
 
 
 
 

 
 

Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
-Förväntningar, erfarenheter, attityder, spelande och spelproblem före 

etableringen samt ett år och tre år efter 
 
 

Av Lars Westfelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SoRAD – Forskningsrapport nr 32 - 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

SoRAD  
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
Stockholms universitet 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
-Förväntningar, erfarenheter, attityder, spelande och 

 spelproblem före etableringen samt ett år och tre år efter 
Av Lars Westfelt 

 
© Lars Westfelt 

SoRAD – Forskningsrapport nr. 32 – 2006 
ISSN 1650 – 5441 ISBN 91 – 976098-1-1 

Tryckt av Universitetsservice US-AB 2006  
 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -1-

Innehåll 
 

Diagram och tabeller 3 
Förord  8 

 
1. Inledning............................................................................................................ 9 
2. Metod och genomförande.................................................................................. 9 

2. 1 Datainsamling och bortfall.......................................................................... 9 
2. 1 Disposition och avgränsning..................................................................... 11 

3. Resultat från den kvantitativa intervjuundersökningen .................................. 12 
3.1 Trygghet ..................................................................................................... 12 

3.1.1 Sundsvall, Malmö och kontroll för Sundsvall..................................... 12 
3.1.2 Trygghet i Sundsvall ........................................................................... 13 
3.1.3 Trygghet i Malmö................................................................................ 16 
3.1.4 Sammanfattning av resultaten om trygghet......................................... 18 

3.2 Inställning till kasinoetableringen.............................................................. 19 
3.2.1 Sundsvall, Malmö och kontroll för Sundsvall..................................... 20 
3.2.2 Inställningen i Sundsvall ..................................................................... 22 
3.2.3 Inställningen i Malmö ......................................................................... 25 
3.2.4 Sammanfattning av resultaten om inställning till kasinoetableringen 28 

3.3 Förväntningar och erfarenheter.................................................................. 30 
3.3.1 Förväntningar och erfarenheter i stort ................................................. 30 
1.3.2 Förväntningar och erfarenheter i Sundsvall ........................................ 32 
3.3.3 Förväntningar och erfarenheter i Malmö ............................................ 40 
3.3.2 Sammanfattning av förväntningar och erfarenheter............................ 48 

3.4 Attityder till spel ........................................................................................ 50 
3.4.1 Resultat ................................................................................................ 50 
3.4.2 Sammanfattning av attityder till spel .................................................. 57 

3.5 Spelvanor ................................................................................................... 58 
3.5.1 Spelandets omfattning totalt................................................................ 58 
3.5.2 Övriga mått på totalt spelande............................................................. 73 
3.5.3 Spelformer ........................................................................................... 82 
3.5.4 Sammanfattning av resultat om spelvanor ........................................ 103 

3.6 Spelproblem ............................................................................................. 108 
3.6.1 Andel personer med spelproblem i Sundsvall................................... 108 
3.6.2 Andel personer med spelproblem i Malmö....................................... 112 
3.6.3 Spelproblem bland närstående........................................................... 115 
3.6.4 Spelproblemmåttens delfrågor .......................................................... 126 
3.6.5 Sammanfattning av resultat om spelproblem.................................... 133 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -2-

3.7 Kasinospelare och kasinoinsatser i Malmö och Sundsvall...................... 135 
3.7.1 Gruppen som spelat det senaste året ................................................. 135 
3.7.2 Kasinospel och kasinoinsatser den senaste månaden........................ 141 
3.7.3 Sammanfattning................................................................................. 144 

4. Sammanfattning och diskussion.................................................................... 146 
4.1 Sammanfattning av resultat ..................................................................... 146 
4.2 Avslutande diskussion ............................................................................. 149 

 
 
Litteratur 154 
 
 
Bilaga 1. Nyckelinformantintervjuer i Sundsvall och Malmö 155 
 
Bilaga 2. Anmälda brott i Sundsvall och Malmö 206 
 
Bilaga 3. Avvikande resultat i Karlstad år 2002 213 
 
Bilaga 4. Population och urval 227 
 
Bilaga 5. Frågeformulär 231 
 
Bilaga 6. Diagram 276 
 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -3-

Diagram och tabeller 
 
Tabell 1. Bortfallsredovisning för Sundsvall, Karlstad och Malmö. ....................................... 10 
Diagram 1. Andel som inte känner sig trygga efter mörkrets inbrott i Sundsvall, Malmö ...... 13 
och på kontrollorten. Procentuella andelar 2001, 2002 och 2004. ........................................... 13 
Diagram 2. Resultat avseende påståendet ”I din kommun känner man sig i allmänhet säker 
efter mörkrets inbrott.” Procentuella andelar i Sundsvall. ....................................................... 14 
Diagram 3. Andelen otrygga i Sundsvall bland kvinnor, ungdomar och personer med annan 
etnisk eller kulturell tillhörighet. .............................................................................................. 15 
Diagram 4. Andelen otrygga i Sundsvall bland lågutbildade, låginkomsttagare och arbetslösa.
.................................................................................................................................................. 15 
Diagram 5. Malmö. Resultat avseende påståendet I din kommun känner man sig i allmänhet 
säker efter mörkrets inbrott. Svarsalternativen är att det stämmer helt och hållet, delvis, 
ganska dåligt och inte alls. ....................................................................................................... 16 
Diagram 6. Andelen otrygga i Malmö bland kvinnor, ungdomar och personer med annan 
etnisk eller kulturell tillhörighet. .............................................................................................. 17 
Diagram 7. Andelen otrygga i Malmö bland lågutbildade, låginkomsttagare och arbetslösa. 18 
Diagram 8. Andelen med positiv inställning enligt fråga 5. .................................................... 21 
Diagram 9. Andelen med positiv inställning enligt fråga 25. .................................................. 21 
Diagram 10. Sundsvall. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 5. .............................. 22 
Diagram 11. Sundsvall. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 25. ............................ 23 
Diagram 12. Kvinnor, ungdomar, etniskt – inställning enligt  fråga 5 i Sundsvall.................. 24 
Diagram 13. Lågutbildade, låginkomsttagare, arbetslösa – inställning enligt fråga 5 i 
Sundsvall. ................................................................................................................................. 25 
Diagram 14. Malmö. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 5. .................................. 26 
Diagram 15. Malmö. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 25. ................................ 27 
Diagram 16. Kvinnor, ungdomar, etniskt – inställning enligt  fråga 5 i Malmö...................... 27 
Diagram 17. Lågutbildade, låginkomsttagare, arbetslösa – inställning enligt fråga 5 i Malmö..
.................................................................................................................................................. 28 
Diagram 18. Förväntningar och erfarenheter. Medelvärden för Sundsvall.............................. 31 
Diagram 19. Förväntningar och erfarenheter. Medelvärden för Malmö.................................. 32 
Diagram 20. Positiva ekonomiska effekter i Sundsvall. .......................................................... 34 
Diagram 21. Negativa sociala effekter i Sundsvall. ................................................................. 34 
Diagram 22. Negativa närmiljöeffekter i Sundsvall................................................................. 35 
Tabell 2. Förväntningar och erfarenheter bland kvinnor, ungdomar och personer.................. 37 
med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Sundsvall........................................................... 37 
Tabell 3. Förväntningar och erfarenheter bland lågutbildade, låginkomsttagare..................... 40 
och arbetslösa. Sundsvall. ........................................................................................................ 40 
Diagram 23. Positiva ekonomiska effekter i Malmö................................................................ 42 
Diagram 24. Negativa sociala effekter i Malmö. ..................................................................... 42 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -4-

