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1. Inledning 
 
 
Denna rapport är en delrapport från SoRADs forskningsprojekt om etableringen av så kallade 
internationella kasinon i Sverige. Huvudsyftet med projektet är att studera eventuella negativa 
och/eller positiva effekter av de nya kasinon som har öppnat i Sundsvall och Malmö. För en 
utförlig beskrivning av projektet som helhet hänvisas till den första delrapporten (Westfelt 
2002). I denna rapport redovisas resultat avseende det kvantitativa datamaterial som samlats 
in före kasinoetableringen. Till skillnad från övriga rapporter som genereras av projektet 
ligger huvudfokus inte vid kasinoetableringen utan vid spelvanor och spelproblem generellt. 
Inledningsvis ges en kortfattad inblick i forskningsområdet följt av resultat från drygt 6000 
respondenter. Resultaten diskuteras och jämförs med tidigare forskningsresultat. Viktigt att 
beakta i detta sammanhang är att data endast är representativa för de specifika områden som 
ingår i undersökningen. Därefter görs jämförelser mellan ”icke-spelare”, spelare och spelare 
som (enligt indikatorerna) har problem med sitt spelande. Dessa jämförelser avser 
bakgrundsvariabler och socioekonomiska variabler som kön, ålder och inkomst samt 
inställning till spel och kasinoetablering.  
 

2. Spelande och problem 
 
 

2.1 Terminologi och ansatser 
 
Spelande och spel kan beteckna en mängd olika aktiviteter som t. ex. fia med knuff, 
flipperspel och roulett. Fokus i föreliggande projekt ligger inte vid spelande i denna vida 
mening utan begreppet är förbehållet spel med insatser i form av pengar som kan ge någon 
form av vinst utöver spelkrediter. Alternativt kan operationaliseringen av spelande i 
telefonundersökningen användas; med andra ord definieras som sådant spel som mäts i 
undersökningen1. 
 
Begreppet spelproblem kan beteckna problem relaterade till spel på individ-, grupp- och 
samhällsnivå. Problem på individnivå är till exempel ekonomiska och psykologiska problem 
för spelaren. På gruppnivå störningar och svårigheter i sociala relationer mellan spelaren och 
andra samt på samhällsnivå ekonomiska och sociala kostnader för samhället i stort. Projektet 
som helhet är ämnat att studera problem (och vinster) på samtliga nivåer i samband med 
kasinoetablering. I denna rapport är det dock problem på individ- och gruppnivå som står i 
fokus. 
 
Walker (1995) menar att vi först måste ställa oss frågan för vem spelandet är ett problem och 
vad som definierar problemet. I boken går han igenom och diskuterar olika termer som 
används i forskningen om det som här mer löst betecknas spelproblem. Huvudsakligen 
behandlas: 1. ”excessive gambling” (Överdrivet spelande), 2. ”pathological gambling” 

                                                 
1 Hela frågeformuläret finns i Appendix A i den första rapporten från projektet (Westfelt 2002). 



Spelproblem i tre svenska orter. 
 

 

-4- 

(patologiskt/sjukligt spelande), 3. ”compulsive gambling” (tvångsmässigt spelande), 4. 
”gambling addiction” (spelberoende) och 5. ”The impact of heavy gamling on the family and 
society” (”Storspelandets” effekter på familj och samhälle). 
 
1. Överdrivet spelande. Termen överdrivet (”exessive”) spelande används mer i engelsk och 
australiensisk forskning än i amerikansk. Walker diskuterar svårigheter att avgöra vad som är 
omfattande spelande, speciellt i förhållande till olika spelformer. Men oavsett detta räcker det 
inte med ett omfattande spelande eftersom det är frågan om att spela mer än man borde göra. 
Till skillnad från andra termer som behandlas nedan behöver inte spelaren vara psykiskt sjuk 
el. dyl. men termen har i stället denna moraliska dimension. Frågan om vem som skall göra 
denna moraliska gränsdragning diskuteras och författaren menar att om termen används måste 
kriteriet vara att spelaren själv anser sig spelat mer än han/hon borde ha gjort.  
 
2. Patologiskt/sjukligt spelande. Förekomsten av patologiskt eller sjukligt spelande har i de 
allra flesta fall mätts med ”The South Oaks Gambling Screen” (SOGS) som består av en 
uppsättning frågor vilka bygger på det amerikanska psykiatriförbundets diagnosmanual DSM 
III (se Appendix C). Respondenten blir klassificerad som problemspelare om tre eller fyra av 
de 20 frågorna besvaras positivt och som sannolik patologisk spelare om fem eller fler 
besvaras positivt. Walker menar att undersökningar som använder sig av detta mätinstrument 
i frågeundersökning riktade till befolkningen som helhet är behäftade med ett par svåra 
metodologiska problem. För det första är bortfallet i telefonundersökningar av detta slag 
förmodligen skevt. Personer med spelproblem kan antas i större omfattning än andra, sakna 
telefonabonnemang på grund av obetalda räkningar. Tilläggas här bör att problemet sannolikt 
är mindre i ett land som Sverige där telefon ingår i de levnadsomkostnader som betalas av 
socialbidraget. Ett till detta besläktat problem är enligt Walker också att patologiska spelare 
har visat sig i hög grad förneka sitt spelande (vilket också ingår som kriterium i DSM). Båda 
dessa problem kan leda till att prevalensen underskattas. För det andra menar Walker att 
andelen ”falska positiva” som SOGS visat sig ge, leder till överskattningar av prevalensen. 
Hans resonemang här är inte helt övertygande och han nämner inget om andelar ”falska 
negativa” (de som har spelproblem men inte fångas upp av SOGS) där även mycket små 
procentuella andelar innebär många människor. För det tredje menar författaren att SOGS-
frågornas validitet är svår att fastställa och hänvisar till kritiker som hävdar att de fångar in en 
stor andel friska/normala personer (som har omfattande spelvanor). Det är i detta 
sammanhang också problematiskt att de ursprungliga SOGS-frågorna gäller utan 
tidsbegränsning; frågorna borde i stället eller även avse en kortare tidsperiod till exempel det 
senaste året (vilket också har blivit praxis).   
 
3. Tvångsmässigt spelande. Under 1900-talet övergick synen på ett omfattande spelande från 
att ha varit förknippat med synd och karaktärssvaghet till att betraktas som en sjukdom. Först 
användes begreppet mani och sedan  ”compulsive gambling” dvs. tvångsmässigt spelande. 
Under 1980-talet stod det dock klart att storspelande inte uppfyller de kriterier som gäller för 
tvångsneuroser. En central del i en sådan är att individen gör något mot sin egen vilja vilket 
inte stämmer överens med storspelare. Trots detta har termen levt kvar i ett speciellt 
sammanhang; inom organisationen ”Anonyma Spelare”. Här används den med innebörden att 
en person som är tvångsmässig spelare har en obotlig sjukdom. Detta obotliga tvångssyndrom 
kan dock den sjuke lära sig att hantera genom absolut avhållsamhet från spel resten av livet.  
 
4. Spelberoende. Inom den medicinska litteraturen har tvångsneurosansatsen i stora delar 
ersatts av en spelberoendeansats. I DSM III (1980) var patologiskt spelande beskrivet i termer 
av impulskontroll i likhet med till exempel kleptomani medan det i DSM IIIR (1987) och 
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DSM IV (1991) definieras av kriterier som är mycket lika de för alkohol- och drogberoende. 
När det gäller spelande – jämfört med alkohol och droger – finns dock inte någon substans 
som tillsätts kroppen vilket tidigare utgjort ett nödvändigt villkor för att tala om beroende. 
Vad som ytterligare komplicerar saken är att det faktiskt inte finns någon klar definition eller 
konsensusuppfattning om betydelsen av termen beroende. Författaren menar att tre 
huvudkomponenter kan urskiljas i DSM IIIR-manualen för beroende. Av tolerans, abstinens 
och ”sug” efter drogen är det den sistnämnda som är mest central för beroendet. Enligt 
författaren finns det viktiga skillnader mellan hur detta sug är konstituerat mellan spelande 
och droger. Droger påverkar hjärnans dopaminsystem direkt vilket ger större förutsättningar 
för direkt kontroll av beteende än till exempel spelande som upplevs med sinnesorganen vilka 
förmedlar dessa intryck till stora delar av neocortex.  
 
Walker (ibid.) menar att vi för att avgöra om storspelande är beroendeframkallande måste visa 
att det kan likna drogberoende på tre nivåer; deskriptiv likhet, likhet avseende fysiologiskt 
belöningssystem samt likhet i vilken funktion det fyller för individen.  
 
