggande frågor. Kluster M har en något mindre andel positiva till 



Internationella kasinon i Sundsvall och Malmö – Attityder och förväntade effekter. 
 

 

 
-26- 

kasinoetableringen, en något högre andel som tycker att det är omoraliskt att spela och en 
något högre andel som satsat pengar på spel det senaste året jämfört med kluster S.  
 
Sammanfattning 
 
Principalkomponentanalysen indikerar att de förväntade effekterna av kasinoetableringen kan 
delas in i två faktorer (eller komponenter) i Sundsvall och tre faktorer i Malmö. I Sundsvall är 
faktorerna förväntade negativa sociala effekter och positiva ekonomiska effekter och i Malmö 
framkommer utöver dessa även en faktor för negativa närmiljöeffekter.  
 
Dessa komponenter visade sig sedan i en klusteranalys dela upp respondenterna i tre tydliga 
grupper eller kluster, både i Sundsvall och Malmö. Klustrenas sammansättning var dock olika 
i dessa områden.  
 
I Sundsvall benämndes de SE, E och Q.  Kluster SE inbegriper personer med både negativa 
sociala och positiva ekonomiska förväntningar. I kluster E finns i huvudsak personer med 
uteslutande positiva ekonomiska förväntningar och kluster Q består av personer som i första 
hand inte förväntar sig några av dessa effekter. Klusterstorlekarna är något olika; den största 
andelen sundsvallsbor återfinns i kluster E (42%), därefter kommer kluster Q (30%) och minst 
var kluster SE (22%). För Malmö var klusterbeteckningarna S, Q och M. I kluster S återfinns 
i huvudsak personer som förväntar sig ökade (negativa) sociala effekter, i kluster Q personer 
som inte förväntar sig någon förändring av faktorerna och i kluster M individer som förväntar 
sig en viss ökning av både sociala problem och ekonomiska vinster men framförallt störningar 
i närmiljön. När det gäller klusterstorlekar visade det sig att kluster Q är störst (51%) och de 
två övriga ganska likvärdiga i storlek (S: 27%, M: 22%). I nästa steg jämfördes dessa kluster 
avseende vissa variabler. Nedan sammanfattas resultaten av detta i grova drag. 
 
I Sundsvall har gruppen med personer som i första hand förväntar sig positiva ekonomiska 
effekter av kasinoetableringen (kluster E) en större andel personer som är män, i 
åldersgruppen 25 till 44 år och högutbildade än de andra grupperna. Vidare finns här den 
största andelen heltidsarbetande, personer i de högsta inkomstgrupperna och personer med 
kontantmarginal.  Resultatet angående inställning till kasinoetableringen och spel generellt 
blev som väntat. Personer som i huvudsak förväntar sig positiva ekonomiska effekter av 
kasinoetableringen har den största andelen positiva till kasinoetableringen och även till spel 
generellt. Därutöver visade det sig att de hade störst andel som spelat i någon form det senaste 
året. Gruppen med personer som förväntar sig både negativa sociala och positiva ekonomiska 
effekter av kasinoetableringen (kluster SE) skiljer i flera fall tydligt ut sig från kluster E. 
Gruppen har den högsta andelen kvinnor och personer med endast Folkskole- eller 
Grundskoleexamen. Här finns även den lägsta andelen heltidsanställda och de högsta 
andelarna deltidsanställda, arbetslösa, pensionerade och sjukskrivna. Den procentuella 
andelen personer med de lägsta inkomsterna är störst jämfört med de andra klustrena och 
andelen med kontantmarginal lägst samt andelen med annan etnisk eller kulturell tillhörighet 
än den svenska, högst. I fråga om inställning till kasinoetableringen var denna grupp mest 
negativ; de positiva var i minoritet. Vidare är inställningen till spel generellt minst positiv 
bland dessa och speciellt tydligt är att andelen som anser spel beroendeframkallande är störst i 
detta kluster. I klusterprocessen kunde en tredje grupp skiljas ut. Kluster Q innefattar personer 
som varken förväntar sig positiva ekonomiska effekter eller negativa sociala till följd av 
kasinoetableringen. Könsfördelningen är ganska lik den för samtliga respondenter, dock med 
något färre kvinnor. Beträffande ålder visade det sig att denna grupp har större andelar av 
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både de yngsta och de äldsta jämfört med de andra klustrena. Den utmärker sig även genom 
att ha den största andelen personer utan hemmavarande barn. Därutöver är andelen arbetslösa 
lägst, andelen i inkomstgruppen 400 000 och över störst och andelen med annan 
etnisk/kulturell tillhörighet minst. Inställningen till kasinot är något mindre positivt än för 
samtliga respondenter medan den generella inställningen till spel ungefär lika positiv. 
Andelen personer som spelat det senaste året är endast något lägre än den för samtliga 
respondenter. 
 
Klustret med de som i huvudsak inte förväntar sig någon förändring av faktorerna (Q) visar i 
Malmömaterialet den lägsta andelen kvinnor, den högsta andelen personer i åldern 25-44 år, 
högutbildade och med hemmavarande barn under 15år. Vidare har klustret högst andel 
heltidsanställda och personer med höga inkomster och kontantmarginal. Däremot visar 
klustret den lägsta andelen personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Här finns 
också den största andelen positiva till kasinoetableringen samt till spelande generellt och den 
största andelen som satsat pengar på spel det senaste året. Malmömaterialet gav också ett 
kluster som främst förväntade sig negativa effekter på närmiljön (M). Här finns den högsta 
andelen kvinnor och lågutbildade samt den lägsta andelen 25-44 åringar, heltidsanställda och 
personer med höga inkomster. Vidare har klustret den lägsta andelen med kontantmarginal 
samt den högsta andelen personer som har annan etnisk eller kulturell bakgrund. Kluster M 
och S har likartade andelar när det gäller frågor om inställning till kasinoetableringen, 
spelande generellt och om de satsat pengar på spel det senaste året. Det senare klustret har 
andelar mitt emellan M och Q eller nära de för kluster M avseende de flesta 
bakgrundsvariablerna. Två mindre avvikelser gäller att här finns de största andelarna med 
högsta avslutade examen i gymnasieskola och arbetslösa. Resultaten har grovt sammanställts i 
Tabell 10.  
 
Tabell 10. Sammanställning av skillnader mellan klustrena i Sundsvalls- och                              

Malmömaterialet. 
Kluster i 
Sundsvall 

Kluster i 
Malmö  

SE E Q S Q M 
Kön Kvinna + -   - + 

Ålder 25-44  + -  + - 

 Äldre  - +  - + 

 Yngre  - +  - + 

Utbildning Hög - +   +  

Arbetsförhållande Heltidsanst. - +   + - 

 Arbetslös +  - +   

Inkomst Hög - +   + - 

Kontantmarginal Ja - +   + - 

Hemmav. barn Ja  + - - +  

Annan etn. kult. tillh. Ja +    -  

Inst. till kasino Positiv - +   +  

Inst. till spel Positiv - +   +  

Spelat senaste året Ja  +   +  

Förklaring: + = Högst andel,          - = Lägst andel,          = Lika eller mellan + och - 
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Om klustersammansättningen (och beskrivningen av dessa efter de olika variablerna) jämförs 
för Sundsvall och Malmö är det tydligt att malmöborna inte hade lika högt ställda 
förväntningar på kasinoetableringen främst när det gäller positiva ekonomiska aspekter men 
även avseende en del av de negativa sociala effekterna. I Sundsvall återfanns det största 
klustret bland de som i första hand väntade sig positiva effekter på ekonomin medan en sådan 
grupp inte ens kunde urskiljas för Malmö. I Malmö var det största klustret de som i huvudsak 
inte förväntade sig några effekter. Tabell 10 visar att beskrivningen av klustermedlemmarna i 
kluster E för Sundsvall och kluster Q i Malmö är klart likartade. Det innebär att vi fick en 
grupp som bl. a. har stor andel män, heltidsarbetande, högutbildade, högavlönade och som är 
positivt inställda till kasinot och spel generellt i båda områdena. Skillnaden är att de i 
Sundsvall tror på ekonomiska vinster till följd av kasinoetableringen medan motsvarande 
grupp i Malmö inte tror på några större förändringar av något slag. Gruppen med låga 
förväntningar generellt i Sundsvall visar en liknande åldersstruktur som gruppen i Malmö som 
främst förväntade sig ökade negativa effekter på närmiljön. Utöver detta är det svårt att 
urskilja tydliga likheter eller skillnader mellan klustren i de olika områdena. Analysen tyder 
sammanfattningsvis på att det kan finnas samband mellan vissa bakgrundsvariabler och 
inställning till kasinot samt spelande och spelvanor men att förväntningarna är olikartade i 
Sundsvall jämfört med Malmö. Klusteranalysen var uteslutande deskriptiv vilket innebär att 
styrkan i de studerade variablerna och faktorernas eventuella samband inte har beräknats. 
Analysen säger inte heller något om hur variablerna förhåller sig till varandra om de beräknas 
simultant. Dessa och andra frågor ligger i fokus i det nästföljande avsnittet där datamaterialet 
används i en s.k. LISREL-analys. 
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3.3 En stiganalys med LISREL 
 