Diagram 25. Negativa närmiljöeffekter i Malmö..................................................................... 43 
Tabell 4. Förväntningar och erfarenheter bland kvinnor, ungdomar och personer.................. 45 
med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Malmö. .............................................................. 45 
Tabell 5. Förväntningar och erfarenheter bland lågutbildade, låginkomsttagare..................... 47 
och arbetslösa. Malmö.............................................................................................................. 47 
Diagram 26. Svarsandelar som håller med om tre olika positiva påståenden i Sundsvall och på 
kontrollorten. 2001, 2002 och 2004. ........................................................................................ 51 
Diagram 27. Svarsandelar som håller med om två olika negativa påståenden i Sundsvall och 
på kontrollorten. 2001, 2002 och 2004. ................................................................................... 52 
Diagram 28. Den s.k. experimenteffekten för fem frågor om inställningen till spel. Resultat på 
lång och kort sikt i Sundsvall. .................................................................................................. 53 
Diagram 29. Fem frågor om inställningen till spel i Malmö. Andelen som håller med 2001, 
2002 och 2004. ......................................................................................................................... 54 
Tabell 6. Andelar i de tre orterna som håller med om fem olika påståenden om .................... 56 
spel fördelade efter kön och ålder. ........................................................................................... 56 
Diagram 30. Andel personer som uppger spel på någon spelform det senaste året. ................ 59 
Tabell 7. Procentuella andelar som rapporterar att de satsat pengar på någon spelform det 
senaste året. Uppgifter för Sundsvall och Malmö fördelade efter kön, ålder, utbildning, 
hemmavarnade barn, arbetsförhållanden, inkomst, kontantmarginal och etnisk tillhörighet. . 61 
Diagram 31. Andel personer som uppger spel på någon spelform den senaste månaden........ 62 
Tabell 8. Procentuella andelar som rapporterar att de satsat pengar på någon spelform den 
senaste månaden. Uppgifter för Sundsvall och Malmö fördelade efter kön, ålder, utbildning, 
hemmavarnade barn, arbetsförhållanden, inkomst, kontantmarginal och etnisk tillhörighet. . 64 
Diagram 32. Incidens det senaste året i Sundsvall. .................................................................. 66 
Diagram 33. Incidens det senaste året i Karlstad. .................................................................... 67 
Diagram 34. Incidens det senaste året i Malmö. ...................................................................... 68 
Diagram 35. Spelvolym den senaste månaden......................................................................... 69 
Diagram 36. Spelintensitet den senaste månaden. ................................................................... 70 
Diagram 37. Speltillfällesinsatsen den senaste månaden. ........................................................ 71 
Tabell 9. Andelar satsade kronor för de 10 procent som spelat mest i Sundsvall.................... 72 
och Karlstad.............................................................................................................................. 72 
Tabell 10. Andelar satsade kronor för de 10 procent som ....................................................... 72 
spelat mest i Malmö. ................................................................................................................ 72 
Diagram 38. Självrapporterade spelvinster den senaste månaden. .......................................... 74 
Diagram 39. Medelvärde kronor som satsats som mest på en dag det senaste året. ................ 74 
Diagram 40. Andelar för respektive svarsalternativ för frågan om speltid, Sundsvall. ........... 77 
Diagram 41. Andelar för respektive svarsalternativ för frågan om speltid, Karlstad. ............. 77 
Diagram 42. Andelar för respektive svarsalternativ för frågan om speltid, Malmö. ............... 78 
Diagram 43. Svarsandelar för frågan om spelsocialitet, Sundsvall.......................................... 79 
Diagram 44. Svarsandelar för frågan om spelsocialitet, Karlstad............................................ 79 
Diagram 45. Svarsandelar för frågan om spelsocialitet, Malmö.............................................. 80 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -5-

Diagram 46. Procentuell andel som tycker det är varken jobbigt eller roligt att spela samt de 
som tycker det är ganska eller mycket jobbigt att spela i Sundsval, Karlstad och Malmö. ..... 81 
Diagram 47. Spelprevalens det senaste året avseende lotterier och Tv-bingo ......................... 83 
Diagram 48. Spelprevalens det senaste året avseende sportspel och häst- och hundspel. ....... 85 
Diagram 49. Spelprevalens det senaste året avseende internationella kasinon och 
restaurangkasinon..................................................................................................................... 85 
Diagram 50. Spelprevalens det senaste året avseende Jack Vegas och bingospel i bingohall. 88 
Diagram 51. Spelprevalens det senaste året avseende privat/illegalt spel och allt spel över 
internet...................................................................................................................................... 88 
Diagram 52. Spelprevalens det senaste året avseende andra spelformer än de som är 
specificerade i undersökningen samt spelande utomlands. ...................................................... 89 
Diagram 53. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende lotterier och TV-bingo 
i Sundsvall och Karlstad........................................................................................................... 91 
Diagram 54. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende lotterier och TV-bingo 
i Malmö. ................................................................................................................................... 91 
Diagram 55. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende häst- och hundspel 
samt sportspel  i Sundsvall och Karlstad.................................................................................. 92 
Diagram 56. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende häst- och hundspel 
samt sportspel i Malmö. ........................................................................................................... 92 
Diagram 57. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende internationellt kasino 
och restaurangkasino i Sundsvall och Karlstad........................................................................ 94 
Diagram 58. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende internationellt kasino 
och restaurangkasino i Malmö. ................................................................................................ 94 
Diagram 59. Andel personer som spelat som den senaste månaden spelat på spelautomaterna 
Jack Vegas  i Sundsvall, Karlstad och Malmö. ........................................................................ 95 
Diagram 60. Spelincidens den senaste månaden avseende lotterier och TV-bingo. 
Medelvärden i Sundsvall och Karlstad..................................................................................... 96 
Diagram 61. Spelincidens den senaste månaden avseende lotterier och TV-bingo. 
Medelvärden i Malmö. ............................................................................................................. 98 
Diagram 62. Spelincidens den senaste månaden avseende häst- och hundspel samt sportspel. 
Medelvärden i Sundsvall och Karlstad..................................................................................... 98 
Diagram 63. Spelincidens den senaste månaden avseende häst- och hundspel samt sportspel. 
Medelvärden i Malmö. ........................................................................................................... 100 
Diagram 64. Spelincidens den senaste månaden avseende internationellt kasino samt 
restaurangkasino. Medelvärden i Sundsvall och Karlstad. .................................................... 100 
Diagram 65. Spelincidens den senaste månaden avseende internationellt kasino samt 
restaurangkasino. Medelvärden i Malmö. .............................................................................. 102 
Diagram 66. Spelincidens den senaste månaden avseende värdeautomater. Medelvärden i 
Sundsvall, Karlstad och Malmö. ............................................................................................ 102 
Tabell 11. Sammanfattning av resultaten om spelvanor. ....................................................... 104 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -6-

Diagram 67. Andel personer med spelproblem enligt Short-SOGS i Sundsvall och Karlstad.
................................................................................................................................................ 109 
Diagram 68. Konfidensintervall kring andelen personer med spelproblem enligt ................ 109 
Short-SOGS i Sundsvall......................................................................................................... 109 
Diagram 69. Andel personer med spelproblem enligt DSM IV i Sundsvall och Karlstad. ... 111 
Diagram 70. Andel personer med spelproblem enligt LIFE AREA i Sundsvall och Karlstad.
................................................................................................................................................ 111 
Diagram 71. Andel personer med spelproblem enligt Short-SOGS och DSM IV i Malmö. . 112 
Diagram 72. Konfidensintervall kring andelen personer med spelproblem enligt ................ 113 
Short-SOGS i Malmö. ............................................................................................................ 113 
Diagram 73. Konfidensintervall kring andelen personer med spelproblem enligt ................ 113 
DSM IV i Malmö. .................................................................................................................. 113 
Diagram 74. Andel personer med spelproblem enligt LIFE AREA i Malmö........................ 114 
Diagram 75. Andel personer med positiva svar på tre problemfrågor om släkt och familj. 
Sundsvall och Karlstad........................................................................................................... 116 
Diagram 76. Andel personer med positiva svar på tre problemfrågor om vänner och bekanta. 
Sundsvall och Karlstad........................................................................................................... 116 
Diagram 77. Andel personer med positiva svar på tre problemfrågor om släkt och familj samt 
vänner och bekanta. Malmö. .................................................................................................. 117 
Tabell 12. Några bakgrundsvariabler för gruppen med närstående som har spelproblem..... 118 
Tabell 13. Närståendegruppens svar på fem påståenden om spel. ......................................... 119 
Tabell 14. Kasinoinställning, förväntningar och erfarenheter................................................ 121 
Diagram 78. Närståendegruppens spelvanor i Sundsvall....................................................... 122 
Diagram 79. Närståendegruppens spelvanor i Malmö. .......................................................... 122 
Diagram 80. Andelar med spelproblem i närståendegruppen. Sundsvall och Malmö. .......... 123 
Diagram 81. Andelar med spelproblem totalt och i närståendegruppe. Sundsvall. ............... 125 
Diagram 82. Andelar med spelproblem totalt och i närståendegruppen. Malmö. ................. 125 
Diagram 83. Skillnader mellan 2001 och 2004 i Sundsvall och Karlstad avseende de fem 
frågor som ingår i måttet Short-SOGS................................................................................... 127 
Diagram 84. Skillnader mellan 2001 och 2004 i Sundsvall och Karlstad avseende de fem 
frågor som ingår i måttet Short-SOGS. Korrigerat för nivåskillnader. .................................. 128 
Diagram 85. Experimenteffekten i Sundsvall för de separata frågorna i måttet Short-SOGS.
................................................................................................................................................ 129 
Diagram 86. Skillnader mellan 2001 - 2002 och 2001 – 2004 i Malmö avseende fem frågor 
som ingår i måttet Short-SOGS.............................................................................................. 130 
Diagram 87. Skillnader mellan 2001 - 2002 och 2001 – 2004 i Malmö avseende tio frågor 
som ingår i måttet Fisher DSM IV. ........................................................................................ 131 
Diagram 88 Skillnader mellan 2001 - 2002 och 2001 – 2004 i Malmö avseende fem frågor 
som ingår i måttet LIFE AREA.............................................................................................. 132 
Diagram 89. Sex demografiska gruppers representativitet bland kasinospelare i Sundsvall. 136 
Diagram 90. Sex demografiska gruppers representativitet bland kasinospelare i Malmö. .... 136 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -7-