När det gäller deskriptiv likhet anförs en studie av Lesieur & Rosenthal som legat till grund 
för den senaste diagnosmanualen för patologiskt spelande (DSM IV). I studien användes 
frågor från DSM III (med tyngdpunkt på impulskontroll) och DSM IIIR (med tyngdpunkt vid 
beroende) och respondenterna utgjordes av 222 patologiska spelare samt 130 
drogmissbrukare. De frågor som diskriminerade grupperna bäst fick ligga till grund för DSM 
IV. Resultatet visade på en ganska liten överlappning så att flera av de frågor som 
diskriminerade bäst inte var ”beroendefrågor”. Ett antal likheter finns dock. Endast en mycket 
liten grupp av drogbrukare resp. spelare får problem med att kontrollera sitt beteende. De som 
har problem gör (ofta) misslyckade försök att sluta med spel/droger, de skäms över detta och 
döljer därför ofta sitt fortsatta spelande/drogande. I syfte att illustrera varför dessa likheter 
inte räcker för att konstatera att patologiskt spelande kan likställas med drogberoende ger 
författaren ett exempel. Exemplet är nattinkontinens hos barn. Endast en liten andel av alla 
barn är inkontinenta, de försöker och misslyckas ofta att kontrollera detta vilket leder till 
skamkänslor och försök att dölja problemet. Men barns nattinkontinens kan naturligtvis inte 
klassificeras som ett beroende.  
 
Den andra nivån gäller fysiologiskt belöningssystem. Vi har redan konstaterat att droger 
påverkar dopaminsystemet i hjärnan direkt på ett sätt som inte spel gör men kan det vara så att 
upprepat spelandet ger njutning som leder till sådana effekter indirekt? Författaren menar här 
att spelandet i sig inte verkar vara särskilt njutbart utan att njutningen främst är relaterad till 
vinster. Däremot kan attraktionen ligga i spänning under spelandet men aktuell fysiologisk 
forskning visar att detta inte behöver betyda att njutning är inblandat. Walker konstaterar 
också att det inte finns något empiriskt underlag som på ett övertygande vis stöder att 
spelande påverkar dopaminsystemet på samma sätt som droger gör.  
 
Den tredje nivån avser likhet beträffande vilken funktion spelande/drogbruk har för individen. 
Författaren ifrågasätter att storspelarens drivkraft ligger i njutningen av spelandet på samma 
sätt som drogmissbrukare; han menar att spelandet är mer målinriktat och i högre grad 
innefattar skicklighet samt strategiskt tänkande än drogbruk. Han menar att ett alternativt 
beroendeperspektiv kan anläggas på spel. Viss forskning har visat att skillnader mellan 
storspelare och spelare som är under behandling och bedöms vara beroende/patologiska är 
mycket liten. Här ses beroendet främst som en funktion av de skulder som många storspelare 
drar på sig. Skulder som är orsakade av felaktiga och dåliga spelstrategier och leder till 
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behandling samt till kategoriseringen spelberoende/patologisk spelare. En möjlig 
behandlingsmetod blir då att lära den skuldsatte att spela på ett mer förnuftigt sätt.  
 
5. ”Storspelandets” effekter på familj och samhälle. Det finns givetvis effekter som går 
utöver individens situation när det gäller ett omfattande spelande. Familj och andra närstående 
kan drabbas av en negativ ”strain” i form av en osäker social och ekonomisk situation. 
Människor och organisationer som är beroende av en storspelare genom arbetet kan drabbas 
när han/hon uteblir el. dyl. På samhällsnivå kan tänkbara negativa effekter vara ökade 
kostnader – ekonomiska och andra – till exempel till följd av ökad kriminalitet samt ett ökat 
behov av infrastruktur och samhälleliga tjänster. Tänkbara positiva samhälleliga effekter kan 
vara en förbättrad lokal ekonomi och ökade inkomster för turistnäringen. 
 

2.2 Metod 
 
Det råder, som framgått av genomgången ovan, långt ifrån konsensus inom 
spelforskningsområdet om hur ett (individuellt) spelproblem skall definieras och 
operationaliseras. En mängd olika termer figurerar i litteraturen som exempelvis patologiska 
spelare, spelmissbrukare, spelberoende, problemspelare etc. I denna rapport används i de 
flesta fall termen spelproblem för både mer och mindre allvarliga problem enligt något av de 
mått/index som används för att mäta detta. Det finns exempel i litteraturen där termen 
definieras så att den endast omfattar mindre allvarliga problem. Dock är den betydelse som 
används här, vanligast förekommande  (National Research Council 1999, s. 20ff).  
 
När det gäller hur spelproblem skall mätas har också olika index eller frågebatterier använts. 
Det amerikanska psykiatriförbundets diagnostiska manual (DSM) rymmer sedan 1980 (DSM 
III) en uppsättning kriterier som skall vara till hjälp vid kliniska diagnoser av spelproblem. 
Dessa har använts som frågeinstrument i empirisk spelforskning. Manualen har reviderats ett 
antal gånger och inom spelforskningen har olika varianter av denna använts för att mäta 
spelproblem inom olika grupper av spelare. I föreliggande studie har det ansetts viktigt att 
resultaten är jämförbara med andra studier och därför har delvis samma index använts som i 
den senaste svenska undersökningen om spelande och spelproblem (Rönnberg m.fl. 1999). En 
uppsättning frågor kallad ”Fisher-Screen” har använts identiskt med denna studie. Den bygger 
på DSM-IV som är den senaste revisionen av det amerikanska psykiatriförbundets manual.2 
Därutöver har en nedkortad version av SOGS3 (South Oaks Gamling Screen), ”short SOGS”, 
använts. Fem av de ursprungligt 20 frågor som ingår i SOGS har valts ut med hjälp av 
faktoranalys i samband med studien om kasinoetablering i Niagara Falls (Room, Turner, 
Ialomiteaunu 1999). Ett tredje index som använts är också hämtat från denna kanadensiska 
studie (ibid.) och kallas ”Life-Area Problems”. Frågorna här gäller spelrelaterade problem 
inom fem olika livsområden. Dessa är (a) sociala relationer med vänner och bekanta, (b) den 
fysiska hälsan, (c) privatlivet, (d) arbete och studier samt (e) ekonomisk situation. 
 
Det kan ifrågasättas om dessa index kan mäta olika grader av spelproblem med  
tillfredställande säkerhet. Att empiriskt skilja ut spelproblematiker från till exempel 
patologiska spelare (alvarligare problem) bedöms som mycket vanskligt på grund av de oftast 

                                                 
2 Det vill säga den senaste större revisionen. Senaste versionen heter DSM-IV-TR. Den är från år 2000 men är 
endast marginellt annorlunda jämfört med den från 1994 som används här. Skillnaden gäller viss beskrivande 
text och inte själva diagnoskriterierna.   
3 Som bygger på DSM III (se avsnitt 2.1).  
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mycket låga bastalen samt osäkerheten om måttens validitet. När det gäller just "short SOGS" 
kan det tilläggas att de forskare som tagit fram denna inte rekommenderar att resultaten bryts 
ner mer än att skillnad görs mellan problemspelare och övriga (ibid.). I denna studie redovisas 
andelarna nedbrutna på samma sätt som i den svenska studien med data från 19974 (Rönnberg 
mfl. 1999) även om fokus ligger vid sammanslagningar av båda typerna/graderna av 
spelproblem. 
 
En viktig fråga som är relaterad till tillförlitligheten av resultat från urvalsstudier om andelen 
personer med spelproblem gäller eventuell selektion eller skevhet i bortfallet. Om det kan 
visas att orsaken till att vissa personer faller bort är relaterat till det som undersöks (t ex. 
spelproblem), så kommer ju resultaten underskatta den verkliga omfattningen. En vanlig 
invändning när det gäller telefonintervjuundersökningar är att personer med spelproblem 
sannolikt i större omfattning har telefonen avstängd på grund av skulder till följd av sitt 
spelande än andra. Detta ger förmodligen mindre problem i Sverige jämfört med en del andra 
länder eftersom vårt välfärdssystem innefattar ett socialbidrag som uttryckligen gäller 
kostnader för telefon. Därutöver kan det vara vanskligt att slå fast något om bortfallets roll i 
detta sammanhang utan att ha ett empiriskt underlag; vad som krävs är en adekvat 
bortfallsanalys som gäller en undersökning i Sverige. Det enda tillgängliga underlaget i 
Sverige är från pilotstudien till Rönnberg m.fl. (1999) undersökning. Denna bygger på ett 
ganska litet urval som fick svara på spelproblemfrågor (432) men resultatet tyder på att det 
inte blir någon skillnad i hur många personer med spelproblem som fångas in när metoden 
istället är postenkät (ibid. s. 16).5 Inom föreliggande projekt kommer en bortfallsanalys att 
genomföras och redovisas i en kommande rapport. 
 