Syftet med denna analys är att undersöka vad som påverkar inställningen till 
kasinoetableringen Sundsvall och Malmö. Förundersökningen innefattar bland annat frågor 
om inställning till kasinot, förväntade effekter, inställning till spel generellt och 
bakgrundsvariabler . För att undersöka hur dessa är relaterade till varandra har en 
analysmetod valts som gör det möjligt att pröva avancerade modeller i sin helhet som består 
av både observerade variabler och latenta faktorer. 
 
3.3.1 Konfirmativ faktoranalys och Strukturella ekvationer i LISREL 
 
I dataprogrammet LISREL version 8.5 (Jöreskog & Sörbom 1996a, 1996b, 1993) kan 
användaren simultant estimera ett i förväg specificerat antal separata men inbördes relaterade 
regressionsmodeller (strukturella ekvationer) och inkorporera s.k. latenta variabler i analysen 
(Ring 1999). De latenta variablerna beräknas med konfirmativ faktoranalys och representerar 
underliggande dimensioner till de observerade variablerna (manifesta variabler).  
Klusteranalysen ovan inleddes med en explorativ faktoranalys i syfte att reducera antalet 
variabler för att undvika s.k. multicollinjäritet. Skillnaden mellan en explorativ och en 
konfirmativ faktoranalys är att det i den sistnämnda utgås från en i förväg specificerad teori 
(modell) som sedan bekräftas (jfr. "confirm") eller förkastas av resultaten. I den explorativa 
faktoranalysen utgås inte från någon hypotes; det är metoden och datamaterialet som initialt 
definierar resultaten. Analysansatsen här är inte strikt konfirmativ i meningen att en teoretisk 
modell prövas helt utan modifieringar efter hur resultatet ser ut. Modeller prövas i olika steg 
men utgångspunkten är teoretisk så till vida att en stor del av variationen i inställning till 
kasinot antas kunna förklaras av förväntade konsekvenser och allmän inställning till spelande. 
 
Den estimationsmetod som valts, WLS, rekommenderas för data på ordinalnivå (Ring 1999). 
Som utgångspunkt för estimationen har korrelationsmatrisen valts vilket ger standardiserade 
koefficienter i modellerna. De skattade parametrarna anger vad en (standardavvikelse-) enhets 
ökning i den oberoende variabeln genomsnittligt kan förväntas få för effekt på den beroende 
variabeln. 
 
3.3.2 Kausal modell 
 
Det första steget i en analys av detta slag är att konstruera en kausal modell som har någon 
teoretisk grund. Eftersom spelforskning och speciellt studier om kasinoetablering inte är något 
stort forskningsfält finns ingen given utgångspunkt i teori. En rimlig startpunkt är att de 
förväntade effekterna påverkar inställningen till kasinot. Mer negativa förväntningar bör 
påverka inställningen till kasinot i en negativ riktning och vice versa. Detta gäller även den 
generella inställningen till spel. Dessa basala relationer skall undersökas, men kanske mer 
intressant, också om de konkreta förväntningarna har samma, större eller mindre betydelse för 
inställningen till kasinot jämfört med en mer principiell inställning. En annan intressant faktor 
i sammanhanget är spelbeteendet dvs. omfattningen av respondenternas spelande och i vilken 
relation detta står i förhållande till förväntningar och attityder. Modell A visar den 
huvudmodell som skall prövas mot det empiriska materialet.  
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Modell A. Konceptuell modell över inställning till kasinoetablering. 

IKAS

NSOC

PEKO

GISP

BAKG

SPBT

 
 
Den horisontala ordningen på faktorerna och pilarnas riktning är endast ett antagande om den 
kausala ordningen. Det går i princip inte att få någon empirisk bestämning av sambandens 
riktning i ett tvärsnittsmaterial. 
 
I Modell A har pilar ritats in mellan de latenta variabler som skall estimeras. 
Bakgrundsfaktorer (BAKG) som kön och ålder antas ha en effekt på samtliga latenta variabler 
i modellen. Generell inställning till spel (GISP) antas ha effekt på negativa sociala 
förväntningar (NSOC), positiva ekonomiska förväntningar (PEKO) och inställning till kasinot 
(IKAS). Samma uppsättning pilar är inritade för spelbeteende (SPBT). GISP och SPBT 
placerade något till höger om BAKG och till vänster om NSOC och PEKO vilket markerar 
dessas antagna kausala ordning och vilka samband som ingår i modellen. Liksom de övriga 
antas slutligen NSOC och PEKO ha en effekt på den beroende variabeln (eller Eta-variabeln) 
IKAS.  
 
I resultatdelen skall först de latenta variablernas konstruktion beskrivas var för sig och 
indikatorvariablernas laddningar redovisas. Även direkta effekter av de latenta variablerna på 
IKAS finns med i detta avsnitt. Därefter återges resultat för fullständiga modeller med 
stigkoefficienter för de latenta variablerna och olika mått på modellers anpassning. När det 
gäller mått på modellers "fit" så används bland annat χ2  -testet.  Måttet fungerar i detta 
sammanhang omvänt mot vad som är vanligt; det visar om modellen (den skattade 
korrelationsmatrisen) signifikant avviker från den observerade (korrelationsmatrisen). Ett 
högt χ2  värde i förhållande till antalet frihetsgrader ger ett icke signifikant resultat som 
således betyder att modellen har god anpassning. Det finns dock ett problem med detta test. 
Det har visats att χ2  är mycket känsligt vid stora (>500) urval och att det i sådana fall kan vara 
mycket svårt att få ett icke-signifikant resultat (Haire m.fl. 1995). LISREL ger ett antal 
alternativa mått som här därför kommer att användas parallellt med χ2. För att se hur stabil 
respektive modell är kommer även ett par mindre sub-urval att genomföras. Detta 
förfaringssätt ger en uppfattning om i vilken mån urvalsstorleken påverkar anpassningsmåtten 
och då speciellt χ2 . 
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3.3.3 Resultat 
 
I resultatavsnittet redovisas först resultat avseende Sundsvallsmaterialet, därefter 
Malmömaterialet och slutligen följer en sammanfattning med jämförelser och tolkning av 
resultaten. Inom avsnitten om respektive område är dispositionen sådan att först beskrivs 
konstruktionen av de latenta variablerna och dessas enkla samband med den beroende 
variabeln och därefter redovisas fullständiga modeller. 
 
Sundsvallsmaterialet 
 
Bakgrundsvariabler 
 
Variabel BAKG står för demografiska bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildning och 
inkomst. Dessa observerade s.k. indikatorvariabler används som separata latenta faktorer med 
felvariansen fixerad till 0, dvs. de specificeras som perfekta mått på dessa faktorer. I en 
strukturell modell (se Appendix E) med IKAS visade ALD en direkt effekt på 0,30 vilket 
indikerar att yngre är mer positiva till kasinoetableringen. Kön (KON) och inkomst (INK) 
hade låga men signifikanta effekter på -0,14 och 0,10 vardera. Dessa antyder en något 
negativare inställning från kvinnor och personer med lägre inkomster. Stigkoefficienten för 
utbildningsnivå (UTB) var inte signifikant. 
 