Tabell 15. Kasinospelsgruppens svar på fem påståenden om spel......................................... 138 
Diagram 91. Rapporterat antal kronor satsat på spel det senaste året bland kasinospelare i 
Sundsvall och Malmö. År 2004.............................................................................................. 139 
Diagram 92. Andelen personer med spelproblem bland kasinospelare enligt Short-SOGS. . 140 
Diagram 93. Andelen personer med spelproblem bland kasinospelare enligt DSM IV och 
LIFE AREA PROBLEMS. .................................................................................................... 141 
Tabell 16. Kasinoinsatser i olika grupper och dessas insatser i förhållande till samtliga 
spelinsatser. ............................................................................................................................ 142 
 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -8-

Förord 
 
 
Jag vill tacka alla som bidragit till processen fram till färdig rapport. Först och 
främst har projektets initiativtagare och ursprungliga arkitekt, Robin Room, trots 
sitt både breda och djupa engagemang i många andra projekt, ständigt varit 
tillgänglig med råd och stöd. Hans positiva inställning och kreativa förmåga har 
varit mycket berikande. Andra personer på SoRAD som bidragit är bl.a. Philip 
Lalander, Kalle Tryggvesson, Mats Ramstedt, Jonas Landberg och Börje 
Olsson. Sist men inte minst vill jag även tacka Anders Stymne på Statens 
folkhälsoinstitut. 
 
Forskningsprojektet som helhet har finansierats av Statens folkhälsoinstitut, 
FHI. 
 
Stockholm i augusti 2006 
Lars Westfelt 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -9-

1. Inledning 
 
I tre tidigare rapporter (Westfelt 2002, 2003, 2004) har kasinoprojektet, eller 
”the community impact of casinos in Sweden”, delrapporterats. Dessa rapporter 
har behandlat syfte, frågeställningar, genomförande och därtill vidhängande 
metodfrågor förutom de analyser av resultat som presenterats. Utöver detta har 
datamaterialet använts i en bilaga till en annan SoRAD-rapport om spel, Den 
statliga spelapparaten (Lalander 2005) samt även legat till grund för en artikel 
om spelproblem relaterat till olika spelformer (Westfelt 2005). 
 
Huvudsyftet med föreliggande rapport är att redovisa resultat avseende 
förväntningar om sociala och ekonomiska effekter inför kasinoetableringen i 
Sundsvall och Malmö samt erfarenheter av sådana efter denna etablering. Även 
resultat från de tre mättillfällena, år 2001 före etableringen och år 2002 samt 
2004, avseende attityder till spel, spelvanor och spelproblem ligger i fokus. I 
förhållande till tidigare rapporter är denna mer omfattande – den behandlar 
samtliga delar av projektet och redovisar data från samtliga tre mätningar. 
 

2. Metod och genomförande 
 
De aspekter av studiens upplägg, metodologiska överväganden samt 
bortfallsdiskussioner och viktningsförfaranden etc. som redan har tagits upp i de 
tre tidigare rapporterna från projektet kommer inte att återupprepas här. Viss 
upprepning går dock inte att undvika. En redovisning av bortfall finns till 
exempel med eftersom den innehåller tidigare icke publicerade uppgifter.  
 

2. 1 Datainsamling och bortfall 
 
Den huvudsakliga datainsamlingen som genomförts gäller telefonintervjuer med 
representativa urval av samtliga personer som var 18 år och äldre i Sundsvall, 
Karlstad och Malmö. Urvalsramen, dvs. den population resultaten är tänkta att 
gälla, är mer precist Sundsvall och Timrå, Malmö stad samt Karlstad med fyra 
kringkommuner (se detaljer i Bilaga 4). Drygt 2000 intervjuer har genomförts i 
var och en av dessa orter före kasinoetableringen (år 2001), omkring 1600 ett år 
efter och drygt 1500 tre år efter etableringen (Tabell 1). Sammanlagt har 15498 
intervjuer genomförts.  
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Tabell 1. Bortfallsredovisning för Sundsvall, Karlstad och Malmö. 
Intervjuer Sundsvall Malmö Karlstad TOTALT 
Nytt urval före etableringen, år 
2001 2006 2000 2002 6008 

-Svarsfrekvens 61,3% 58,7% 64,0% m=61,3% 
Återintervjuer 1 år efter 
etableringen, år 2002 627 603 636 1866 

-Svarsfrekvens 62,7% 60,3% 63,6% m=62,2% 
Nytt urval 1 år efter 
etableringen, år 2002 1000 1019 1000 3019 

-Svarsfrekvens 56,2% 58,2% 54,0% m=56,1% 
Summa år 2002 1627 1622 1636 4885 
Återintervjuer 3 år efter 
etableringen, år 2004 541 514 530 1585 

-Svarsfrekvens 56,1% 52,7% 54,7% m=54,5% 
Nytt urval 3 år efter 
etableringen, år 2004 1046 1013 1007 3066 

-Svarsfrekvens 52,7% 53,3% 54,6% m=53,4% 
Summa år 2004 1541 1527 1537 4605 

Totalt 5174 5149 5175 15498 

 
I de två uppföljningsomgångarna har ett urval av 1000 respondenter från den 
första omgången återintervjuats i varje ort. Av tabellen framgår att detta 
resulterat i dryga 600 genomförda återintervjuer år 2002 och drygt 500 
intervjuer år 2004. Svarsfrekvenserna ligger mellan 53 och 64 procent i de 
sammanlagt 15 urvalen. I Bilaga 4 har strukturen för de olika urvalen ritats upp i 
en flödesmodell för varje ort. Den population respektive urval är tänkt att gälla 
den s.k. urvalsramen finns därtill angiven i Bilaga 4. 
 
Mer kvalitativa data har också samlats in genom s.k. nyckelinformantintervjuer. 
Cirka 20 personer som i första hand genom sitt yrke kan tänkas beröras av 
kasinoetableringen har intervjuats i Sundsvall och Malmö före och ca ett år efter 
etableringen. Vissa resultat från dessa kommer att tas med i det sammanfattande 
avsnittet av rapporten (avsnitt 4) och en beskrivning av resultaten som helhet 
finns i Bilaga 1.  
 
När datainsamlingen år 2002 genomförts stod det klart att vissa resultat från 
kontrollorten Karlstad inte såg riktiga ut. Ett par indikatorer på andelen personer 
med spelproblem och spelvanors omfattning hade kraftigt lägre andelar år 2002 
jämfört med år 2001. Skillnaden var så stor att dessa uppgifter bedömdes som 
icke tillförlitliga. I Bilaga 3 diskuteras olika möjliga förklaringar till detta och de 
slutsatser som dras i ljuset av den nya omgången data (år 2004) redovisas där. 
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Resultatredovisningen i denna rapport innefattar uppgifter från samtliga urval 
som tagits fram i projektet. 
 