Mer generella metodfrågor som är relaterade till tvärsnittsstudier finns diskuterade i den första 
rapporten (Westfelt 2002). Den viktning av data som genomförts finns redovisad i Appendix 
A. 
 

                                                 
4 Data till denna studie samlades in mellan november 1997 och februari 1998. Detta kallas något slarvigt för data 
från 1997 i denna rapport.  
5 Med anledning av detta och att postenkäter har en del andra nackdelar jämfört med telefonintervjuer valdes det 
senare som huvudmetod i studien (Rönnberg m.fl. s. 16). Därutöver skickades postenkäter ut till de som föll bort 
i telefonintervjuerna. Svarsfrekvensen blev låg (31%) men här visade det sig att andelen problemspelare var 
större än i telefonintervjuerna. 
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2.3 Omfattningen av spelproblem 
 
I detta avsnitt redovisas resultat av mätningarna före kasinoetableringen i Sundsvall, Malmö 
och Karlstad när det gäller de mått på spelproblem och liknande som använts i 
undersökningen. Dessa resultat jämförs också med uppgifter från 1997. En viktig skillnad 
mellan undersökningarna är att de äldre data är representativa för hela Sverige medan de 
nyare endast för nämnda tre orter.6  
 
2.3.1 South Oaks Gambling Screen 
 
Av Tabell 1 framgår att de som inte spelat alls under det senaste året var något fler i 
föreliggande undersökning jämfört med den äldre. Detta var kanske inte det förväntade 
utfallet; omsättningen av spel har bevisligen ökat över tid. Dock skall ett par saker hållas i 
minnet. Dels vet vi inte hur de olika urvalen står i relation till spelande; det är teoretiskt 
möjligt att just sammansättningen Sundsvall, Karlstad och Malmö ger en högre andel icke-
spelare än riket som helhet.7 Dels, och kanske viktigast, är det mycket möjligt att 
spelomsättningen ökar samtidigt som prevalensen är konstant. Det vill säga att antalet 
personer som spelar inte ökar men att samma antal spelar mer och för mer pengar.  
 
Tabell 1. Short SOGS/SOGS-R i S, M, K 2001/Sverige 1997.  

Short- 
SOGS SOGS-R Antal positiva svar 

på 5/20 frågor S, M, K 
(2001) 

Sverige 
(1997) 

Ej spelat 15,5 (928) 11,1 
SOGS = 0/missing 80,0 (4656) 77,5 
1 5,1 (309) 5,8 
Spelare u. probl. (0-1) 82,6 (4965)  
SOGS = 2 1,3 (79) 2,0 
Spelare u. probl. (0-2)  87,0 
3 0,5 (27) 1,0 
4 0,1 (8) 0,4 
5- 0,0 (1) 0,6 
Problemspelare (2-4) 1,9 (115)  
Problemspelare (3-)  2,0 
N= 6008 7139 
 
Anledningen till att sammanräkningarna (de skuggade rutorna) hamnar på olika rader för de 
två undersökningarna i tabellen är att den förkortade versionen behöver en lägre ”cut off”- 
gräns för spelproblem eftersom den endast består av fem frågor. Som framgår är det ganska få 
personer i urvalen som hamnar i problemkategorierna. Den sammanlagda kategorin för 

                                                 
6 Andra skillnader är att den äldre studien omfattade åldersintervallet 15-74 år medan den aktuella 18 år och 
äldre samt att den äldre studien tillämpade ett något annorlunda urvalsförfarande jämfört med den aktuella. 
7 De exakta undersöknings- och kontrollområdena finns beskrivna i den första rapporten (Westfelt 2002). En 
något haltande jämförelse med Svenskas Spels försäljningsstatistik per län för år 2000, talar inte för att det 
skulle finnas någon större skillnad i spelande mellan de sammanslagna urvalen  (Sundsvall, Malmö och 
Karlstad) och riket som helhet (Medelvärde för Värmland, Skåne och Västernorrland= 1518kr, riket= 1558kr).  
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spelproblem är 1,9 procent i föreliggande studie jämfört med 2,0 procent i studien från 1997. 
Eftersom det inte är frågan om studier med totalurval bör resultaten uttryckas i relation till 
sannolikheten att urvalen gäller den population som avses. Det är speciellt viktigt när det rör 
sig om så låga andelar som fallet är här; risken för att de inte är signifikant skilda från noll 
eller varandra är högre. Det kanske vanligaste sättet att göra detta är att räkna ut 
konfidensintervall för en bestämd signifikansnivå.  
 
I detta fall visar sådana beräkningar att vi i studien för Sundsvall, Malmö och Karlstad med 
95 procents säkerhet kan säga att andelen personer med spelproblem enligt Short SOGS är 
mellan 1,6 och 2,2 procent. Motsvarande intervall för hela Sverige 1997 enligt SOGS är 
mellan 1,7 och 2,3 procent. 
 
Vi kan alltså konstatera att båda mätningarna ger en andel som är skild från noll. Ovanstående 
besvarar även frågan om skillnaden dem emellan är signifikant men ett diagram kan göra 
bilden ännu tydligare. I Diagram 1 finns konfidensintervallen för de båda mätningarna 
inlagda bredvid varandra. Eftersom den högre konfidensgränsen för mätningen 2001 hamnar 
(en bra bit) innanför intervallet för mätningen 1997 är skillnaden inte signifikant.  
 
Diagram 1. Konfidensintervall för SOGS-mätningar 
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Omräknat i antal personer visar resultaten att vi enligt Short SOGS har mellan 6207 och 8924 
personer som är 18 år eller äldre med spelproblem i Sundsvall, Malmö och Karlstad 
tillsammans och att dessa utgör en i det närmaste exakt lika stor andel (relativt sett) som man 
fann med ett liknande mått för hela Sverige 1997. I nästa avsnitt jämförs ett annat mått på 
spelproblem och i detta fall har en identisk uppsättning frågor använts i de båda 
undersökningarna.  
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2.3.2 The Fisher DSM-IV Screen 
 
S E Fisher utvecklade detta mått från DSM-IV-manualen och använde det ursprungligen 
specifikt för kasinospelare (Fisher 2000). Det har sedan med en smärre modifikation8 använts 
i studien om spelande och spelproblem i Sverige (Rönnberg m fl. 1998). I föreliggande studie 
har måttet använts identiskt med denna för att underlätta jämförelser. I Tabell 2 visar en sådan 
jämförelse att skillnaderna är stora i den övre delen och mindre i den nedre. 
 
När det gäller skillnaden beträffande “ej spelat” så har förmodligen ett litet misstag begåtts i 
redovisningen av data för hela Sverige. På andra ställen i rapporten kan man läsa att andelen 
som inte spelat det senaste året är 11,1 procent vilket nog är den rätta siffran9. Detta påverkar 
dock endast de första raderna i tabellen och inte de här mest intressanta uppgifterna längre 
ned.  
 
Tabell 2. Fisher DSM-IV Screen.i S, M, K 2001/Sverige 1997. 
Antal positiva svar 

på 10 frågor 
S, M, K 
(2001) 

Sverige 
(1997) 

Ej spelat 15,5 (928) 4,7[ 11,1] 
Fisher = 0/missing 78,7 (4726) 83,9 
1 4,1 (246) 8,7 
2 1,3 (76) 1,8 
Spelare u. probl. (0-2) 84,0 (5048) 94,4 
Fisher = 3 0,3 (20) 0,4 
4 0,1 (4) 0,2 
Problemspelare (3-4) 0,4 (24) 0,6 
Svåra problem (5-8) 0,1 (8) 0,3 
Problem/svåra probl. 0,5 (32) 0,9 
N= 6008 7139 
 
Det visar sig att andelen personer med spelproblem är klart lägre enligt detta mått i båda 
undersökningarna. I den tidigare studien framkom en andel (problem och svåra problem) på 
0,9 procent och i föreliggande studie är motsvarande andel 0,5 procent men andelarna bör 
som tidigare nämnts uttryckas i konfidensintervaller.  
 
Resultaten visar att andelen personer med spelproblem i Sundsvall, Malmö och Karlstad, 
enligt måttet ”Fisher Screen”, med 95 procents säkerhet uppgår till mellan 0,4 och 0,7 
procent. Motsvarande andel för Sverige 1997 ligger mellan 0,7 och 1,1 procent. 
 