Inställning till spel 
 
De fem frågor som mäter generell inställning till spel (GISP) kunde först delas in i två som 
mäter negativ inställning och tre som mäter positiv. Negativ inställning mäts dels med en 
fråga som gäller om respondenten håller med om att spelande är omoraliskt (Fr143), dels med 
en fråga om respondenten håller med om att spelande vanligtvis är beroendeframkallande 
(Fr145). De två negativa visade sig inte ge tillfredställande laddningar på en gemensam latent 
faktor � frågan om moral fick negativ felvarians och frågan om spelberoende för låg 
koefficient (0,42)12 � varför de istället fick utgöra två egna latenta variabler (se Appendix E); 
negativ inställning till spel generellt av moralisk karaktär (NMGIS) och negativ  inställning 
till spel generellt av social karaktär (NSGIS). Ett sådant förfaringssätt ligger också i linje med 
syftet att jämföra principiella med mer utilitaristiska aspekter. Naturligtvis är det inte givet 
hur frågorna tolkas och �moralisk� eller �etisk� innefattar ju egentligen både utilitaristisk och 
absolut utgångspunkt. Men frågan om moral antas här tolkas som mer principiell och 
problemen med att empiriskt fastställa en gemensam latent faktor för frågorna tyder på att de 
mäter ganska olika dimensioner. Av tekniska skäl måste felvariansen för de två latenta 
variablerna med endast en indikatorvariabel fixeras till 0 (NMGIS och NSGIS). Den latenta 
variabeln för positiv inställning till spel generellt (PGIS) indikeras av tre observerade 
variabler. Dessa är hur respondenten ställer sig till följande påståenden: (Fr142) "Spelandet 
ger tillfälle att träffas och umgås på ett trivsamt sätt", "Spelandet är ett bra sätt att då och då 
förgylla vardagen med lite risktagande" och "Det är spännande att spela". 
Faktorladdningarna är runt 0,70 vilket har bedömts acceptabelt (se Appendix E). 
Anpassningsmåtten indikerar en god anpassning.13 De direkta effekterna av negativ 
inställning till spel är negativa till kasinoetableringen och positiv inställning har en positiv 
                                                 
12 Även när den negativa felvariansen korrigerades genom att den fixerades till ett mycket lågt värde (0.005), en 
procedur som tas upp i Hair m fl. 1995, så kvarstod problemet med den låga faktorladdningen från frågan om 
spelberoende. 
13 Modellen avviker inte, enligt χ2 -testet, signifikant från observerade data och RMSEA överskrider inte 0.05. 
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effekt till kasinoetableringen. Den senare är något starkare än de två andra och vidare har 
"negativ inställning till spel av moralisk karaktär" en starkare effekt på IKAS än frågan om 
spelberoende.  
 
 
Spelbeteende 
 
Spelbeteende (SPBT) indikeras med två variabler som mäter hur mycket respondenterna 
satsat på spel det senaste året (Fr95) respektive den senaste månaden (Fr94). Laddningen från 
den senaste månaden är något svag men har accepterats i detta steg14; det är också rimligt att 
denna är något lägre än spelande det senaste året eftersom den kan spegla spel av mer tillfällig 
karaktär. Den direkta effekten av SPBT på IKAS blev 0,28 (se Appendix E). Vilket betyder 
att mer pengar satsade på spel är relaterat till en positivare inställning till kasinoetableringen. 
 
Förväntade effekter och inställning 
 
I klusteranalysen genomfördes en s.k. principal component analys (vars resultat kan tolkas 
som faktoranalys) där det visade sig att frågor om förväntade effekter representerades bäst av 
två komponenter. De kunde tolkas som (1) negativa sociala förväntningar (NSOC) och (2) 
positiva ekonomiska förväntningar(PEKO). Den totala kumulativa procenten av förklarad 
varians visade dock att en stor del av variablernas variation inte fångades i dessa. Därför har i 
denna analys variablerna reducerats till 3 för vardera latent variabel (faktor eller komponent). 
Dessa sex är de som ger bäst anpassning till data (χ2 och andra mått) och samtidigt är 
teoretiskt gångbara. Frågorna som indikerar PEKO är förväntade positiva effekter på utbudet 
av affärer och tjänster (Fr7), antal svenska turister (Fr8) och intäkter för affärer etc. (Fr11). 
Indikatorer för NSOC är förväntade negativa effekter på antal socialbidragstagare (Fr18), 
skilsmässor och splittrade familjer (Fr19) och ungdomar i klammeri med rättvisan (Fr20). 
 
I Modell 4 i Appendix E finns faktorladdningar (lambdakoefficienter, λ) för PEKO, NSOC 
och IKAS samt stigkoefficienter från de två första till IKAS. Det kan konstateras att 
anpassningen är ganska dålig enligt χ2 men bra enligt RMSEA och att laddningarna är mycket 
nära eller högre än det gränsvärde som brukar anges (λ> 0,70). Stigkoefficienterna visar att en 
(standardavvikelse-) enhets ökning av NSOC ger en minskning motsvarande -0,61 för IKAS 
och att en enhets ökning av PEKO ger en ökning på 0,50 för IKAS. Detta betyder att både 
negativa sociala och positiva ekonomiska förväntningar i hög grad påverkar inställningen till 
kasinoetableringen samt att de negativa förväntningarnas effekt är något starkare. Slutligen är 
IKAS indikerad av de båda frågorna som mäter inställning till kasinoetableringen. I den första 
(Fr5) efterfrågas respondentens inställning till kasinot och i den andra (Fr25) i vilken mån 
han/hon håller med om påståendet att kasinot är en bra ide för Sundsvall. Faktorladdningarna 
ligger runt 0,90 vilket måste anses som bra. 
 
Fullständiga modeller för Sundsvallsmaterialet 
 
I det följande skall två modeller (Modell 1 och Modell 2) avseende de aktuella faktorerna 
redovisas. Till varje modell finns uppgifter sammanställda om de variabler som ingår, 
modellens anpassning och de beroende variablernas (Eta-variabler) R2. Fullständig "output" 
från LISREL redovisas i Appendix E. 
 
                                                 
14 I de fullständiga modellerna har endast Fr 95 använts. 
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I Modell 1 har faktorer som mäter inställningen till spel generellt lagts in tillsammans med 
förväntade sociala problem och förväntade ekonomiska vinster samt inställning till 
kasinoetableringen. Stigkoefficienterna visar att NSOC har en starkare effekt på IKAS (-0,53) 
än vad PEKO (0,40) har. Om den övre och undre delen av modellen jämförs kan det 
konstateras att det i den undre både finns en direkt effekt av positiv inställningen till spel på 
IKAS (0,26) och en indirekt genom förväntade ekonomiska vinster (PEKO)15. I den övre 
delen av modellen finns endast en svag (-0,08) direkt effekt från den ena faktorn som mäter 
negativ inställning till spel generellt. Däremot har både NMGIS och NSGIS effekter på 
förväntade sociala problem (NSOC). Pilen mellan de sociala och ekonomiska förväntningarna 
visar också att det finns en svag (0,15) effekt av PEKO på NSOC.  
 
Hur skall nu dessa resultat tolkas? Inledningsvis nämndes att analysen inte har någon given 
teoretisk utgångspunkt som empirin kan förhållas till. Däremot finns framförallt en studie vars 
resultat kan jämföras med dessa, nämligen den kanadensiska studien om kasinoetablering i 
Niagara Falls. Eftersom korrelationsmatriser använts som underlag för beräkningarna med 
LISREL skall det även hållas i minnet att det framförallt är de inbördes relationerna som skall 
tolkas; beräkningarna ger inte lika säkra uppgifter om de absoluta effekterna. I likhet med de 
flesta survey-undersökningar finns även här osäkerhet i resultaten på grund av felaktiga svar 
och eventuell selektion i bortfallet. 
 