2. 1 Disposition och avgränsning 
 
Datamaterialet är mycket omfattande och många olika val och avgränsningar har 
gjorts under arbetets gång. När det gäller resultaten har fokus lagts vid bredd 
snarare än djup. Betoning ligger på skillnader och likheter mellan de tre olika 
mättillfällena. En av fördelarna med datamaterialet är ju att vi har mätningar för 
tre olika tidpunkter. Detta är också anledningen till att linjediagram har valts 
som huvudsaklig metod för resultatredovisning. I valet mellan att göra enstaka 
mer djuplodande och detaljerade analyser och att ge en heltäckande beskrivning 
av alla delar av projektet vid samtliga mätningar har det senare prioriterats. 
Exempelvis har, istället för att alltid använda samtliga bakgrundskaraktäristika, 
sex av dessa fått fungera som huvudmodell för resultatredovisningen.  
 
Skälen till att denna breda ansats valts är att projektet i första hand är ett 
utvärderingsprojekt. Det som undersöks är i vilken mån kasinoetableringen haft 
betydelse för en rad olika faktorer och detta utan någon mer explicit teoretisk 
utgångspunkt eller frågeställning. Vad som därutöver ligger bakom detta val är 
att spelforskning är ett relativt nytt forskningsområde. Det finns väldigt få 
svenska studier och inte så särskilt många i ett europeiskt perspektiv heller. 
Detta innebär att det finns ett stort behov av grundläggande uppgifter av 
beskrivande karaktär som i ett nästa steg kan vara hypotesgenererande och leda 
vidare till mer djuplodande forskning. 
 
När det gäller de sex grupper som används så kan man också diskutera varför 
just dessa grupper valts och inte andra. Ett skäl att ta med vissa variabler är att 
tidigare studier visar att de har ett samband med spelande och spelproblem. Kön, 
ålder och etnisk/kulturell tillhörighet hör till dessa. När det gäller de övriga1 kan 
man hävda att det generellt sett är viktigt att lyfta fram situationen för personer 
med begränsade resurser, ekonomiska och andra, men att det i detta fall är extra 
viktigt mot bakgrund av statens dubbla roll att tjäna pengar på spel samtidigt 
som den skall värna sådana grupper.  

                                           
1 Förutom grupperna kvinnor, ungdomar och personer med annan etnisk/kulturell tillhörighet studeras också 

grupperna lågutbildade, låginkomsttagare och arbetslösa separat.  
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3. Resultat från den kvantitativa 
intervjuundersökningen 
 

3.1 Trygghet 
 
Resultat avseende en fråga som gäller den upplevda tryggheten i närområdet har 
inte tidigare rapporterats från projektet. Syftet med att inkludera en sådan är 
naturligtvis att försöka se om kasinoetableringen påverkat detta. Är det så att 
kasinoetableringen i Sundsvall och/eller Malmö resulterat i ökad otrygghet?  
 
Respondenterna har fått ta ställning till följande påstående: I din kommun känner 
man sig i allmänhet säker efter mörkrets inbrott. De fyra svarsalternativ som 
givits är 1) stämmer inte alls, 2) stämmer ganska dåligt, 3) stämmer delvis och 
4) stämmer helt och hållet.   
 
I forskningslitteraturen framhålls det att ”oro för brott eller otrygghet är 
komplexa sociala fenomen som är svåra att enkelt mäta” (Litzén 2005) och att 
det inte räcker med en enda fråga; ”Det är eftersträvansvärt att försöka 
konstruera index för de olika områden som ryms inom oron för brott..” (ibid.). 
Ett sådant frågeindex består av en uppsättning frågor som tillsammans kan täcka 
upp för denna mångdimensionalitet. Eftersom föreliggande projekt endast har 
med aspekten ”trygghet” som en mindre sidofråga har dock inte fler frågor 
använts. Bedömningen som gjorts är också att även om frågan kanske inte ger en 
fullständig bild av otrygghet så indikerar den en viktig del av vad otrygghet 
innebär. 
 

3.1.1 Sundsvall, Malmö och kontroll för Sundsvall 
 
Ökningen av de som inte känner sig trygga efter mörkrets inbrott är signifikant i 
Sundsvall och Malmö mellan 2001 och 2002 (Diagram 1). För Karlstad finns 
ingen signifikant förändring överhuvudtaget. År 2004 är andelen otrygga ännu 
något högre i Malmö men denna skillnad är inte signifikant. Sundsvall har en 
signifikant lägre andel år 2004 jämfört med 2002 som dock inte är signifikant 
lägre än andelens storlek 2001.  
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Diagram 1. Andel som inte känner sig trygga efter mörkrets inbrott i Sundsvall, Malmö  
och på kontrollorten. Procentuella andelar 2001, 2002 och 2004. 
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Detta betyder att andelen otrygga i Malmö ligger på en högre nivå åren efter 
kasinoetableringen. När det gäller Sundsvall så tyder mätningarna på att där 
först inträdde en ökning mellan 2001 och 2002 men att andelen otrygga sedan 
återgått till samma nivå som före kasinoetableringen. Kontrollorten Karlstad 
ligger på en lägre nivå och visar ingen förändring de aktuella åren vilket tyder på 
att förändringarna i Sundsvall har att göra med något specifikt för Sundsvall – 
där förmodligen kasinoetableringen varit viktig.  
 

3.1.2 Trygghet i Sundsvall 
 
I inledningen av detta avsnitt nämndes att frågan om otrygghet hade fyra 
svarsalternativ. Nedan (Diagram 2) redovisas resultaten för dessa var för sig 
beträffande Sundsvall.   
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Diagram 2. Resultat avseende påståendet ”I din kommun känner man sig i allmänhet säker 
efter mörkrets inbrott.” Procentuella andelar i Sundsvall. 
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Otryggheten ökade något ett år efter kasinoetableringen. Ökningen var främst ett 
resultat av att de som inte alls håller med om att man ”i allmänhet känner sig 
säker efter mörkrets inbrott” ökade från 15 till 19 procent. Vid mätningen två år 
därefter visade det sig att situationen nu liknade den för år 2001; dock verkar de 
som är helt trygga ha blivit något fler. Skillnaden mellan mätningarna kan tolkas 
så att kasinoetableringen (men också något annat) kan ha gett en effekt på 
tryggheten mellan 2001 och 2002 som sedan stabiliserats igen år 2004.  
 
Går vi över till frågan om olika gruppers trygghet så visar först Diagram 3 att 
kvinnor är något mer otrygga och ungdomar något mer trygga och att båda dessa 
grupper följer den totala utvecklingen. De som uppgett en annan etnisk eller 
kulturell tillhörighet utöver den svenska har en något annorlunda utveckling. En 
större andel är otrygga år 2001 jämfört med 2002 och sedan har en andel som 
ligger mellan dessa år uppmätts för år 2004.  
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Diagram 3. Andelen otrygga i Sundsvall bland kvinnor, ungdomar och personer med annan 
etnisk eller kulturell tillhörighet. 
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Diagram 4. Andelen otrygga i Sundsvall bland lågutbildade, låginkomsttagare och 
arbetslösa. 
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Gruppen lågutbildade är mest otrygga och följer samma ”utveckling” som gäller 
för samtliga i Sundsvall (Diagram 4). En annan grupp, låginkomsttagare, visar 
väldigt små skillnader mellan mätningarna men ligger på ungefär samma nivå 
som för samtliga. De som är arbetslösa däremot har en något högre andel 2001 
och en ganska mycket lägre andel otrygga år 2004 jämfört med orten som 
helhet.  
 

3.1.3 Trygghet i Malmö 
 
För Malmö gällde enligt avsnitt 3.1.1 att fler känner sig otrygga år 2002 och 
2004 jämfört med år 2001. Studeras de fyra svarsalternativen separat kan man se 
att kategorin som känner sig mest otrygg ökat mest, från 17 procent 2001 till 23 
procent 2004 (Diagram 5). Detta har också skett främst på bekostnad av en lägre 
andel av de som är mest trygga vilket innebär att förändringarna inte är så stora 
för de två mittenalternativen. 
 
Diagram 5. Malmö. Resultat avseende påståendet I din kommun känner man sig i allmänhet 
säker efter mörkrets inbrott. Svarsalternativen är att det stämmer helt och hållet, delvis, 
ganska dåligt och inte alls. 
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Studeras sedan samma grupper som för Sundsvall visar det sig om igen att 
kvinnor är mest otrygga och ungdomar minst (Diagram 6). Skillnad i utveckling 
och nivå för gruppen kvinnor jämfört med de med annan etnisk och/eller 
kulturell tillhörighet utöver den svenska är mycket liten. Dessa två grupper har 
dock en något annan utveckling än gruppen ungdomar och samtliga. De har en 
stabil, något högre, andel otrygga mellan 2001 och 2002 som sedan ökar en 
aning till år 2004. Gruppen ungdomar har istället, i likhet med samtliga, en 
ökning mellan de två första mätningarna som stabiliserats till år 2004.  
 