I Diagram 2 framkommer att skillnaden mellan undersökningarna inte är signifikant. Liksom 
fallet var för SOGS-mätningarna är den övre konfidensgränsen i föreliggande studie högre än 
den lägre i undersökningen från 1997 även om överlappningen är mycket mindre här.10 När 

                                                 
8 Eftersom den ursprungliga kriteriet på hur problemspel räknas gav för låg frekvens ändrades detta. Fisher 
räknade endast de som svarat ja + ofta på de sju första frågorna som positiva svar. I den svenska studien från 
1997 (och även denna) räknas alla positiva svar. 
9 Detta framgår på s. 31 där det även går att se att 4,7 är siffran för de som aldrig spelat överhuvudtaget. 
Eftersom Fisher-screen måttet gäller det senaste året så blir jämförelsen lite konstig. 
10 När fyra decimaler används för samtliga uppgifter – undantaget andelen (0,9%) för Sverige där mer exakta 
data saknas – så får vi en UCL för 2001 på 0,7088% att jämföra med en LCL för 1997 på 0,6812%. 
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de procentuella andelarna räknas om till individer anger detta mått att det finns mellan 1419 
och 2822 individer i Sundsvall, Malmö och Karlstad som har spelproblem (0,5 +0,18%)11.  
 
För det tredje måttet nedan har ingen jämförelse gjorts med tidigare forskningsresultat 
eftersom det inte använts i Sverige tidigare. 
 
Diagram 2. Konfidensintervall för Fisher-mätningar 

Procent

20011997

1,4

1,2

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

 
 
2.3.3 Life-area Problems 
 
I Tabell 3 framkommer att andelen personer med spelproblem enligt detta index, som 
fokuserar på fem olika livsområden, blev ännu något lägre. I tabellens näst sista rad 
framkommer att 0,3 procent svarade positivt på 2 eller fler av frågorna vilket utgör kriterium 
för spelproblem men även här skall det framhållas att resultaten bör uttryckas i form av 
konfidensintervaller eller liknande.  
 
Tabell 3. Life Area Problems, S, M, K. 
Antal positiva svar 

på 5 frågor 
Andelar i 

% 
Ej spelat 15,4 (928) 
LIFE = 0/missing 83,3 (5003) 
1 1,0 (61) 
Spelare u. probl. (0-1) 84,3 (5064) 
LIFE = 2 0,2 (11) 
3 0,1 (4) 
5 0,0 (1) 
Problemspelare (2-5) 0,3 (16) 
N= 6008 
 

                                                 
11 Med fyra decimaler är det 0,5326+ 0,1762%. 
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Ett konfidensintervall visar med 95 procents säkerhet att det (år 2001) fanns en andel på 
mellan 0,2 och 0,4 procent i Sundsvall, Malmö och Karlstad som hade spelproblem av typen 
”Life Area Problems”. 
 
Omräknat i antal personer ger detta mellan 651 och 1738 personer som har sådana problem i 
de områden som undersökts. Resultaten i detta avsnitt summeras och diskuteras vidare i 
sammanfattningen (2.3.5) men först skall uppgifter om spelproblem bland familj och vänner 
redovisas. 
 
2.3.4 Spelproblem bland familj och vänner 
 
I undersökningen ingår tre frågor som är ämnade att mäta respondenternas erfarenheter av 
spelproblem bland släkt och familj samt vänner och bekanta. Frågornas exakta ordalydelse 
finns återgivet i tabellunderskriften till Tabell 4. Den första är en ”SOGS-fråga” där det nu 
istället för om respondenten blivit kritiserad på grund av sitt spelande frågas om han/hon 
riktat sådan kritik mot någon i släkt och familj respektive mot vänner och bekanta. Den andra 
frågan är konstruerad just för detta sammanhang och här ställs helt enkelt frågan om någon i 
de aktuella grupperna har haft problem med sitt spelande (under det senaste året). Slutligen 
har en fråga ur ”The Fisher DSM-IV Screen” använts vilken gäller om de närstående har 
tvingats begå någon olaglig handling till följd av sitt spelande. 
 
Tabell 4. Spelproblem bland familj och vänner. 
Fråga Egna problem Släkt/familj Vänner/bekanta 
Kritiserad/t*** 2,0 (119) 7,1 (424) 6,1 (367) 
Problem**  3,5 (213) 6,8 (410) 
Olaglig handl.* 0,1 (7) 0,5 (33) 0,7 (44) 
***En fråga från SOGS: ”Har du någon gång under det senaste året blivit kritiserad på grund av att du spelar?”. 
Formuleringen för släkt/familj resp. vänner/bekanta lyder: ”Har du någon gång under det senaste året kritiserat [en släkting 
eller familjemedlem/någon av dessa] på grund av hans eller hennes spelande?”. 
**Frågan finns endast för släkt/familj samt vänner/bekanta. Den lyder: ”Har någon [i din släkt eller familj någon gång/av 
dessa] under året som gått haft problem med sitt spelande?”.  
*En fråga från DSM-IV (Fisher): ”Har du, under året som gått, tvingats begå någon olaglig handling för att kunna 
finansiera ditt spelande eller för att kunna betala tillbaka dina spelskulder?” Formuleringen för släkt/familj resp. 
vänner/bekanta lyder: ”Har någon [i din släkt eller familj någon gång/av dessa] under året som gått tvingats begå en olaglig 
handling för att kunna finansiera sitt spelande eller för att betala tillbaka sina spelskulder?”. 
 
I tabellen (Tabell 4) finns både uppgifter om hur respondenterna svarat på frågor om de själva 
och om andra. I vilken mån kan uppgifterna om andras spelproblem användas som indikator 
på prevalensen? Det är viktigt att poängtera det faktum att resultaten av frågorna om andras 
spelproblem delvis kan gälla samma personer. Både när det gäller släkt och familj samt 
vänner och bekanta kan ju sådan överlappning vara fallet vilket i så fall leder till en 
överskattning. Därutöver vet vi inte hur många släktingar eller bekanta som respondentens 
svar gäller eftersom frågornas formulering i respektive fall gäller om någon av dessa har haft 
problem etc. Det sistnämnda kan leda till en viss underskattning av andelarna. Även om 
andelarna avseende andras spelproblem således inte är någon bra indikator på prevalensen så 
ger de en uppfattning om hur många personer som – på ett privat plan – kommer i kontakt 
med och i vissa fall drabbas av spelproblem bland närstående. 
 
Det är tydligt att uppgifter om andras spelproblem ger högre andelar (7,1/0,5 - 6,1/0,7 %) än 
när samma frågor ställs avseende respondenten själv (2,0/0,1 %). När det gäller att bli 
kritiserad/ge kritik på grund av spelvanor så återfinns den största andelen för släkt och familj 
(7,1 %). Detta kan tyda på att det är lättare att kritisera en person som står en närmare men 
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också att engagemanget är större här. Nästa fråga, som gäller om en släkting eller bekant haft 
problem med sitt spelande under det senaste året, visar en högre andel i fråga om vänner och 
bekanta (6,1%) än släkt och familj (3,5%). Detta kan delvis vara ett resultat av att många 
personer har antalsmässigt fler vänner/bekanta än släktingar och familjemedlemmar. 
Därutöver kan frågor om de som står en närmast uppfattas som mer känsliga; det kan vara 
lättare att uppge om en vän eller bekant har problem än om en familjemedlem har det. 
 
2.3.5 Sammanfattning 
 
Tre olika index har använts för att mäta andelen personer med spelproblem i Sundsvall, 
Malmö och Karlstad sammantaget. För två av dessa kunde också jämförelser göras med 
resultat från en rikstäckande undersökning från 1997. Det framkom något lägre andelar 
spelproblematiker i de nu undersökta områdena ställt mot de som redovisades i 
undersökningen från 1997 men skillnaderna var inte signifikanta. Respektive index gav en 
andel på mellan 1,6 och 2,2 procent (1,7 – 2,3 i Sverige 1997), 0,4 och 0,7 procent (0,7 – 1,1 i 
Sverige 1997) samt 0,2 och 0,4 procent individer med (mer och mindre) allvarliga 
spelproblem i de aktuella orterna.  
 