Först och främst visade det sig att förväntade sociala problem hade en större betydelse för 
inställningen till kasinot än förväntad ekonomisk vinst. Skillnaden var inte så stor men tydlig. 
Detta indikerar att om farhågorna för sociala problem skulle öka lika mycket som 
förhoppningar om ett uppsving i den lokala ekonomin så skulle effekten bli att fler fick en 
negativ inställning till kasinoetableringen. Inställningen till spel generellt har enligt modellen 
betydelse för både förväntningar och inställningen till kasinot direkt. Intressant här är att det 
endast är en positiv generell inställning till spel som har tydlig direkt effekt på inställning till 
kasinoetableringen. Majoriteten av Sundsvallsbor (64%) är positiva till kasinoetableringen 
och detta både för att de anser spel generellt är trevligt och spännande och för att de tror att 
kasinot kommer att leda till positiva ekonomiska effekter för området. De som är negativt 
inställda till kasinoetableringen är däremot detta främst för att de förväntar sig ökade sociala 
problem till följd av kasinot och inte för att de har en negativ inställning till spel generellt. Det 
kan konstateras att de konkreta förväntningarna verkar viktigare än en mer principiell 
inställning till spel � effekterna är starkare - och att detta är tydligast när det gäller en negativ 
inställning. Dessa resultat sammanfaller med resultaten från LISREL- analysen av 
motsvarande faktorer i den kanadensiska studien (Turner, Ialomiteaunu, Room 1999). 
 

                                                 
15 Den indirekta effekten är 0,28 * 0,40 = 0.11. 
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Modell 1. Path-modell med attityder till spel, förväntade effekter och inställning till kasinoetableringen i 
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Goodness of Fit Statistics Variabler 
n 1808 IKAS: Inställning till kasino  NMGIS: Neg. inst. t. spel/moral 

χ2 100,12   Fr5: Personlig inställning   Fr143: Omoraliskt att spela 
df 56   Fr25: Bra/dåligt för området NSGIS: Neg. inst. t. spel/social 
P= 0,00027 NSOC: Negativa sociala effekter   Fr145: Spel är beroendeframk. 
RMSEA 0,021   Fr18: Socialbidragstagare PGIS: Pos. inst. t. spel 

   Fr19: Skilsmässor/splittrade fam.   Fr142: Tillfälle att träffas/umg. p-value for test of close fit 
(RMSEA<0,05) 1,00   Fr20: Ungdomar i kl. med rättv.   Fr144:  Förgyller vard. m. risk 

RMR 0,027 PEKO: Positiva ekonom. effekter   Fr147: Det är spännande  
GFI 1,00   Fr7: Utbud av affärer och tjänster  
AGFI 0,99   Fr8: Antal svenska turister  

R2 för Eta-variabler   Fr11: Intäkter för affärer etc.  

NSOC 0,21   
PEKO 0,08   
IKAS 0,62   
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Att det i modellen (Modell 1) finns en pil mellan förväntade ekonomiska vinster och 
förväntade sociala problem står för antagandet att det finns en dimension som består i graden 
av förväntade effekter överhuvudtaget. Resultatet ger stöd för att de som förväntar sig positiva 
effekter på ekonomin även i högre grad förväntar sig sociala problem (dvs. att 
kasinoetableringen får konsekvenser) medan de som inte tror på positiva effekter på 
ekonomin i mindre utsträckning tror på konsekvenser i form av sociala problem (dvs. att 
kasinoetableringen inte förändrar så mycket). 
 
Förklarad varians (R2) för inställning till kasinoetableringen blev 0,62 vilket innebär att en 
andel på 38% av variationen i inställning inte förklaras av faktorerna i modellen. 
Målsättningen är givetvis att få en så hög andel som möjligt, men inom sociologisk forskning 
är det snarare rimligt att anta att en viss del förblir oförklarad än att förklaringen blir 
fullständig. Därutöver kommer att föreliggande analys inte gör anspråk på att få med samtliga 
relevanta faktorer för att förklara inställningen och de förväntade effekterna.  
 
Slutligen något om modellens anpassning. Enligt χ2  är modellen signifikant skild från data 
men eftersom detta test fungerar dåligt med ett så stort urval som gäller här kan ingen slutsats 
dras.16 De fyra övriga mått på anpassning som anges i tabellen under Modell 1, indikerar 
istället att modellen har en god anpassning till data. Kriteriet för RMSEA att det ej skall 
överstiga 0,05, uppfylls. RMR som här motsvarar den genomsnittliga residualkorrelationen 
bör vara så liten som möjligt, men inget gränsvärde kan ges utan värdet kan istället ställas i 
förhållande till sambanden mellan variablerna (Ring 1999). Värdet 0,027 är lågt i förhållande 
till sambanden (effekterna) mellan variablerna. För både GFI och AGFI, som kan anta 
maxvärde 1, gäller att värdet skall vara högre än 0,90 vilket väl uppfylls i föreliggande 
modell. 
 
Modell 2 är resultatet av en process där värden på anpassning, R2 och stigkoefficienter samt 
inte minst teoretiska aspekter varit avgörande. För att öka läsbarheten redovisas endast 
estimat i den strukturella delen. Faktorladdningar etc. finns i den fullständiga LISREL-
utskriften i Appendix E. Av fyra bakgrundsvariabler visade sig endast kön och ålder ge en 
modell med acceptabel anpassning och signifikanta samband med de andra faktorerna. Denna 
modell är vidare, med ett tydligt undantag, i det närmaste identisk med en analys av 
datamaterialet från Niagara Falls (Turner, Ialomiteaunu, Room 1999). Undantaget är att en 
extra variabel har använts. Respondenterna har fått svara på om man i kommunen i allmänhet 
känner sig säker efter mörkrets inbrott. Den latenta faktorn har kallats TRYG och indikeras av 
denna enda fråga med felvariansen fixerad till 0. Syftet är att undersöka om en känsla av 
otrygghet har betydelse för inställning och förväntningar. I övrigt följer Modell 2 den 
konceptuella modell som presenterades ovan (se 3.3.2, Modell A). Detta innebär att förutom 
TRYG har två bakgrundsvaribler, KON (kön) och ALD (ålder) tillsammans med SPBT 
(spelbeteende) tillkommit. 
 

                                                 
16 För att empiriskt pröva urvalsstorlekens betydelse för χ2 gjordes ett slumpmässigt suburval på 15% som sedan 
samma modell prövades på. Resultatet visade tydligt att modellen inte skilde sig signifikant från data.  
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Modell 2. Path-modell med bakgrundsvariabler, spelbeteende, trygghet, attityder till spel, förväntade effekter 

och inställning till kasinoetableringen i Sundsvall. 
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Goodness of Fit Statistics Variabler 
n 2006 IKAS: Inställning till kasino  NMGIS: Neg. inst. t. spel/moral 
χ2 309,94   Fr5: Personlig inställning   Fr143: Omoraliskt att spela 
df 101   Fr25: Bra/dåligt för området NSGIS: Neg. inst. t. spel/social 
P= 0,00000 NSOC: Negativa sociala effekter   Fr145: Spel är beroendeframk. 
RMSEA 0,031   Fr10: Alvarliga brott SPBT: Spelbeteende 

   Fr18: Socialbidragstagare   Fr95: Pengar satsade senaste år p-value for test of close fit 
(RMSEA<0,05) 1,00   Fr19: Skilsmässor/splittrade fam. TRYG: Trygghetskänsla 
RMR 0,040   Fr20: Ungdomar i kl. med rättv.   Fr3: Säker när det är mörkt 
GFI 0,99   Fr21: Personer med spelproblem KON: Kön 
AGFI 0,99 PEKO: Positiva ekonom. effekter   Fr1: Kön 