När det gäller de övriga grupper som studerats är det framförallt gruppen 
lågutbildade (endast folkskola/grundskola) som visar en tydligt avvikande 
utveckling (Diagram 7). Mellan 2001 och 2002 ökar otryggheten för denna 
grupp ganska kraftigt. År 2004 ligger gruppen fortfarande högre än vad som 
gäller för samtliga men skillnaden är inte längre lika stor.  
 
 
Diagram 6. Andelen otrygga i Malmö bland kvinnor, ungdomar och personer med annan 
etnisk eller kulturell tillhörighet. 
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Diagram 7. Andelen otrygga i Malmö bland lågutbildade, låginkomsttagare och arbetslösa. 
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3.1.4 Sammanfattning av resultaten om trygghet 
 
Andelen personer som uppger att de är inte känner sig trygga efter mörkrets 
inbrott har ökat med ungefär fem procentenheter det första året efter 
kasinoetableringen i Sundsvall. Denna ökning finns inte i kontrollorten varför 
förklaringen kan vara just etableringen av det nya kasinot. Två år senare är 
andelen otrygga åter lika stor som den var år 2001 vilket betyder att den ökade 
otryggheten till följd av kasinoetableringen i Sundsvall endast var tillfällig. Det 
framkom också att ökningen till största delen fanns för de som är mest otrygga, 
att kvinnor var mer otrygga samt att ungdomar var mindre otrygga jämfört med 
samtliga och att personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet inte visade 
någon ökning av otryggheten mellan 2001 och 2002.  
 
För Malmös del finns enligt resultatet en mer bestående ökning av otryggheten 
som också uppgår till ca fem procentenheter. Det är dock, i likhet med alla 
resultat som rör Malmö, svårare att avgör hur stor betydelse just 
kasinoetableringen har haft där. En annan likhet mellan orterna är att det även 
för Malmö framförallt var de mest otrygga som ökat. Vidare framkom även här 
att ungdomar var mindre otrygga och kvinnor mer otrygga i förhållande till 
samtliga malmöbor.  
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3.2 Inställning till kasinoetableringen 
 
I undersökningen finns två frågor som är ämnade att mäta hur de som bor i de 
aktuella områdena ställer sig till att få ett kasino. Den ena frågan (fråga 5) lyder: 
”Vad är din inställning till att det skall öppnas ett statligt kasino av 
internationellt snitt i [Sundsvall]”? Svarsalternativen är: mycket negativ, ganska 
negativ, ganska positiv och mycket positiv. De som genomförde intervjuerna 
hade även fått en instruktion om att ge en förklaring till vad dessa kasinon är för 
något om respondenten undrade detta.  
 
Frågeformuläret är upplagt så att efter denna första fråga om 
”kasinoinställningen” ställdes frågor om konkreta förväntade effekter av 
etableringen. Vid de två mätningar som gjordes efter kasinoetableringen 
formulerades dessa frågor om från förväntade effekter till erfarna effekter. 
Resultaten för dessa konkreta positiva ekonomiska och negativa sociala 
konsekvenser redovisas i avsnitt 3.3.  
 
Efter dessa kommer så den andra frågan (fråga 25) om inställningen till 
kasinoetableringen som är formulerad som ett påstående och lyder: ”Vad är din 
inställning till följande påstående: Kasinot i [Sundsvall] är på det hela taget en 
bra idé för [Sundsvall och Timrås] kommun. Stämmer detta enligt din 
uppfattning inte alls, ganska dåligt, till viss del eller inte alls?”.  
 
Skillnaden mellan de två frågorna är att den senare mer specifikt avser nyttan för 
kommunen som helhet medan den första kan innefatta en mer personlig eller 
privat inställning som inte nödvändigtvis sammanfaller med (uppfattningen om) 
kommunens bästa. Det kan också tänkas att placeringen i förhållande till 
frågorna om konkreta effekter påverkar svaren; respondenten kanske ändrar 
uppfattning efter att ha fått konkreta exempel på vad etableringen kan ha för 
effekter.  
 
Även en fråga om kasinoetablering i kontrollorten Karlstad har ställts. Av 
naturliga skäl har frågan formulerats hypotetiskt dvs. hur de boende ställer sig 
till en tänkt kasinoetablering.  
 
I det följande redovisas först mer övergripande resultat där de tre orterna jämförs 
med varandra och sedan studeras inställningen i Malmö och Sundsvall var för 
sig mer i detalj. 
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3.2.1 Sundsvall, Malmö och kontroll för Sundsvall 
 
Enligt den första frågan om inställningen till kasinoetableringen ligger andelen 
som är positiv på omkring 65 procent i samtliga tre mätningar för Sundsvall och 
Malmö (Diagram 8). Kontrollorten för Sundsvall (Karlstad) visar däremot en 
minskning av andelen positiva.  
 
Den andra frågan som ställdes efter frågorna om konkreta positiva och negativa 
förväntningar/erfarenheter visar klart högre andelar positiva (Diagram 9). I 
likhet med den första frågan om inställningen till kasinot finns inte någon 
skillnad mellan de tre mätningarna i Sundsvall och Malmö. Enligt den här 
frågan, som gäller hur respondenter ställer sig till nyttan av kasinoetableringen 
för kommunen som helhet, är andelen positiva omkring 75 procent.  
 
Minskningen av andelen positiva i kontrollorten kan tolkas så att etableringen av 
kasinot i Sundsvall påverkat de boende i en mer positiv riktning. Hade Sundsvall 
inte fått något kasino skulle andelen positiva till att få ett kasino minskat över 
perioden.  
 
Förklaringar till skillnaden i nivå mellan de två olika frågorna om inställning 
ligger förmodligen i hur respondenterna uppfattar skillnader i vad frågorna 
betyder/gäller. Placeringen av den ena frågan efter frågorna om konkreta 
positiva och negativa effekter kan också haft betydelse men det är svårt att 
motivera varför detta just skulle leda till en mer positiv inställning. En större 
andel av de boende i Sundsvall och Malmö anser att det är positivt för 
kommunen, ca 75 procent, jämfört med hur stor andel som har en egen positiv 
inställning. Det finns alltså en grupp om ca 10 procent som inte har en positiv 
inställning till kasinoetableringen men som ändå anser att den är positiv för 
kommunen som helhet. 
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Diagram 8. Andelen med positiv inställning enligt fråga 5. 
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Diagram 9. Andelen med positiv inställning enligt fråga 25. 
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3.2.2 Inställningen i Sundsvall 
 
Om vi tittar närmare på svaren om inställning i Sundsvall så framgår av 
Diagram 10 att den största andelen personer är ”ganska positiva” till 
etableringen. Därefter har de som är ganska negativa näst störst andel följda av 
de mycket positiva. De största förändringar mellan mätningarna som skett gäller 
kategorin ”mycket negativa” och kategorin ”vet ej/ej svar”. Den förstnämnda 
har minskat med hälften mellan 2001 och 2004 och den andra har ökat med 7,7 
procentenheter (160%).  
 
Eftersom den andra frågan om inställning till etableringen (Diagram 11) är 
formulerad som ett påstående är också svarsalternativen annorlunda 
formulerade. Men i likhet med den förra frågan finns fyra alternativ som 
indikerar hur positvt/negativt inställd respondenten är. De som uppger att de 
anser påståendet att kasinot är en bra ide för kommunen ”stämmer ganska 
dåligt” är klart färre än de som uppger att de är ganska negativa till 
kasinoetableringen i frågan innan. En annan skillnad är att mer än dubbelt så stor 
andel håller med om påståendet ”helt och hållet” jämfört med hur många som 
har en ”mycket positiv” inställning enligt den första frågan. 
 
Diagram 10. Sundsvall. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 5. 
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Diagram 11. Sundsvall. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 25. 
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Skillnader mellan de tre mätningarna är inte så stora men det verkar som en viss 
förskjutning skett mellan de två ”positiva” kategorierna så att något fler håller 
med ”helt och hållet” och något färre ”delvis”. Även för den här frågan har 
andelen ”vet ej/ej svar” ökat mellan mätningarna. 
 