Uttryckt på ett annat sätt tyder undersökningen på att det i Sundsvall, Malmö och Karlstad 
tillsammans år 2001 fanns mellan 651 och 8924 personer med spelproblem. Skillnaden 
mellan den lägsta konfidensgränsen för det mått som gav lägst andel och den högsta för 
måttet med den högsta är således stor och det svåra här är att bedöma vilket/vilka av de tre 
måtten som bäst mäter andelen spelproblematiker. Det index som kallas ”Life Area 
Problems” bör inte jämföras direkt med de andra. Det äldre måttet ”Short-SOGS” har (i 
fullständig version) blivit kritiserat för att överskatta prevalensen (se t. ex. Ladouceur m. fl. 
2000). I föreliggande studie är det också SOGS-måttet som avviker från de två andra med en 
klart högre andel. Det nyare måttet ”Fisher Screen” bygger på en vidareutveckling av det 
amerikanska psykiatriförbundets diagnosmanual som grundar sig i nyare empirisk forskning 
om spel. Bedömningen i denna rapport är således att "Fisher Screen", det index som visar 
lägre andelar, verkar vara lämpligast att använda för prevalensskattningar. Därav följer att 
skattningen av antal personer med spelproblem i Sundsvall, Malmö och Karlstad hamnar 
mellan 1419 och 2822 personer. Måttet "Life Area Problems" är mindre psykologiskt 
orienterat. Det fokuserar på problem i sociala relationer till följd av spelande. Bedömningen 
här är att måttets fokus på denna specifika dimension av spelproblem gör att det inte är fullt 
jämförbart med de andra måtten. Resultatet visar att mellan 651 och 1738 personer i de 
aktuella orterna har sådana problem i sociala relationer till följd av sitt spelande.  
 
En viktig aspekt i detta sammanhang är också att begrepp som spelproblem och 
”spelberoende” är konstruktioner. Både vad spelproblem anses vara och vad som utmärker 
personer med spelproblem har förändrats över tid och ses fortfarande på olika sätt inom olika 
grupper. De index med frågor och räknekriterier som bestäms är inte givna på förhand utan 
möjliga att ifrågasätta. Inom spelforskningsområdet har diskussioner t ex. gällt vilka 
tröskelvärden som skall gälla för att individer skall kategoriseras som normalspelare eller 
någon grad av problemspelare. Om fem positiva svar på en uppsättning av tio frågor krävs 
istället för tre eller om det krävs att vissa av frågorna inte bara besvaras positivt utan med 
alternativet ”ofta” kan ha en avsevärd effekt på prevalenssiffrorna. Dessa teoretiska och 
empiriska utgångspunkter har inte behandlats annat än mycket ytligt i föreliggande rapport. 
Anledningen är att alla arbeten kräver avgränsningar i någon form och projektet som helhet 
först och främst är inriktat på kasinoverksamhetens eventuella effekter. 
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I studien ingår även frågor om familj och vänners eventuella spelproblem. Resultaten kan inte 
användas som indikator på andelen personer med spelproblem. Det visar sig dock att ganska 
många har erfarenhet av spelproblem bland vänner och bekanta; nära 7 procent uppger att de 
har någon vän eller bekant som har haft problem med sitt spelande under det senaste året. 
Motsvarande uppgift för släkt och familj är 3,5 procent.  
 



Spelproblem i tre svenska orter. 
 

 

-15- 

2.4 Spelare, icke-spelare och problemspelare 
 
Grupperna som analysen nedan utgår ifrån har tagits fram på följande sätt. Gruppen "ej 
spelat" består av de som uppgivit att de inte spelat i någon form överhuvudtaget. Gruppen 
"Spelat" består av de som uppgivit att de spelat i någon omfattning men inte kvalificerat sig 
till den tredje gruppen. Den tredje gruppen "Problem" består av de som uppfyller kriterier för 
spelproblem enligt någon (additativt) av de tre måtten "Short-SOGS", "Fisher Screen" och 
"Life-area Problems" (se ovan).12 Vissa tabeller som till exempel tabell över skillnader mellan 
de tre orterna finns i Appendix D.  
 
Tabellen (Tabell 5) visar gruppernas fördelning avseende kön, ålder, utbildning och 
hemmavarande barn. Här finns uppgifter om procentuella andelar för respektive grupp samt i 
vilken mån skillnader är signifikanta på 95 procents nivån.  
 
Tabell 5. Procentuell andel personer i respektive grupp efter kön, ålder, utbildning och                 

hemmavarande barn. 

Andelar i kolumnprocent
Ej spelat 

(n= 928) 
Spelat 

(n= 4945) 
Problem
(n= 135) 

Totalt  
(n= 6008) χχχχ2 

Kön Kvinnor 55,9 51,2 28,5 51,5 P< 0,01 

18-24 år 12,5 10,3 25,5 11,0 
25-44 år 30,3 35,8 41,6 35,1 
45-64 år 23,5 33,7 24,2 31,9 

Ålderskategorier 

65-     år 33,7 20,2 8,6 22,0 

P< 0,01 

Folkskola/Grundskola 29,5 26,0 29,2 26,6 
Gymnasium 31,3 41,9 53,7 40,5 
Universitet/Högskola 39,0 31,9 17,1 32,7 

Utbildning 
(Avslutad 
utbildningsnivå) 

Forskarutbildning 0,1 0,2 - 0,2 

P< 0,01 

Nej 77,4 71,5 70,6 72,4 
Tidvis 2,8 3,5 9,4 3,5 Hemmavarande 

barn under 15år Ja 19,8 25,0 20,1 24,1 
P< 0,01 

 
I gruppen problemspelare (n=135) är män, yngre och personer utan högskoleutbildning 
överrepresenterade. När det gäller hemmavarande barn så visar tabellen intressant nog att 
samma grupp inte skiljer ut sig genom att innefatta få personer med barn. Skillnad finns 
istället vad gäller personer som tidvis har barn boende hos sig. Det visade det sig att dessa var 
överrepresenterade i problemgruppen.  
 
De som spelat i ngn form under det senaste året är som grupp mycket lik samtliga (”Tot” i 
tabellen). De som inte spelat är däremot i de flesta fall överrepresenterade i motsatt riktning 
jämfört med problemgruppen. Här finner man de högsta andelarna kvinnor, äldre, 
högutbildade samt personer utan hemmavarande barn. 
 
I nästföljande tabell (Tabell 6) jämförs samma grupper avseende arbetsförhållanden, inkomst, 
kontantmarginal och annan etnisk eller kulturell tillhörighet. 

                                                 
12 Anledningen till att de slagits ihop är att om istället någon av de tre måtten använts separat skulle gruppen bli i 
minsta laget för att utgöra ett användbart underlag för analysen. Detta betyder att gruppen troligen innefattar en 
del falska positiva dvs. personer som inte har så stora problem så att de klassificeras som problemspelare. 
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Tabell 6. Procentuell andel personer i respektive grupp efter arbetsförhållanden, inkomst, kontantmarginal    

och annan etnisk eller kulturell tillhörighet. 
 Ej spelat 

(n= 928) 
Spelat 

(n= 4945) 
Problem
(n= 135) 

Totalt  
(n= 6008) 

χχχχ2 

Heltidsanställning 37,9 49,0 57,1 47,5 
Deltidsanställning 9,0 9,1 6,8 9,0 
Arbetslös 2,8 4,0 5,3 3,9 
Pension, sjukskriven 36,3 25,9 15,0 27,3 

Arbetsförhållanden 

Hemarb. Student etc. 14,0 11,9 15,9 12,3 

P< 0,01 

 - 149 39,4 29,9 30,3 31,2 
150 – 199 21,9 21,5 29,2 21,8 
200 - 249  20,4 24,1 18,8 23,5 
250 – 399 15,0 21,1 19,1 20,2 

Inkomstgrupper 
(Brutto i tusental) 

400 -  3,3 3,4 2,6 3,3 

P< 0,01 

Kontantmarginal* Ja 76,0 83,5 75,4 82,2 P< 0,01 

Annan etn. el. kult. 
tillh.** Ja 15,4 8,6 17,6 9,8 P< 0,01 

*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?" 
 
När det gäller arbetsförhållanden och inkomst så är problemgruppen ganska lik samtliga. Här 
finns dock en större andel heltidsanställda och en något större andel arbetslösa samt personer i 
den näst högsta inkomstkategorin. Samtidigt visar tabellen (Tabell 6) att problemgruppen har 
den lägsta andelen personer som uppger att de har en kontantmarginal (kan skaffa fram 
14000kr på en vecka). Personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet är också relativt 
sätt fler i problemgruppen jämfört med de andra och totalt. 
 
De som inte spelat under det senaste året har en lägre andel heltidsanställda, personer med 
högre inkomster och personer med kontantmarginal. De är vidare även något 
överrepresenterade vad gäller personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund. 
 