R2 för Eta-variabler   Fr7: Utbud av affärer och tjänster ALD: Ålder 

TRYG 0,10   Fr8: Antal svenska turister   Fr148: Födelseår 

SPBT 0,17   Fr9: Antal utländska turister  
NMGIS 0,30   Fr11: Intäkter för affärer etc.  
NSGIS 0,02 PGIS: Pos. inst. t. spel  
PGIS 0,20   Fr142: Tillfälle att träffas/umg.  
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PEKO och NSOC effekter på IKAS (0,47 resp. -0,60) är något starkare jämfört med Modell 1 
men antal enheter som skiljer dem är lika stor. De övriga tre faktorer som fanns med i Modell 
1 visar också ganska likartade effekter i Modell 2. Vissa skillnader har blivit större. NMGIS 
och NSGIS effekter på NSOC är 0,32 respektive 0,19 vilket innebär att skillnaden dem 
emellan har blivit sju enheter större. En annan skillnad är att NMGIS i den senare modellen 
inte längre har någon signifikant direkt effekt på IKAS. Den positiva stigkoefficienten från 
PEKO till NSOC visar vidare ett högre värde i Modell 2 (0,24) än i Modell 1 (0,15). När det 
gäller de faktorer som finns i båda modellerna har två stigar tillkommit i den senare modellen. 
NMGIS visade sig vara beroende av både PGIS (-0,36) och NSGIS (0,40). Slutligen är 
bakgrundsvariablernas effekter på dessa faktorer starkare i fråga om positiv inställning och 
förväntningar än negativ inställning och förväntningar. PGIS och PEKO är beroende av ALD 
(0,23 respektive 0,19) och PGIS av KON (-0,21). NMGIS, NSGIS och NSOC är samtliga 
beroende av den ena bakgrundsvariabeln, ALD, men effekterna är låga och ligger kring 0,10.  
 
Beträffande de beroende variabler (eller Eta-variabler) som är nya sedan Modell 1 har TRYG 
en tydlig effekt på NSOC (-0,25) och en ganska svag på NSGIS (-0,11). TRYG visade sig i 
sin tur vara beroende av både KON (-0,25) och ALD (0,18). Den andra av de två nya Eta-
variablerna, SPBT, visar en effekt på PGIS som uppgår till 0,21. Den är samtidigt beroende 
av den ena bakgrundsvariabeln KON (-0,33) och i viss mån NMGIS (-0,15). 
 
De nya faktorer som har lagts in i Modell 2 förändrade inte tolkningen av relationerna mellan 
inställning till spel, förväntade effekter och inställning till kasinoetableringen. Förväntade 
sociala problem har en högre effekt på inställning till kasino (IKAS) än förväntade 
ekonomiska vinster. Därutöver visar sig negativ generell inställning till spel sakna direkt 
effekt på IKAS; de negativa förväntningarna påverkar inställningen till kasinot främst genom 
konkreta förväntade sociala problem. Till skillnad från detta har en positiv generell inställning 
till spel direkt effekt på IKAS parallellt med förväntningar om konkreta ekonomiska vinster. 
Den positiva effekten från PEKO till NSOC blev något starkare i Modell 2 vilket stöder 
slutsatsen från Modell 1 att det finns en dimension med mer eller mindre förväntade effekter; 
dvs. att ha mer eller mindre förväntningar på kasinot överhuvudtaget. Den ena av de två 
beroende variabler (Eta-variabler) som tillkommit i Modell 2, SPBT, visar att spelbeteendet 
eller spelvanor i första hand har betydelse för graden av positiv inställning till spel. Ju mer 
pengar satsade på spel det senaste året, desto mer positiv inställning till spel. Vidare visar 
modellen att spelvanorna är beroende av kön; kvinnor spelar mindre än män. Den andra 
nytillkomna beroende variabeln, TRYG, visar att trygghet har en negativ effekt på förväntade 
sociala problem till följd av kasinoetableringen. Detta innebär att lägre trygghetskänsla är 
relaterat till mer av förväntade sociala problem. Denna faktor är också beroende av både ålder 
och kön; kvinnor och yngre personer är mer otrygga än män och äldre personer. Ett intressant 
resultat avseende bakgrundsvariablerna är att de hade betydelse för de positiva faktorerna men 
endast en marginell sådan för de negativa. Modellen indikerar att kvinnor och äldre personer 
har mindre av positiva attityder till spel samt att yngre personer förväntar sig mer positiva 
ekonomiska  effekter till följd av kasinoetableringen. Men när det gäller de negativa 
attityderna till spel samt förväntade sociala problem är stigkoefficienterna från köns- och 
åldersvariablerna (KON och ALD i Modell 2) låga (dock signifikanta).  
 
De redovisade måtten för modellens anpassning visar en marginellt sämre anpassning till data 
jämfört med Modell 1. När det gäller förklarad varians kan det konstateras att Modell 2 
förklarar en aning mer av variationen i inställning till kasinoetableringen (IKAS) än vad 
Modell 1 gör (R2= 0,62 respektive 0,64).  
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Malmömaterialet 
 
Bakgrundsvariabler 
 
Variabel BAKG står för demografiska bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildning och 
inkomst. Dessa indikatorvariabler används som separata latenta faktorer med felvariansen 
fixerad till 0, dvs. de specificeras som perfekta mått på dessa faktorer. I en strukturell modell 
(se Modell 5 i Appendix E) med IKAS visade ALD en direkt effekt på 0,19, KON -0,17 och  
INK 0,11 vilket indikerar att yngre är mer positiva till kasinoetableringen, kvinnor mer 
negativa och personer med lägre inkomster något mer negativa. Stigkoefficienten för 
utbildningsnivå (UTB) var inte signifikant. 
 
Inställning till spel 
 
De fem frågor som mäter generell inställning till spel (GISP) kunde först delas in i två som 
mäter negativ inställning och tre som mäter positiv. Negativ inställning mäts dels med en 
fråga som gäller om respondenten håller med om att spelande är omoraliskt (Fr143), dels med 
en fråga om respondenten håller med om att spelande vanligtvis är beroendeframkallande 
(Fr145). De två negativa visade sig inte ge tillfredställande laddningar på en gemensam latent 
faktor � frågan om spelberoende fick för låg laddning (λ= 0,70) � varför de istället fick utgöra 
två egna latenta variabler (se Appendix E); negativ inställning till spel generellt av moralisk 
karaktär (NMGIS) och negativ  inställning till spel generellt av social karaktär (NSGIS). Av 
tekniska skäl måste felvariansen för de två latenta variablerna med endast en indikatorvariabel 
fixeras till 0 (NMGIS och NSGIS). Den latenta variabeln för positiv inställning till spel 
generellt (PGIS) indikeras av tre observerade variabler. Dessa är hur respondenten ställer sig 
till följande påståenden: (Fr142) "Spelandet ger tillfälle att träffas och umgås på ett trivsamt 
sätt", "Spelandet är ett bra sätt att då och då förgylla vardagen med lite risktagande" och 
"Det är spännande att spela". Faktorladdningarna är acceptabla och anpassningsmåtten 
indikerar en god anpassning (se Appendix E: Modell 6).17 De direkta effekterna av negativ 
inställning till spel är negativa till kasinoetableringen och positiv inställning har en positiv 
effekt till kasinoetableringen. Den senare är något starkare än de två andra och vidare har 
"negativ inställning till spel av moralisk karaktär" en starkare effekt på IKAS än frågan om 
spelberoende.  
 
Spelbeteende 
 
Spelbeteende (SPBT) indikeras med två variabler som mäter hur mycket respondenterna 
satsat på spel det senaste året (Fr95) respektive den senaste månaden (Fr94). Laddningen är 
0,71 för båda dessa på den latenta variabeln (se Modell 7 i Appendix E). Den direkta effekten 
av SPBT på IKAS blev 0,26 vilket betyder att mer pengar satsade på spel är relaterat till en 
positivare inställning till kasinoetableringen. 
 