I ett nästa steg har den första frågan om inställning studerats för vissa grupper 
separat. Grupperna är desamma som i avsnittet om trygghet ovan (avsnitt 3.1). 
Huvudfrågor är om ungdomar, kvinnor, personer med annan etnisk eller 
kulturell bakgrund, låginkomsttagare, lågutbildade och arbetslösa har mer eller 
mindre positiv inställning till etableringen och i vilken mån den stabila trenden 
även gäller för dem.  
 
Resultaten för de tre första av dessa grupper finns tillsammans med en linje för 
samtliga inritade i Diagram 12. Ungdomar är klart mer positiva till etableringen 
vid samtliga mätningar och kvinnor något mindre positiva. För ungdomar finns 
också en lägre andel positiva de mätningarna efter kasinoetableringen medan 
kvinnor har en något högre andel dessa år. Den största förändringen över tid 
visar gruppen med annan etnisk/kulturell tillhörighet utöver den svenska. Dessa 
ligger först i paritet med samtliga för att sedan ha en minskande andel positiva 
de två mätningarna efter etableringen.  
I Diagram 13 är det gruppen arbetslösa som visar den största förändringen; från 
att ha haft en klart större andel positiva än genomsnittet före kasinoetableringen 
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har de vid den senaste mätningen en andel som ligger en bit under. Ett annat 
resultat som diagrammet tydligt visar är att gruppen lågutbildade har en mindre 
andel positiva jämfört med samtliga i Sundsvall.  
 
Sammanfattningsvis visade det sig att ungdomar var mer positiva till 
etableringen och kvinnor något mindre positiva. Störst skillnad mellan 
mätningarna fanns för arbetslösa och personer med annan etnisk eller kulturell 
tillhörighet. Dessa grupper hade en stor andel med positiv inställning inför 
kasinoetableringen som åren efter inte kvarstod.  
 
Diagram 12. Kvinnor, ungdomar, etniskt – inställning enligt  fråga 5 i Sundsvall. 
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Diagram 13. Lågutbildade, låginkomsttagare, arbetslösa – inställning enligt fråga 5 i 
Sundsvall. 
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3.2.3 Inställningen i Malmö 
 
Resultatet för Malmö avseende den första frågan om inställning, visar att en 
andel på omkring 65 procent är positiva till kasinoetableringen vid samtliga tre 
mätningar. Studeras vidare svaren mer i detalj framkommer att skillnaderna 
mellan de fyra svarskategorierna de olika åren var mindre än vad som gällde för 
Sundsvall (Diagram 14). Dock finns vissa skillnader. Andelen som uppger sig 
vara mycket negativ har inte förändrats alls medan de som är mycket positiva 
minskat från 15 till 9 procent. Samtidigt har andelen ganska positiva ökat och 
andelen ganska negativa minskat. I likhet med resultatet för Sundsvall har också 
andelen som svarat ”vet ej/ej svar” ökat mellan mätningarna.  
 
När det gäller den andra frågan kan det konstateras att en viss polarisering skett 
mellan svarsalternativen (Diagram 15). De som inte tycker att det positiva 
påståendet om kasinot stämmer alls är en större andel jämfört med hur stor andel 
som var mycket negativa enligt den första frågan. De som tycker att det positiva 
påståendet stämmer ”helt och hållet” är här klart fler (omkring 30%) jämfört 
med hur många som är mycket positiva (omkring 12%) enligt den första frågan.  
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Liksom för Sundsvall har även inställningen i Malmö (enligt den första frågan) 
studerats beträffande de sex tidigare använda grupperna. Om vi jämför med 
Sundsvall så är skillnaderna i Diagram 16 mellan resultaten för grupperna och 
samtliga klart mindre. I diagrammet framkommer att även i Malmö så är 
ungdomar mer positivt inställda till kasinoetableringen än folk i allmänhet. De 
andra två grupperna dvs. kvinnor och personer med annan etnisk/kulturell 
tillhörighet, ligger endast något lägre än genomsnittet och ingen av dem visar en 
avsevärt annorlunda utveckling. 
 
Även när det gäller lågutbildade, låginkomsttagare och arbetslösa är skillnaden 
mellan dessa och samtliga klart mindre än vad som gällde för Sundsvall 
(Diagram 17). Den enda avvikelsen som är stor nog att notera gäller gruppen 
lågutbildade som har en minskande andel positiva mellan år 2002 och 2004. 
 
Diagram 14. Malmö. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 5. 
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Diagram 15. Malmö. Resultat för de fyra svarsalternativen på fråga 25. 
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Diagram 16. Kvinnor, ungdomar, etniskt – inställning enligt  fråga 5 i Malmö. 
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Diagram 17. Lågutbildade, låginkomsttagare, arbetslösa – inställning enligt fråga 5 i 
Malmö.. 
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3.2.4 Sammanfattning av resultaten om inställning till 
kasinoetableringen 
 
Resultaten om inställning till kasinoetableringen visar att andelen positiva ligger 
runt 65 procent i både Sundsvall och Malmö samt att denna andel i princip är 
konstant år 2001, 2002 och 2004. Respondenterna som bor i Karlstad med 
omnejd fick en fråga om deras inställning till om de skulle få ett kasino och här 
visade det sig att andelen positiva minskade något mellan mätningarna. Det 
skulle alltså kunna vara så att själva realiseringen av kasinoetableringen (i 
Sundsvall) hållit tillbaka en minskning av andelen positiva som annars skulle 
inträffat.  
 
När det gäller de sex grupper som undersökts är det framförallt ungdomar som 
avviker med en högre andel positiva jämfört med samtliga. Både i Sundsvall och 
Malmö är närmare omkring åttio procent av ungdomar mellan 18 och 25 år 
positiva till kasinoetableringen. Ett undantag utgör den senaste mätningen i 
Malmö där andelen har minskat något även om den fortfarande är klart högre än 
för samtliga malmöbor.  
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I Sundsvall, där förväntningarna var stora på en positiv ekonomisk effekt, var de 
arbetslösa också mycket positiva till etableringen vid den första mätningen. Vid 
de två efterföljande mätningarna minskar dock andelen positiva tydligt bland 
dessa; den sista mätningen visar att de tre år efter etableringen gått från en klart 
högre andel positiva till en klart lägre andel. Detta kan tolkas så att 
förväntningarna om en bättre arbetsmarknadssituation till följd av 
kasinoetableringen inte kunde uppfyllas (se också avsnitt 3.3 nedan).  
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3.3 Förväntningar och erfarenheter 
 
Ett huvudsyfte med projektet har varit att få till stånd en mätning av hur de som 
bor i de närmast omgivande samhällena till de ny kasinona uppfattar 
etableringen. Frågor om eventuella effekter av kasinoetableringen, positiva och 
negativa, har i detta syfte ställts till respondenterna. Vad respondenterna 
förväntade sig skulle hända beträffande de sammanlagt 15 frågor om t.ex. den 
lokala ekonomin, turism, brottslighet och spelproblem som användes, 
efterfrågades före kasinoetableringen. Vid de två mätningarna efter 
kasinoetableringen användes samma frågor men med den skillnaden att 
respondenterna nu fick uppge vilka erfarenheter de haft på dessa områden, dvs. 
vad de menar hade hänt till följd av etableringen. 
 
I det här avsnittet skall resultaten om dessa förväntningar och 
erfarenheter/upplevelser redovisas. Dispositionen är densamma som tidigare; 
först följer en mer generell bild av resultaten varefter analysen blir något mer 
detaljerad. 
 