En fråga gäller om och i så fall hur spelvanorna skiljer sig åt mellan gruppen med de som 
spelat i någon form och problemgruppen. Av Tabell 7 framgår hur stora andelar i dessa 
grupper som spelat på olika spelformer under det senaste året. 
 
Det framgår också att dryga 70 procent av individerna i problemgruppen har spelat för mellan 
1000 och 100000 kronor under det senaste året medan motsvarande andel för spelare utan 
problem endast är knappt 30 procent.13 
 
När det gäller de olika spelformerna avviker problemgruppen inte så mycket i fråga om 
nationella och lokala lotterier där de endast har något högre andelar jämfört med andra 
spelare. En spelform avviker från den generella bilden; problemgruppen har en något lägre 
andel som spelat TV-Bingo. För de resterande spelformerna visar det sig att problemgruppen 
har större andelar än andra spelare.  

                                                 
13 En viss skillnad kan uppstå per automatik eftersom ett kriterium för att överhuvudtaget få svara på 
problemfrågorna var att respondenten spelat för mer än 500 kronor under det senaste året. Dock utgör de 135 
respondenterna endast ca 6 procent av alla som fått frågorna om spelproblem. 
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Tabell 7. Procentuell andel personer i respektive grupp efter om de satsat pengar på spel i olika former      

under det senaste året . 
Kolumn % 

Kategori Spelat 
(n= 4945) 

Problem 
(n= 135) 

Totalt  
(n= 6008) 

χχχχ2 

Satsat 1000 – 100000 kronor på spel under det senaste 
året: En fråga om allt spel. 27,3 73,9 28,5 P< 0,01 

Snabba lotterier:  Keno, Lotto Express och/eller 
skraplotter som Tia, Triss, Skrap-Bingo etc. 69,0 77,2 58,6 P< 0,01 
Nationella lotterier: Joker, Lotto, penninglotteri, 
Tipsbingo eller Viking Lotto 36,9 42,0 31,3 P< 0,01 
Lokala lotterier: föreningslotterier, tombolalotterier eller 
andra lotterier för ideella och välgörande ändamål. 23,8 26,4 20,2 P< 0,01 
Bingo: Frågan gäller spel i bingohall. 1,9 11,5 1,8 P< 0,01 
TV-bingo: Bingo-Lotto 60,3 56,1 50,9 P< 0,01 
Sportspel: Oddset, Stryktipset eller Måltipset 29,8 53,1 25,8 P< 0,01 
Häst- eller hundspel: V75, V5, Dagens Dubbel, Vinn 3 
eller Vinn 8 etc. 36,5 56,3 31,3 P< 0,01 

Restaurangkasino: Black Jack,  Fast Poker, Tärning, eller 
roulette 8,7 41,1 8,1 P< 0,01 

Varuspelsautomater: spelautomater med vinster endast i 
form av varor 2,2 5,7 1,9 P< 0,01 

Värdeautomater: Jack Vegas/Miss Vegas, spelautomater 
m. vinster i form av värdebevis som kan lösas in mot 
kontanter 

4,8 29,6 4,7 P< 0,01 

Andra automater: andra vinstgivande spelautomater än de 
vi tidigare nämnt 1,4 5,5 1,2 P< 0,01 

Kort eller tärning privat: kort eller tärning om pengar i 
någons hem eller på andra ställen som ej är rest. kasinon 7,0 24,7 6,4 P< 0,01 

Sportspel privat/olagligt: satsat pengar/tippat på 
sportevenemang privat /hos annat ombud än Svenska 
Spels  

2,9 12,3 2,6 P< 0,01 

Spel över internet: På Svenska Spels, ATGs eller något 
utländskt spelföretags hemsida 1,5 8,8 1,5 P< 0,01 

Spel via utländska spelbolag: för insatser på svenska eller 
utländska spelobjekt? Frågan gäller inte spel över internet 0,7 3,0 0,6  

Andra spelformer: andra spelformer i Sverige än de vi 
tidigare nämnt?  1,0 6,3 1,0  

Spel utanför Sverige (fysiskt): satsat pengar på något slags 
spel när du varit utanför Sveriges gränser 7,5 16,4 6,6 P< 0,01 

 
Om spelformerna rangordnas efter andelarnas storlek visar det sig att samma spelformer 
hamnar bland de fem största i respektive grupp. Den största andelen står ”snabba lotterier” för  
båda grupperna. Som tvåa i problemgruppen kommer inte ”Tv-bingo” vilket är fallet för andra 
spelare, utan istället ”häst- och hundspel”. Trea i samma grupp blir dock ”Tv-bingo” följt av 
”Sportspel” och sist ”Nationella lotterier”. Den sistnämnda spelformen är istället trea i 
rangordningen för spelare utan problem följd av ”häst- och hundspel” samt ”Sportspel”. 
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En annan rangordning som kan göras är att ordna spelformerna efter vilka som har störst 
relativ skillnad i andel mellan grupperna. En ”topp 5” lista14 blir i linje med detta enligt 
följande: Spel på värdeautomater (Jack Vegas/Miss Vegas) har en 6,2 ggr så stor andel i 
problemgruppen följt av spel över internet med en 5,9 ggr så stor andel. På tredje plats 
kommer ”Restaurangkasino” med 4,7 ggr så stor andel och fyra är spel via utländska 
spelbolag med 4,3 ggr så stor andel. På femte plats kommer ”sportspel privat” med en 4,2 ggr 
så stor andel för problemgruppen jämfört med andra spelare. När det gäller "spel över 
internet" och speciellt "spel via utländska spelbolag" skall det hållas i minnet att 
procentandelarna är små vilket leder till att ganska beskedliga skillnader i absoluta tal får stort 
utslag i relativa skillnader. 
 
I undersökningen finns även frågor om hur många kronor som spelats för under den senaste 
månaden. Uppgifter finns för varje spelform i likhet med Tabell 7 men i Diagram 3 och 
Diagram 4 har vissa kategorier exkluderats och andra slagits ihop för att underlätta 
läsbarheten.  
 
Andelen som spelat den senaste månaden totalt är 71% jämfört med 83% i gruppen spelare 
och 99% i problemgruppen. Totalt satsades 275kr per person (1 655 111kr) varav i gruppen 
spelare 289kr per person (1 427 911kr) och i problemgruppen 1683 kronor per person (227 
200kr). Detta innebär att problemgruppen som utgör 2,2 procent av respondenterna står för 
14% av den totala summan som satsats på spel den senaste månaden. Den spelform där 
problemgruppen står för störst andel av uppgivna utgifter, 71 procent, är spel över Internet. 
Därefter följer spelautomater med 66 procent, "sportspel privat" med 50 procent och spel på 
restaurangkasino med 38 procent av de totala utgifterna den senaste månaden. 
 
I Diagram 3 redovisas de summor som gruppen spelare satsat efter olika spelformer den 
senaste månaden. Uppgifterna gäller per person i gruppen. Av pajdiagrammet framgår att fyra 
spelformer dominerar; klart mer har satsats på lotterier, häst- och hundspel, TV-bingo och 
sportspel än på de övriga spelformerna. Det visar sig också att ungefär lika mycket pengar har 
satsats på spel över internet som spel på restaurangkasino. Därutöver kan det noteras att 
”kort/tärning privat” ligger högre och spel i bingohall på samma låga nivå som spelautomater 
i denna grupp. 

                                                 
14 Listan gäller de fem spel med störst relativ skillnad mellan grupperna avseende andelen personer som spelat 
under det senaste året undantaget kategorin "Andra spelformer i Sverige än de vi tidigare nämnt".  
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Diagram 3. Antal kronor satsade på spel den senaste månaden per person i gruppen spelare fördelat efter olika 
spelformer. 

Bingohall
3

Häst- och hundspel
81

Internet
9

Kort/tärning privat
6

Lotterier
85

Restaurangkasino 8

Spelautomater 3

Sportspel 34

Sportspel privat 2

Tv-Bingo
52

 
Diagram 4. Antal kronor satsade på spel den senaste månaden per person i gruppen problemspelare fördelat 

efter olika spelformer. 

Bingohall
17

Häst- och hundspel

470

Internet
112

Kort/tärning privat

83

Lotterier
178

Restaurangkasino
188

Spelautomater
229

Sportspel

176

Sportspel privat
64

Tv-Bingo
68

 



Spelproblem i tre svenska orter. 
 