Förväntade effekter och inställning 
 
De förväntade effekterna i Malmö kunde indelas i tre faktorer. Utöver negativa sociala och 
positiva ekonomiska förväntningar (NSOC och PEKO) kunde även faktorn negativa 
                                                 
17 Modellen avviker inte, enligt χ2 -testet, signifikant från observerade data och RMSEA överskrider inte 0.05. 
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närmiljöeffekter (NNM) skapas. PEKO visade sig ganska svår att konstruera så att 
faktorladdningarna var höga samtidigt som den teoretiska validiteten bibehölls. Om till 
exempel FR7 exkluderades blev FR8 för dominant så att faktorn främst indikerade förväntad 
tillströmning av svenska turister. Då valdes istället att behålla samtliga frågor för PEKO i 
detta steg och genomföra eventuella modifikationer när de fullständiga modellerna beräknas. 
Frågorna som indikerar PEKO är förväntade positiva effekter på utbudet av affärer och 
tjänster (Fr7), antal svenska turister (Fr8), antal utländska turister (Fr9) och intäkter för affärer 
etc. (Fr11). Indikatorer för NSOC är förväntade negativa effekter på antal allvarliga brott 
(Fr10), antal socialbidragstagare (Fr18), skilsmässor och splittrade familjer (Fr19), ungdomar 
i klammeri med rättvisan (Fr20) och antal personer som får problem med sitt spelande (Fr21). 
 
I Modell 8 i Appendix E finns faktorladdningar (λ) för PEKO, NSOC, NNM och IKAS samt 
stigkoefficienter från de två första till IKAS och från NSOC till NNM. Det kan konstateras att 
anpassningen är ganska dålig enligt χ2 men bra enligt RMSEA och att laddningarna med 
något undantag är nära eller högre än det gränsvärde som brukar anges (λ> 0,70). 
Stigkoefficienterna visar att en (standardavvikelse-) enhets ökning av NSOC ger en 
minskning motsvarande -0,52 för IKAS och att en enhets ökning av PEKO ger en ökning på 
0,42 för IKAS. Detta betyder att både negativa sociala och positiva ekonomiska förväntningar 
i tydligt påverkar inställningen till kasinoetableringen samt att de negativa förväntningarnas 
effekt är något starkare. Faktorn för negativa närmiljöeffekter (NNM) visade ingen egen 
effekt på IKAS men var tydligt relaterad till NSOC. I modellen framkom att en enhets ökning  
av förväntade negativa sociala effekter gav en ökning motsvarande 0,74 enheter för negativa 
närmiljöeffekter (NNM). Slutligen är IKAS indikerad av de båda frågorna som mäter 
inställning till kasinoetableringen. I den första (Fr5) efterfrågas respondentens inställning till 
kasinot och i den andra (Fr25) i vilken mån han/hon håller med om påståendet att kasinot är 
en bra ide för Malmö. Faktorladdningarna var 0,91 respektive 0,86 vilket måste anses som 
bra. 
 
Fullständiga modeller för Malmömaterialet 
 
Även för Malmömaterialet skall två modeller (Modell 3 och Modell 4) avseende de aktuella 
faktorerna redovisas. Till varje modell finns också uppgifter sammanställda om de variabler 
som ingår, modellens anpassning och de beroende variablernas (Eta-variabler) R2. Fullständig 
"output" från LISREL redovisas i Appendix E.  
 
I Modell 3 har en liknande modell som den i Modell 1 för Sundsvall, anpassats till data för 
Malmö. Bortsett från att faktorerna indikeras av något olika uppsättningar av observerade 
variabler är skillnaden endast att det för Malmömaterialet även kan urskiljas en latent variabel 
för negativa närmiljöeffekter (NNM). IKAS (inställning till kasino) har effekter från NSOC 
och PEKO på -0,39 och 0,31 vardera. Detta betyder att skillnader i förväntade negativa 
sociala effekter har något större effekt på inställningen till kasinoetablering än skillnader i 
förväntade positiva effekter på den lokala ekonomin. Därutöver har även NMGIS och PGIS 
direkta effekter på IKAS motsvarande -0,17 och 0,36 vilket tyder på att en positiv inställning 
till spel generellt har större betydelse för inställningen till kasinot än negativ inställning till 
spel generellt med moralisk grund (och även social, där effekt saknades helt). Dessa resultat 
innebär att relationen mellan faktorerna i de flesta fall liknar vad som gäller för 
Sundsvallsmaterialet. En skillnad är att de konkreta förväntade effekterna visar en något 
svagare effekt på IKAS jämfört med Modell 1 och att faktorerna avseende generell inställning 
till spel istället visar något starkare effekter. Positiv inställning till spel generellt (PGIS) har 
till och med en starkare effekt på IKAS än förväntade konkreta ekonomiska vinster (PEKO). 
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Modell 3. Path-modell med attityder till spel, förväntade effekter och inställning till                 

kasinoetableringen i Malmö. 
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Goodness of Fit Statistics Variabler 
n 1801 IKAS: Inställning till kasino  NNM: Negativa närmiljöeffekter
χ2 317,48   Fr5: Personlig inställning   Fr14: Störande berusade pers. 
df 124   Fr25: Bra/dåligt för området   Fr15: Nedskräpning etc. 
P= 0,00000 NSOC: Negativa sociala effekter NMGIS: Neg. inst. t. spel/moral 
RMSEA 0,029   Fr10: Alvarliga brott   Fr143: Omoraliskt att spela 

   Fr18: Socialbidragstagare NSGIS: Neg. inst. t. spel/social p-value for test of close fit 
(RMSEA<0,05) 1,00   Fr19: Skilsmässor/splittrade fam.   Fr145: Spel är beroendeframk. 
RMR 0,048   Fr20: Ungdomar i kl. med rättv. PGIS: Pos. inst. t. spel 
GFI 0,99   Fr21: Personer med spelproblem   Fr142: Tillfälle att träffas/umg. 
AGFI 0,99 PEKO: Positiva ekonom. effekter   Fr144:  Förgyller vard. m. risk 

R2 för Eta-variabler   Fr7: Utbud av affärer och tjänster   Fr147: Det är spännande  

NNM 0,55   Fr8: Antal svenska turister  
NSOC 0,14   Fr9: Antal utländska turister  
PEKO 0,10   Fr11: Intäkter för affärer etc.  
IKAS 0,60   
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Den nytillkomna faktorn i förhållande till Sundsvallsmaterialet, NNM, har ingen signifikant 
effekt på någon av de övriga faktorerna. Däremot är den i någon mån beroende av positiv 
inställning till spel generellt (-0,09) och framförallt, förväntade negativa sociala effekter 
(0,72). Detta betyder att en högre grad av positiv inställning till spel generellt är relaterat till 
en något lägre grad av förväntade negativa närmiljöeffekter till följd av kasinoetableringen. 
Den starkare relationen innebär att mer av förväntade negativa sociala effekter är relaterat till 
mer av förväntade negativa närmiljöeffekter. 
 
I tabellen under själva "path-modellen" kan bland annat utläsas att de mest användbara måtten 
för modellanpassning i föreliggande analys (dvs. inte χ2) indikerar god anpassning. 
Exempelvis understiger RMSEA det gränsvärde som anges i litteraturen (0,05) med god 
marginal. Beträffande R2 framkom att modellen förklarar 60% av variationen i inställning till 
kasinoetableringen och 55% av variationen i faktorn negativa närmiljöeffekter.  
 
Modell 4 är, i likhet med Modell 2 för Sundsvallsmaterialet, en utökad modell jämfört med 
den första. Två tydliga skillnader finns dock mellan materialen. Den ena är att, vilket nämnts 
ovan, en tredje latent faktor avseende förväntade effekter (NNM) kunde beräknas för 
Malmömaterialet. Den andra är att den latenta faktorn TRYG inte visar någon effekt på någon 
av de övriga faktorerna i Malmömaterialet och därför har exkluderats. De faktorer som 
tillkommit mellan Modell 3 och Modell 4 är således SPBT (spelbeteende), KON (kön) och 
ALD (ålder). 
 