3.3.1 Förväntningar och erfarenheter i stort 
 
Tidigare rapporter har redovisat att skillnaden mellan andelen som förväntat sig 
olika effekter av etableringen och andelen som erfarit/upplevt att sådana skett 
var mycket stor i Sundsvall. Som tidigare nämnts har 15 olika frågor använts (se 
avsnitt 1.3.2 och 1.3.3) vilka har slagits samman till tre huvudområden; positiva 
ekonomiska effekter, negativa sociala effekter och effekter som är negativa för 
närmiljön. Studeras ett medelvärde av resultaten om olika positiva ekonomiska 
effekter i Sundsvall före och efter etableringen så visar det sig att inte ens 
hälften av de dryga 60 procent som förväntade sig detta upplevde en sådan 
förändring åren efter (Diagram 18). De negativa sociala effekter som tas upp i 
frågeformuläret visar inte lika stor nedgång mellan det första och de två andra 
mätningarna i Sundsvall; medelvärdet för förväntade effekter låg på ca 50 
procent och upplevda effekter först på 35 procent 2002 och sedan närmare 40 
procent 2004. Resultaten beträffande de s.k. negativa närmiljöeffekterna är 
ganska lika de för de positiva ekonomiska effekterna med den skillnaden att 
medelvärdet är lägre över lag samt att den sista mätningen inte är något lägre än 
den näst sista.  
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En övergripande beskrivning av resultaten är också att ordningen mellan vilken 
typ av förväntning som hade högst värde jämfört med vilken typ av erfarenhet 
som hade högst inte är densamma. Före etableringen är förväntningarna om en 
positiv ekonomisk effekt av kasinot (i medelvärde) högre än de om negativa 
sociala. Ett år efter och även tre år efter är (medelvärdet för) erfarenheter av 
negativa sociala effekter relaterade till kasinot högre än positiva ekonomiska 
erfarenheter.  
 
Resultaten för motsvarande mått vid de tre mätningarna i Malmö ser ganska 
annorlunda ut (Diagram 19). Här är förväntningarna före etableringen på en 
lägre nivå generellt än vad som gäller för Sundsvall och skillnaden mellan 
förväntade och erfarna/upplevda effekter är mindre.  
 
Diagram 18. Förväntningar och erfarenheter. Medelvärden för Sundsvall. 
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Diagram 19. Förväntningar och erfarenheter. Medelvärden för Malmö. 
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1.3.2 Förväntningar och erfarenheter i Sundsvall 
 
Resultaten av de separata frågorna om förväntade och erfarna/upplevda effekter 
i Sundsvall har ritats in i tre diagram som motsvarar de tre huvudområdena 
(Diagram 20, Diagram 21 och Diagram 22).  
 
Den största andelen när det gäller förväntningar har frågan om turister från 
övriga Sverige. Så många som 84 procent trodde på en ökning av denna turism 
(Diagram 20). Endast 45 procent 2002 och 40 procent 2004 erfor sedan en 
ökning. Omkring 70 procent förväntade sig en ökning av ”intäkter för affärer 
och annan lokal näringsverksamhet”, arbetstillfällen och turism från utlandet och 
dessa andelar motsvaras av erfarenheter som ligger ca 30 procentenheter lägre. 
En andel på 61 procent förväntade sig en ökning av utbudet av affärer och 
tjänster men endast 20 procent upplevde att detta skett 2002 och 2004.  
 
Förväntade och erfarna förändringar av medelinkomsten och ”priser på varor 
och tjänster” var det ganska få som uppgav. Den förstnämnda förväntade sig 16 
procent och endast 8-9 procent upplevde en högre medelinkomst. Motsvarande 
andelar för frågan om priser var 4 procent samt mellan 1 och 2 procent. 
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När det gäller negativa sociala effekter i Sundsvall så toppas förväntningarna av 
frågan om spelproblem (Diagram 21). Undersökningen visar att 74 procent av 
sundsvallsborna förväntade sig att kasinot skulle leda till en ökning av antalet 
personer med spelproblem. Uppfattningen att detta sedan också skett var det 
relativt många som hade; 55 respektive 58 procent upplevde att 
kasinoetableringen resulterat i en större andel personer med spelproblem i 
Sundsvall. Den fråga där näst flest sundsvallsbor förväntade sig ökningar gäller 
grövre kriminalitet.  
 
År 2001 förväntade sig 61 procent en ökning av ”allvarlig kriminalitet” och så 
många som 51 procent upplevde att detta skett 2002 samt 45 procent 2004. Även 
den andra ”brottsfrågan” som gäller i vilken mån kasinot leder till en ökning av 
ungdomar som kommer i ”klammeri med rättvisan” får ganska höga andelar. 
Andelen med sådana förväntningar var 47 procent och ca 40 procent upplevde 
också att detta skett år 2002 och 2004.  
 
De två återstående frågorna i diagrammet, som gäller antalet socialbidragstagare 
och skilsmässor, har lägre andelar jämfört med de övriga. Andelen med sådana 
förväntningar var dryga 30 procent och andelen som upplevt detta år 2002 ännu 
lägre. Dock visar båda en intressant tendens; år 2004 är klart högre än 2002, 
speciellt för antalet socialbidragstagare.  
 
Nästan exakt lika stor andel av Sundsvallsborna upplever att kasinoetableringen 
resulterat i fler socialbidragstagare år 2004 jämfört med andelen som förväntade 
sig detta år 2001. Det skall tilläggas att samma tendens även gäller för andelen 
personer med spelproblem men att ökningen av hur stor andel som upplever att 
fler personer fått sådana problem är ganska liten; från 55 procent till 58 procent. 
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Diagram 20. Positiva ekonomiska effekter i Sundsvall.  
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Diagram 21. Negativa sociala effekter i Sundsvall.  
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Den tredje gruppen frågor gäller vad som kallats ”negativa närmiljöeffekter” 
vilket innefattar tre frågor (Diagram 22). Respondenterna har fått svara på om 
de förväntade sig respektive erfor/upplevde att kasinoetableringen orsakat 
ökningar av störande berusade personer, brist på parkeringsplatser och 
nedskräpning.  
 
Av dessa förväntade sig störst andel en ökning när det gäller brist på 
parkeringsplatser (56%) men här var också skillnaden till andelen som upplevde 
att detta skett året efter störst; endast 16 procent 2002 och 20 procent 2004 
uppgav att en sådan förändring skett. Ganska många förväntade sig också en 
ökning av störande berusade personer till följd av kasinot och skillnaden till hur 
många som anser att detta också skett åren efter är något mindre än för den förra 
frågan. Andelen på 50 procent som förväntade sig fler störande berusade 
personer sjönk till 23 respektive 24 procent med sådana erfarenheter. Slutligen 
gällde den lägsta andelen förväntade negativa närmiljöeffekter en ökad 
nedskräpning. De 35 procent som befarade att nedskräpningen skulle öka 
motsvaras av en andel på endast 15 procent med sådana erfarenheter både år 
2002 och år 2004.  
 
Diagram 22. Negativa närmiljöeffekter i Sundsvall.  
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Samtliga frågor om förväntade och erfarna/upplevda effekter har också brutits 
ner efter samma grupper som använts tidigare dvs. kvinnor, ungdomar, personer 
med annan etnisk tillhörighet, lågutbildade, låginkomsttagare och arbetslösa 
(Tabell 2 och Tabell 3).  
 
Den första tabellen (Tabell 2) visar att kvinnor, i den första kolumnen från 
vänster, har ungefär samma andelar när det gäller de positiva ekonomiska 
effekterna som samtliga (i kolumnen längst till höger). Ungdomar däremot hade 
något högre andelar som förväntade sig effekter, speciellt en ökad turism, samt 
även något högre andelar som uppger att förändringarna också skett. De som har 
en annan etnisk eller kulturell tillhörighet (utöver den svenska) visar också något 
högre andelar som förväntade sig positiva effekter på ekonomin jämfört med 
samtliga. Denna grupp har dock till skillnad från ungdomarna inte högre andelar 
som upplever att ekonomin förbättrats på detta sätt jämfört med samtliga.  
 
Jämfört med samtliga har gruppen kvinnor överlag något högre andelar som 
förväntat sig och upplevt att kasinoetableringen är relaterad till negativa sociala 
effekter i Sundsvall. När det gäller förväntningar så är det för frågan om en 
ökning av ”ungdomar i klammeri med rättvisan” som kvinnor har tydligast 
högre andel jämfört med samtliga. När det gäller upplevelser ligger kvinnorna 
mellan 2 och 4 procentenheter högre på dessa frågor. Gruppen ungdomar skiljer 
sig tydligt åt från samtliga när det gäller tre av de fem frågorna om negativa 
sociala effekter. Resultaten visar att för de två frågorna som handlar om 
brottslighet har ungdomar samma respektive lite högre andel som förväntar sig 
detta. Framförallt när det gäller ”allvarliga brott” men också ”ungdomar i 
klammeri med rättvisan” har dock ungdomar klart lägre andelar som upplevt 
sådana effekter av kasinoetableringen jämfört med samtliga. En annan bild ges 
av resultaten avseende spelproblem. Ungdomar har en hög andel som förväntade 
sig ökningar av personer med spelproblem, 85 procent, och även höga andelar 
som åren efter erfarit/upplevt att en sådan ökning skett (64% resp. 74%).  
 