 

-20- 

Eftersom Diagram 4 visar fördelningen för den mindre gruppen problemspelare så bör det 
framhållas att vissa värden bygger på ett fåtal svar.15 Den mindre pajen till höger står för 
gruppen spelare och illustrerar den proportionella skillnaden mellan utgifterna per person i de 
två grupperna; gruppen spelare har som tidigare nämnts klart lägre utgifter än gruppen 
problemspelare.16 Jämfört med gruppen spelare har gruppen problemspelare också en klart 
jämnare fördelning mellan spelformerna. Störst är dock pajbiten för häst- och hundspel där 
antal satsade kronor per person uppgår till 470 kronor under den senaste månaden. Som 
nummer två kommer spelautomater följt av restaurangkasino och därefter lotterier och 
sportspel som har ungefär samma värde. Värt att notera är bl. a. också att spel över Internet 
har ett ganska högt värde.  
 
Jämförs  pajbitarnas (spelformernas) inbördes storlek mellan de båda grupperna kan man först 
konstatera att häst- och hundspel är störst i problemgruppen medan lotterier är det bland de 
övriga spelarna (se de bitar som är ”utsprängda” ur respektive paj). Om respektive spelform 
rangordnas efter hur stor skillnaden är mellan grupperna– dvs. samma princip som användes 
för prevalensen ovan – erhålls följande lista: (1) problemgruppen har satsat 77 gånger så 
mycket på spelautomater (2) 32 gånger så mycket på sportspel privat, (3) 24 gånger så mycket 
på restaurangkasino, (4) 14 gånger så mycket på kort/tärning privat och (5) 12 gånger så 
mycket på Internet som de övriga spelarna. Det kan vara intressant att jämföra rangordningen 
för prevalensen det senaste året med två andra avseende antal satsade kronor (incidensen) den 
senaste månaden. 
 
Rangordning efter skillnad i andel mellan gruppen problem och gruppen spelare 
Prevalens Incidens 1 Incidens 2 Högsta sammantaget 
5. Värdeautomater 5. Spelautomater 5. Internet 14p (Värde-)Spelautomater 
4. Internet 4. Sportspel privat 4. Spelautomater 10p Internet 
3. Restaurangkasino 3. Restaurangkasino 3.Sportspel privat 8p Restaurangkasino  
2. Utländska spelbolag 2. Kort/Tärning privat 2. Restaurangkasino 8p Sportspel privat 
1. Sportspel privat 1. Internet 1. Kort/Tärning priv.  
 
Uppställningen ovan representerar en slags sammanställning av vilka spelformer som är 
utmärkande för spelandet i problemgruppen. De två första kolumnerna från vänster gäller 
rangordning efter skillnad mellan grupperna avseende (1) andel som spelat det senaste året 
(prevalens) och (2) antal satsade kronor per person (incidens 1). Den tredje (incidens 2) gäller 
hur stor del av satsade kronor den senaste månaden som problemgruppen står för. I kolumnen 
längst till höger har rangordningen i de tre övriga kolumnerna helt enkelt adderats så att 
rangordningen av de värden (p) som redovisas står för vilka spelformer som utmärker sig 
mest både avseende prevalens och incidens. Resultatet tyder på att den spelform där 
problemgruppen har klart högre både prevalens och incidens jämfört med andra spelare är 
spelautomater. Därefter följer spel över Internet, spel på restaurangkasino och "sportspel 
privat". Betydelsen av resultatet kan naturligtvis inte tolkas så att dessa spelformer ger 
spelproblem. Vi vet till exempel inte om den problematiska relationen till spelande inträdde 
före eller efter att individerna började spela på dessa spelformer. 
 
I Tabell 8 jämförs de tre gruppernas andelar när det gäller inställning till kasinot och fyra 
frågor som är ämnade att mäta inställning till spel i stort. 
                                                 
15 För tre av de redovisade spelformerna gäller att n<10. Kategorin ”Bingohall” bygger på 6 svar, ”Sportspel 
privat” på 9 och ”Internet” på 7. 
16 En viss skillnad är att förvänta eftersom ett kriterium för att överhuvudtaget få svara på problemfrågorna var 
att respondenten spelat för mer än 500 kronor under det senaste året. 
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Tabell 8. Procentuell andel personer i respektive grupp som är positiva till kasinot, har en positiv        

inställning till spel generellt och har spelat det senaste året.1 

 Ej spelat 
(n= 928) 

Spelat 
(n= 4945) 

Problem 
(n= 135) 

Totalt  
(n= 6008) χχχχ2 

Inställning till kasinot* Positiv 49,8 69,3 87,8 66,8 P< 0,01 

”Det är omoraliskt att spela” Stämmer 
inte/dåligt 76,4 88,7 87,8 86,8 P< 0,01 

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

Stämmer 
delvis/helt 46,1 71,1 89,0 67,6 P< 0,01 

”Att satsa pengar på spel är 
vanligtvis beroende-
framkallande” 

Stämmer 
inte/dåligt 28,8 40,4 22,2 38,3 P< 0,01 

"Det är spännande att spela" Stämmer 
delvis/helt 51,8 88,8 95,0 83,2 P< 0,01 

*Gäller den första frågan om inställning till kasinoetablering (fråga 5 i formuläret). För Karlstad gäller 
uppgifterna svar på frågan om det skulle etableras ett kasino där. 
1Svarsalternativen för frågan om kasinoetablering är: 1. mycket negativ, 2. ganska negativ, 3. ganska positiv, 4. 
mycket positiv. Svarsalternativen för de övriga frågorna i tabellen är: 1. stämmer inte alls, 2. stämmer ganska 
dåligt, 3. stämmer delvis, 4. stämmer helt och hållet. 
 
En tydlig skillnad finns beträffande inställning till kasinoetableringen. Störst andel positiva 
har problemgruppen (88%). Därefter kommer spelare utan problem (69%) och den minsta 
andelen (49%) finns i gruppen med de som inte satsat pengar på spel under det senaste året. 
För två av de fyra övriga frågorna visar tabellen också att inställningen är mest "positiv" i 
problemgruppen följd av gruppen med övriga spelare och att gruppen som ej spelat har lägst 
andel. Till påståendet om att det är omoraliskt att spela sluter sig ungefär lika många i 
problem och spelgruppen. Resultaten för en fråga avviker något. I problemgruppen är det 
lägst andel som inte håller med om att det vanligtvis är beroendeframkallande att satsa pengar 
på spel. Högst andel i detta hänseende har gruppen spelare och däremellan ligger gruppen ej 
spelare. Det är naturligtvis inte säkert att alla respondenter tänker på ordet 
"beroendeframkallande" i en entydigt negativ bemärkelse. Orden beroendeframkallande och 
vanebildande används ju ibland i positiv mening som ett bra betyg för den aktivitet det avser. 
Men om detta bortses från så antyder resultaten att de som enligt gängse mätmetoder har 
spelproblem (enligt vissa är "spelberoende") också i högre grad än andra anser att spelande är 
beroendeframkallande. Därutöver framkommer att de som spelat i någon form under det 
senaste året har en mindre andel som anser att det är beroendeframkallande än de som inte 
spelat. 
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2.4.1 Sammanfattning 
 
I avsnitt 2.4 har tre grupper av respondenter – icke-spelare, spelare och problemspelare – 
jämförts avseende socioekonomisk status, spelvanor och attityder till spel. Resultaten kan 
sammanfattas enligt följande. 
 
Kön, ålder och socioekonomisk status 
 
Analysen visar att gruppen problemspelare jämfört med andra har större andelar män, yngre 
personer och personer med lägre utbildning. Det visade sig också att gruppen har större andel 
personer med barn boende hos sig tidvis. Där finns även en överrepresentation avseende 
heltidsanställda, personer med relativt höga inkomster, personer utan kontantmarginal och 
personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. 
 
Gruppen med de som satsat pengar på spel i någon form under de senaste året men inte 
klassificerats som spelproblematiker visar inga större avvikelser vad gäller de 
socioekonomiska variabler som använts. Fördelningen är mycket lik den som gäller för 
samtliga – dvs. om ingen gruppindelning görs. 
 
De som inte har spelat alls under det senaste året är i många fall överrepresenterade i motsatt 
riktning jämfört med problemgruppen. Här finns höga andelar kvinnor, äldre, högutbildade 
samt personer utan hemmavarande barn. Därutöver karaktäriseras de av låga andelar 
heltidsanställda och personer med högre inkomster. Gemensamt med problemgruppen har de 
en högre andel personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund och en låg andel personer 
med kontantmarginal jämfört med övriga.  
 