När det gäller direkta effekter på inställningen till kasinoetableringen (IKAS) är nu effekten 
av förväntade negativa sociala konsekvenser starkare (-0,55) och den av positiva ekonomiska 
(PEKO) i stort sätt den samma som i Modell 3 (0,35). Detta betyder att skillnaden dem 
emellan har blivit större och mer i linje med resultaten för Sundsvallsmaterialet. Förväntade 
negativa närmiljöeffekter (NNM) är även i denna modell tydligt beroende av förväntade 
negativa sociala effekter (0,78) och där finns också en svag positiv effekt av NNM på IKAS 
(0,15). Den senare är intressant och kan betyda att en del av de som förväntar sig negativa 
närmiljöeffekter till följd av kasinot samtidigt anser att andra positiva aspekter överväger. 
Den positiva stigkoefficienten från PEKO till NSOC är inte starkare i denna den andra 
modellen för Malmömaterialet (Modell 4), vilket var fallet för Sundsvallsmaterialet. NMGIS 
och NSGIS effekter på NSOC samt PGIS effekt på PEKO är i princip desamma som i Modell 
3. Tre stigar mellan faktorerna avseende generell inställning till spel har tillkommit. PGIS har 
negativa effekter på både NMGIS (-0,44) och NSGIS (-0,18) så att de med hög grad av 
positiv inställning till spel har låg grad av negativ inställning till spel av sociala skäl men 
speciellt tydligt låg grad av negativ inställning av moralisk karaktär. NSGIS har också en 
positiv effekt på NMGIS (0,27) vilket innebär att en mer negativ inställning till spel av sociala 
skäl också ger en mer negativ inställning av moralisk karaktär. Bakgrundsvariabeln KON 
visar en positiv effekt på NSOC (0,24). Detta betyder att kvinnor i högre grad än män  
förväntar sig negativa sociala effekter av kasinoetableringen. Modell 4 visar också att ALD 
har en svag positiv effekt på NMGIS (0,10) och en något starkare effekt på PGIS (0,22) vilket 
indikerar att yngre personer i någon mån tenderar att vara mer negativt inställda till spel av 
moraliska skäl men, lite tydligare, också vara mer positiva till spel generellt. Den latenta 
variabel som tillkommit i Modell 4, SPBT, har en effekt på PGIS (0,43) så att de som har 
satsat mer pengar på spel under det senaste året också har en mer positiv inställning till spel 
generellt. SPBT är också beroende av KON vilket indikeras av en stigkoefficient på -0,39 som 
innebär att kvinnor uppger sig ha satsat mindre pengar på spel än män. 
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Modell 4. Path-modell med bakgrundsvariabler, spelbeteende, attityder till spel, förväntade effekter och 

inställning till kasinoetableringen i Malmö. 
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Goodness of Fit Statistics Variabler 
N 1388 IKAS: Inställning till kasino  PGIS: Pos. inst. t. spel 
χ2 534,29   Fr5: Personlig inställning   Fr142: Tillfälle att träffas/umg. 
Df 176   Fr25: Bra/dåligt för området   Fr144:  Förgyller vard. m. risk 
P= 0,00000 NSOC: Negativa sociala effekter   Fr147: Det är spännande  
RMSEA 0,038   Fr10: Alvarliga brott NMGIS: Neg. inst. t. spel/moral 

   Fr18: Socialbidragstagare   Fr143: Omoraliskt att spela p-value for test of close fit 
(RMSEA<0,05) 1,00   Fr19: Skilsmässor/splittrade fam. NSGIS: Neg. inst. t. spel/social 

RMR 0,059   Fr20: Ungdomar i kl. med rättv.   Fr145: Spel är beroendeframk. 
GFI 0,98   Fr21: Personer med spelproblem SPBT: Spelbeteende 
AGFI 0,98 PEKO: Positiva ekonom. effekter   Fr95: Pengar satsade senaste år 

R2 för Eta-variabler   Fr7: Utbud av affärer och tjänster KON: Kön 

SPBT 0,15   Fr8: Antal svenska turister   Fr1: Kön 
NMGIS 0,30   Fr9: Antal utländska turister ALD: Ålder 
NSGIS 0,03   Fr11: Intäkter för affärer etc.   Fr148: Födelseår 
PGIS 0,23 NNM: Negativa närmiljöeffekter  
NNM 0,60   Fr14: Störande berusade pers.  
NSOC 0,21   Fr15: Nedskräpning etc.  
PEKO 0,10   
IKAS 0,64   
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Måtten på modellens anpassning ger vid handen att den inte överskrider något gränsvärde för 
acceptans eller ger ökad osäkerhet om de stigar som prövats. Andelen förklarad varians för 
IKAS (inställning till kasinoetableringen) är något större i Modell 4 än i Modell 3 (R2= 0,64) 
och NNM (förväntade negativa närmiljöeffekter) har också en ganska hög andel (R2= 0,60). 
 

3.4 Sammanfattning av resultat 
 
Omkring 65 procent av de boende i Sundsvall och Malmö var positivt inställda till att det 
skulle öppnas kasinon där. Bland män och yngre personer fanns fler med en positiv 
inställning än bland kvinnor och äldre personer. I undersökningen ingår frågor om förväntade 
positiva och negativa effekter till följd av kasinoetableringen. Resultaten visar i grova drag att 
Sundsvallsborna förväntade sig positiva ekonomiska effekter i form av ökad turism och en 
ökning av intäkter för den lokala näringsverksamheten men också en ökning av alvarliga brott 
och personer med spelproblem. Malmöbornas förväntningar var lägre ställda över lag med 
framförallt ett undantag; en majoritet förväntade sig, i likhet med Sundsvallsborna, att fler 
personer skulle få problem med sitt spelande till följd av kasinoetableringen. 
 
Med hjälp av klusteranalys undersöktes om det gick att skilja ut distinkta grupper (i Sundsvall 
och Malmö var för sig) med olika grad och typ av förväntningar avseende kasinoetableringen. 
För Sundsvall visade det sig att respondenterna kunde delas upp i tre grupper. Den största 
gruppen innefattar personer som främst förväntade sig positiva ekonomiska effekter. Här 
finns i jämförelse med de andra grupperna de största andelarna män, personer i åldern 25-44 
år, heltidsanställda och personer med högre utbildning och inkomst. Vidare finns de största 
andelarna som var positiva till spel, som spelat i någon form under det senaste året och som 
var positiva till kasinoetableringen. Den minsta gruppen innefattar personer med 
förväntningar av båda slag och här var andelarna i många fall i motsatt förhållande till den 
förra gruppen. Gruppen visar de högsta andelarna kvinnor, personer med lägre utbildning, 
deltidsanställda, arbetslösa, pensionerade och sjukskrivna. Den är också minst positiv till spel 
och kasinoetableringen. Den tredje gruppen karaktäriseras av låga förväntningar 
överhuvudtaget och här återfinns fler personer som i de flesta fall inte avviker från materialet 
som helhet. Ett undantag är att gruppen har större andelar i de äldsta och de yngsta 
ålderskategorierna.  
 
Även för Malmömaterialet kunde tre grupper skiljas ut i klusterprocessen. Grupperna blev 
dock något annorlunda delvis beroende på att förväntade närmiljöeffekter kunde beräknas 
utöver de förväntade sociala och ekonomiska effekterna. Den största gruppen i Malmö är 
personer som hade låga förväntningar generellt. Gruppen består av jämförelsevis höga andelar 
män, personer i åldern 25-44 år, heltidsanställda, högutbildade och höginkomsttagare. Här 
finns även de högsta andelarna som var positivt inställda till spel och kasinoetableringen samt 
satsat pengar på spel under det senaste året. Beträffande de två återstående och i storlek 
likvärdiga grupperna är den ena karaktäriserad av personer som främst förväntar sig negativa 
effekter på närmiljön och den andra sådana som framförallt förväntar sig negativa sociala 
effekter. Den förra har den högsta andelen kvinnor och lågutbildade samt den lägsta andelen 
25-44 åringar, heltidsanställda och personer med höga inkomster. Den senare har andelar nära 
den förra eller mitt emellan två övriga avseende de flesta bakgrundsvariabler. De båda 
grupperna har likartade andelar när det gäller frågor om inställning till kasinoetableringen, 
spelande generellt och om de satsat pengar på spel det senaste året.  
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Även klusteranalysen indikerar att malmöborna inte hade lika högt ställda förväntningar på 
kasinoetableringen som sundsvallsborna. Främst gäller detta positiva ekonomiska aspekter 
men även en del av de negativa sociala effekterna. I Sundsvall återfanns det största klustret 
bland de som i första hand väntade sig positiva effekter på ekonomin medan en sådan grupp 
inte ens kunde urskiljas för Malmö. I Malmö var det största klustret de som i huvudsak inte 
förväntade sig några effekter. Resultaten visar att det fanns en grupp som bl. a. har stor andel 
män, heltidsarbetande, högutbildade, högavlönade och som är positivt inställda till kasinot 
och spel generellt i båda områdena. Skillnaden är att de i Sundsvall tror på ekonomiska 
vinster till följd av kasinoetableringen medan motsvarande grupp i Malmö inte tror på några 
större förändringar av något slag. Analysen tyder sammanfattningsvis på att det kan finnas 
samband mellan vissa bakgrundsvariabler och inställning till kasinot samt spelande och 
spelvanor men att förväntningarna är olikartade i Sundsvall jämfört med Malmö. 
Klusteranalysen är uteslutande deskriptiv och kan därav endast generera hypoteser om 
eventuella sambanden mellan det som studeras. Variablernas ömsesidiga förhållanden till 
varandra är istället i fokus i den därpå följande LISREL-analysen. 
 
I dataprogrammet LISREL estimerades fyra modeller, två för vardera område, i syfte att 
studera hur förväntade effekter och attityder till spel samt spelvanor och trygghet tillsammans 
med två bakgrundsvariabler är relaterade till varandra och, som huvudsaklig 
beroendevariabel, inställning till kasinoetableringen. Resultaten för Sundsvall visar i den 
första modellen � där endast inställning till kasinot, attityder till spel och förväntade effekter 
finns med � att  60 procent av variationen i inställning förklarades av de inkluderade 
variablerna. Förväntningar om sociala problem hade större effekt på inställning till kasinot än 
förväntade positiva ekonomiska effekter och de konkreta förväntade effekterna större effekt 
än inställningen till spel generellt. Den andra modellen för Sundsvall visar att dessa relationer 
bestod när fyra nya faktorer inkluderades och andelen förklarad varians för inställningen till 
kasinot blev något högre (64%). Spelbeteendet, eller hur mycket pengar som satsats på spel 
under det senaste året, visade en positiv effekt på faktorn positiv inställning till spel vilket 
tyder på att mer omfattande spelvanor är relaterat till en positiv inställning till spel. En annan 
faktor visade att en känsla av trygghet i den egna kommunen hade en mildrande effekt på 
negativa förväntningar inför kasinoetableringen. Bakgrundsvariablerna kön och ålder hade 
större betydelse för positiva förväntningar och attityder än negativa och det visade sig att 
kvinnor spelade mer än män samt att kvinnor och yngre personer var mer otrygga än män och 
äldre personer.   
 
Resultaten för Malmö blev ganska likartade jämfört med Sundsvall i den första modellen. De 
förväntade effekterna hade dock något svagare effekt på inställning till kasinot. Detta kan 
emellertid inte tas för en reell sådan skillnad eftersom metoden som valdes främst lämpar sig 
för jämförelser av estimat inom modellerna. Det visade sig också att positiva attityder till spel 
faktiskt har en något starkare effekt på inställningen till kasinot än förväntade ekonomiska 
vinster. Liksom fallet var för Sundsvall förklarade den första modellen 60 procent av 
variationen i inställning till kasinot i Malmö och den andra 64 procent.  
 
När det gäller frågan om de konkreta förväntningarnas betydelse för inställning till 
kasinoetableringen ställt mot attityder till spel i allmänhet visar analysen således att de 
konkreta förväntningarna var viktigare, men med ett undantag. I Malmö där de konkreta 
förväntningarna avseende positiva ekonomiska effekter var ganska låga, visade sig positiva 
attityder till spel vara mer avgörande för inställningen till kasinot. En annan intressant 
skillnad mellan Malmö och Sundsvall var att det i Malmö kunde urskiljas en faktor om 
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förväntade negativa närmiljöeffekter. Denna faktor visade inte någon stark effekt på 
inställning till kasinot och var framförallt beroende av förväntade sociala problem. 
 
De starkaste effekterna på inställningen till kasino i båda områdena härrörde från konkreta 
negativa förväntningar. Detta indikerar till exempel att en ökad debatt om kasinots eventuella 
konsekvenser skulle leda till en något mer negativ inställning till kasinoetableringen även om 
båda sidors argument var lika representerade. Vid sidan av andra aspekter som skiljer 
etableringen i en mindre stad från en större, kan en av förklaringarna till att inställningen i 
Malmö är lika positiv som i Sundsvall, trots lägre förväntade ekonomiska vinster, således 
ligga i en avsaknad av debatt och diskussion om kasinot. Preliminära resultat från den 
kvalitativa delen av projektet stöder antagandet att kasinot var ett klart större samtalsämne i 
Sundsvall än i Malmö.  
 
Sammantaget tyder således resultaten från undersökningen på att: 1. I storstaden Malmö är 
kasinoetableringen inte en lika "stor händelse" som den är i Sundsvall. 2. Detta gör att den 
inte diskuteras i samma utsträckning, varken privat eller på den offentliga arenan. 3. Med 
största sannolikhet bidrar detta till de lägre förväntningar av båda slag avseende effekter av 
kasinoetableringen i Malmö som framkommer i undersökningen. 4. Enligt LISREL-analysen 
borde detta leda till en mer positiv inställning till kasinot i Malmö eftersom negativa 
förväntningar visade starkare effekter på inställning. 5. Data visar också att en högre andel var 
positiva i Malmö, men skillnaden är mycket liten och inte statistiskt säkerställd. Detta 
förklaras förmodligen av att skillnaden i förväntningar mellan Malmö och Sundsvall inte var 
helt jämn beträffande negativa och positiva effekter � det var en större skillnad för de positiva 
förväntningarna så att den faktor som hade störst betydelse för inställning till 
kasinoetableringen, förväntade sociala problem, inte var lika mycket lägre i Malmö. Till detta 
kommer också att skillnaden mellan förväntade sociala problems och ekonomiska vinsters 
effekter på inställningen till kasinot var större i Malmö jämfört med Sundsvall. 
 
Sammanfattningsvis tyder denna studie på att kasinoetableringen i Sundsvall föregicks av en 
hel del diskussioner i media och annorstädes vilket gör att positiva och negativa förväntningar 
byggdes upp i ganska stor omfattning. Eftersom de negativa förväntningarna har större 
betydelse för hur invånarna i slutändan ställer sig till att få ett kasino borde detta ha lett till en 
klart mindre positiv inställning än fallet var för Malmö där kasinot inte sågs som en lika stor 
"händelse". Undersökningen visar dock att Malmöborna inte var mer positiva till sitt kasino 
jämfört med Sundsvallsborna. Huvudförklaringen till detta är enligt analysen att det 
framförallt var förväntningar om positiva effekter på ekonomin som var lägre i Malmö, 
medan den faktor som hade störst betydelse för inställningen till kasinot � förväntade sociala 
problem � inte var lika mycket lägre i Malmö.  
 
Omvänt kan frågan ställas varför Malmöborna inte var mer negativa till kasinot jämfört med 
Sundsvallsborna trots att de i mindre utsträckning förväntade sig positiva effekter på den 
lokala ekonomin. Analysen tyder på att en förklaring är Malmöbornas lägre förväntningar 
avseende sociala problem, och mer specifikt, att de inte i samma grad förväntade sig ökad 
kriminalitet till följd av kasinoetableringen. 
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4. Projektets fortsättning 
 
Projektet skall fortsätta med en andra omgång av kvantitativ och kvalitativ datainsamling. 
Syftet är att få ett underlag för att beräkna eventuella förändringar som skett till följd av 
kasinoetableringen inom de områden som studeras. Därutöver skall även officiell statistik 
över sociala och ekonomiska aspekter i de aktuella områdena samlas in och analyseras. 
Dessförinnan skall också datamaterialet som använts i denna rapport användas vid en analys 
av resultaten avseende olika mått på spelproblem.  
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