I den svenska rikstäckande studien med data från 1997 (Rönnberg m.fl. 1999) visade sig 
gruppen med problemspelare ha liknande fördelningar avseende kön, ålder och utbildning 
dock något mer utpräglade. En intressant jämförelse gäller andelen personer med 
hemmavarande barn. I den äldre studien visade det sig att problemgruppen hade större andel 
med barn än andra spelare. I föreliggande studie finns ett svarsalternativ för respondenter som 
har barn boende hos sig tidvis och det var i den kategorin som problemspelarna var 
överrepresenterade. I denna undersökning finns även två frågor till som är relevanta i 
sammanhanget. Respondentens civilstånd och boendesituation. Problemgruppen har högst 
andel skilda (och ogifta) samt lägst andel som bor med maka/make/sambo och högst andel 
som bor ensam med eller utan barn.  
 
Spelvanor 
 
Jämförelsen mellan spelares och problemspelares spelvanor visar föga överraskande att de 
sistnämnda har satsat mer pengar på spel under det senaste året. Av jämförelsen framgår det 
vidare att samma fem spelformer har störst andelar som spelat under det senaste året i båda 
grupperna. Rangordningen är dock något olika. Exempelvis är ”snabba lotterier” den form av 
spel som störst andel satsat pengar på i båda grupperna men som tvåa kommer ”Tv-bingo” för 
gruppen spelare och ”häst- och hundspel” för problemspelare. I en annan rangordning visar 
det sig att för följande fem spelformer har problemgruppen klart högre (>4ggr) andelar som 
spelat under det senaste året: (1) spel på värdeautomater (Jack Vegas/Miss Vegas), (2) ”Spel 
över internet”, (3) spel på ”Restaurangkasino”, (4) ”spel via utländska spelbolag” och (5)  
”sportspel privat”. Problemgruppen hade även störst andel som satsat pengar på spel den 
senaste månaden. Samma grupp, som utgör 2,2 procent av samtliga, står för 14 procent av de 
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totala utgifterna. Den har höga andelar när det gäller till exempel spel över Internet (71%), 
spel på spelautomater (66%) och restaurangkasino (38%). En sammanställning av tre olika 
sätt att se vilka spelformer som är utmärkande för spelandet i problemgruppen visar att 
kategorierna spelautomater, Internet, restaurangkasino och "sportspel privat" utmärker sig. 
För dessa kategorier i nämnda ordning har problemgruppen störst skillnad jämfört med övriga 
spelare avseende hur stor andel som spelat under det senaste året och hur mycket pengar som 
satsats den senaste månaden. Ett tredje sätt som inkluderats i sammanställningen är hur stor 
andel av satsade pengar den senaste månaden som problemgruppen står för. 
 
Attityder 
 
Resultat avseende frågor om inställning till spel generellt och inställning till 
kasinoetableringen skiljer sig ganska tydligt åt mellan de tre grupperna. Problemgruppen är 
mest positiv till kasinoetableringen och spelande generellt medan gruppen med de som inte 
spelat är mest negativ. Ett undantag finns dock. Det visar sig att problemgruppen var negativ i 
den mening att de har den största andelen personer som anser att spelande vanligtvis är 
beroendeframkallande. I detta sammanhang är också gruppen ”spelare utan problem” mest 
positiv och icke-spelarna hamnar där emellan. 
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3. Spelproblem i Sundsvall, Malmö och 
Karlstad 
 
 
I de första avsnitten av denna rapport ges en genomgång av terminologi och ansatser inom 
forskning om det som här betecknas spelproblem. Sammanfattningsvis framkommer att det 
finns ganska stora skillnader i hur spelproblem definieras och operationaliseras. Detta beror 
förmodligen till viss del på att forskningsområdet är relativt nytt och outvecklat men det 
speglar också skillnader i ansatser från olika tider och vetenskapliga discipliner. Vad som 
också står klart är att de verktyg i form av index eller mätinstrument som används för att 
avgöra vilka individer som har spelproblem är ganska osäkra, speciellt då de används i 
frågeundersökningar. Det är viktigt att resultaten i denna rapport ses mot bakgrund av detta 
och de metodologiska felkällor som diskuteras.  
 
När det gäller resultaten kan de sammanfattas utifrån två huvudfrågor: 
 

1. Hur många personer med spelproblem finns det i de undersökta områdena? 
2. Vilka skillnader finns mellan problemspelare, andra spelare och icke-spelare? 

 
1. De tre olika mätinstrument som använts består av olika uppsättningar med frågor och 
härstammar från tidigare forskning om spelproblem. Det senast utvecklade måttet för att 
uppskatta prevalensen, dvs. hur många personer som har spelproblem, kallas "The DSM IV 
Fisher Screen". Enligt detta mått finns det mellan 1419 och 2822 personer med spelproblem i 
Sundsvall, Malmö och Karlstad sammantaget. De andelar som uträkningen bygger på (0,4 – 
0,7%) är något lägre än de som framkom i en svensk rikstäckande undersökning för år 
1997/98 men skillnaden är inte signifikant. Ett äldre mått, "Short-SOGS", som kan vara 
användbart vid internationella jämförelser av resultaten visade högre andelar och här finns 
inte heller någon signifikant skillnad jämfört med resultaten från den rikstäckande studien. 
 
2. Tre grupper konstruerades i syfte att studera skillnader mellan spelare, problemspelare och 
övriga. Gruppen problemspelare konstruerades genom att lägga samman samtliga individer 
som uppfyller kriterierna för spelproblem på något av de tre index som använts. Detta för att 
inte få en allt för liten grupp att studera. Nackdelen är dock att det kan finns en del s.k. falska 
positiva i gruppen. Tre kategorier av aspekter jämfördes; socioekonomiska/ 
bakgrundsvariabler, spelvanor och attityder till spel. Det framkom att problemgruppen har en 
överrepresentation avseende män, yngre och personer utan högskoleutbildning, personer med 
heltidsanställning, höga inkomster, annan etnisk eller kulturell tillhörighet, barn boende hos 
sig tidvis och personer utan kontantmarginal. Gruppen spelare skiljer sig i dessa hänseenden 
mycket lite från fördelningen för samtliga respondenter. Däremot visade sig gruppen icke-
spelare ha lägre andelar än samtliga på de flesta av ovan nämnda variabler. Två undantag är 
att de liksom problemspelarna visar en överrepresentation av personer utan kontantmarginal 
och personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. När det gäller spelvanor visar 
problemgruppen jämfört med gruppen spelare högre andelar som spelat det senaste året på 
olika spelformer. De har även satsat klart mer pengar på spel den senaste månaden; 
problemgruppen, som utgör 2,2 procent av samtliga, står för 14 procent av de totala utgifterna 
den senaste månaden. När det gäller olika spelkategorier står problemgruppen för stora 
andelar av till exempel Internetspelet (71%) och spelautomatspelet (66%) den senaste 
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månaden. I en sammanställning av olika mått som syftar till att ge en bild av i vilka 
spelformer som problemgruppen har tydligast särställning hamnar spel på spelautomater, över 
Internet och spel på restaurangkasino främst. Grupperna har också jämförts avseende 
inställning till spel. För de flesta attitydfrågorna visade problemgruppen den mest positiva 
inställningen följt av övriga spelare och icke-spelare. Ett intressant undantag gäller i vilken 
mån spelande ses som beroendeframkallande. Problemspelare har störst andel som anser att 
spelande vanligtvis är beroendeframkallande. Därefter kommer icke-spelare och lägst andel 
har spelare utan problem.  
 
Resultaten avseende andel personer med spelproblem kan inte säga något om i vilken mån det 
har blivit fler personer med spelproblem i Sverige sedan den senaste mätningen. Däremot 
tyder de på att de index som använts är ganska stabila eftersom skillnaden mellan måtten inte 
var signifikant annorlunda jämfört med den rikstäckande studien från 1997/98. Detta lovar 
gott för deras i föreliggande projekt huvudsakliga syfte, nämligen att mäta eventuella 
skillnader i andel spelproblem före och efter kasinoetableringen i de aktuella orterna. När det 
gäller jämförelsen av de olika grupperna kan redovisningen i denna rapport generera en del 
hypoteser. 
 

H1. Det finns ett samband mellan vissa socioekonomiska variabler och spelproblem. 
H2. Det finns ett samband mellan att spela på vissa spelformer och spelproblem. 
H3. Det finns ett samband mellan vissa attityder till spel och spelproblem. 

 
Hur dessa samband kan se ut är redan nämnt ovan men det är viktigt att notera att analysen 
endast är deskriptiv vilket gör att vi till exempel inte vet om personer som spelar mycket på 
spelautomater tenderar att utveckla spelproblem eller om personer som har spelproblem 
tenderar att börja spela på spelautomater. I kommande delrapporter från forskningsprojektet 
skall mer avancerade analyser genomföras i syfte att komma närmare svaret på frågor av detta 
slag. 
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