Män och kvinnor har inte svarat avsevärt annorlunda när det gäller de s.k. 
negativa närmiljöeffekterna. Kvinnor ligger högre när det gäller förväntad 
ökning av störande berusade personer och nedskräpning samt överlag även 
något högre beträffande andelen som upplever att dessa saker förvärrats på 
grund av kasinoetableringen. Ungdomar har högre andelar som förväntade sig 
ökningar av parkeringssvårigheter och störande berusade personer jämfört med 
samtliga. Parkeringssvårigheterna ansåg sedan en större andel ungdomar också 
faktiskt ha ökat år 2002 medan andelen 2004 är mer lik samtligas. Fler störande 
berusade personer ansåg ungdomarna i samma utsträckning som samtliga att det 
blivit år 2002 men år 2004 var det fler ungdomar som upplevde en sådan 
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ökning. Personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet utmärker sig i detta 
sammanhang framförallt med en större andel som förväntade sig en ökning av 
störande berusade personer. Därutöver har denna grupp klart högre andelar som 
år 2004 upplevde att kasinoetableringen orsakat en ökning av störande berusade 
personer samt nedskräpning. 
 
 Tabell 2. Förväntningar och erfarenheter bland kvinnor, ungdomar och personer  
 med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Sundsvall.  

% Kvinnor Ungdomar Etnisk Samtliga 
År 01 02 04 01 02 04 01 02 04 01 02 04 

Positiva ekonomiska effekter 

Utbud 61 22 19 62 29 13 72 20 21 62 22 20 

S turism 84 47 40 87 53 60 86 47 42 84 45 41 

U turism 66 34 27 69 42 44 72 37 29 67 35 29 

Intäkter 67 29 32 60 36 38 73 34 28 71 32 35 

Priser 4 1 16 5 3 0 0,3 6 6 4 6 2 

Arbetstill. 70 45 33 69 43 39 72 42 31 70 46 35 

Medelink. 17 6 8 24 7 5 28 8 11 16 8 9 

Negativa sociala effekter 

Allv. brott 64 53 47 60 34 39 61 56 55 61 51 45 

Soc.b. tag. 36 18 35 23 25 32 40 11 40 34 19 33 

Skillsm. 38 16 23 34 16 21 38 15 39 35 14 21 

Ungd. i kl. 54 43 39 53 36 30 61 47 49 47 39 37 

Spelprobl. 77 59 60 85 64 74 80 54 53 74 55 58 

Negativa närmiljöeffekter 

Parkering 57 14 18 63 25 18 57 17 24 56 16 20 

Berusning 55 27 26 64 24 30 57 34 38 50 25 23 

Nedskräp. 41 16 17 39 8 7 38 19 29 38 15 15 

 
I nästa tabell (Tabell 3) framgår att gruppen lågutbildade inte har så speciellt 
avvikande andelar när det gäller de positiva ekonomiska effekterna. Ett 
undantag är andelen som förväntade sig och efter etableringen erfor en ökning 
av antalet arbetstillfällen. Gruppen lågutbildade har 7 procentenheter lägre andel 
som förväntade sig en ökning av arbetstillfällena och 11 procentenheter lägre 
andel som anser att de blivit fler både år 2002 och år 2004.  
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Gruppen som består av de som uppgett lägst inkomster visar också små 
skillnader när det gäller dessa frågor i förhållande till samtliga sundsvallsbor. I 
två fall är förväntade sig lägre andelar en ökning; färre i denna grupp förväntade 
sig fler arbetstillfällen och ökade intäkter för affärer och annan lokal 
näringsverksamhet. En del små skillnader finns men när det gäller vad de anser 
skett så är andelarna ganska lika motsvarande andelar för samtliga. De 
arbetslösa i Sundsvall hade något högre andel som förväntade sig en ökning av 
utbudet av affärer och tjänster samt intäkter för affärer och annan lokal 
näringsverksamhet. I övrigt är skillnaderna små men en lägre andel som upplevt 
ökade intäkter för affärer och annan lokal näringsverksamhet år 2002 samt 
arbetstillfällen 2004 kan ändå nämnas.  
 
Beträffande den första frågan om negativa sociala effekter – antalet allvarliga 
brott – har gruppen lågutbildade och samtliga sundsvallsbor ungefär samma 
andel personer med förväntningar om en ökning. Vid de två mätningarna åren 
efter, 2002 och 2004, visade det sig att denna grupp hade klart större andelar 
som också ansåg att en sådan ökning skett. Andelen som trodde på en ökning 
och sedan också upplevde detta avseende antalet socialbidragstagare och 
ungdomar i klammeri med rättvisan var högre i gruppen lågutbildade än bland 
samtliga sundsvallsbor. När det gäller skilsmässor var andelen som förväntade 
sig en ökning något högre i gruppen lågutbildade medan andelen som upplevde 
detta åren efter var i samma storleksordning som för samtliga. Slutligen liknar 
denna grupps resultat avseende spelproblem de för samtliga när det gäller 
andelen som förväntade sig ökningar och andelen som upplevt sådana året efter. 
År 2004 har dock denna grupp en klart lägre andel som anser att kasinot lett till 
en ökning av antalet personer med spelproblem.  
 
Låginkomsttagare hade generellt något högre andelar som förväntade sig olika 
negativa sociala effekter. Störst skillnad är det för frågan om ungdomar i 
klammeri med rättvisan där denna grupp hade en andel på 59 procent som 
förväntade sig en ökning medan andelen för samtliga sundsvallsbor låg på 47 
procent. Klart fler personer (andelsmässigt) bland låginkomsttagare upplevde 
också att dessa negativa sociala effekter blev följden av kasinoetableringen året 
efter jämfört med sundsvallsbor i allmänhet. År 2004 var andelarna mer lika de 
för samtliga.  
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Arbetslösa förväntade sig i ungefär samma utsträckning som andra, dessa 
efterfrågade effekter. Något färre erfor en ökning av allvarliga brott 2002 och 
2004. År 2002 upplevde också något färre av de arbetslösa att antalet 
skilsmässor ökat och något fler upplevde 2004 att antalet socialbidragstagare 
ökat. En något högre andel av dessa erfor 2004 att ungdomar i klammeri med 
rättvisan hade ökat till följd av kasinoetableringen och högre andelar än samtliga 
upplevde både 2002 och 2004 att andelen personer med spelproblem ökat.   
 
De lågutbildades andel med förväntningar om ökade negativa närmiljöeffekter 
var i ett fall något högre än för samtliga; fler förväntade sig en ökning av 
nedskräpningen till följd av det nya kasinot. Högre andelar finns också för flera 
av de tre frågorna när det gäller vad gruppen anser skett åren efter även om 
skillnaderna inte är så stora. Den största skillnaden gäller störande berusade 
personer år 2004 där gruppen har en andel som är 7 procentenheter större än 
motsvarande andel för samtliga sundsvallsbor.  
 
Gruppen låginkomsttagare har något högre andelar på samtliga tre frågor både i 
fråga om förväntningar innan etableringen och erfarenheter ett och tre år efter. 
Största skillnaderna gäller förväntad ökning av antalet störande berusade 
personer samt andelen som anser att en sådan ökning skett år 2004. En annan 
större skillnad gäller andelen som förväntade sig ökad nedskräpning där gruppen 
låginkomsttagare hade 9 procentenheter större andel än sundsvallsbor i 
allmänhet.  
 
Storleksordningen för andelarna när det gäller gruppen arbetslösa är med tre 
undantag, desamma som för samtliga. En dubbelt så stor andel i denna grupp 
upplevde året efter etableringen (2002) att den lett till färre lediga 
parkeringsplatser. Andelen arbetslösa som upplevt/erfarit att nedskräpningen 
ökat ett och tre år efter etableringen är avsevärt mindre jämfört med 
motsvarande andelar bland samtliga sundsvallsbor. 
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Tabell 3. Förväntningar och erfarenheter bland lågutbildade, låginkomsttagare  
 och arbetslösa. Sundsvall.  

% Lågutbildade Lågink.tag. Arbetslösa Samtliga 
År 01 02 04 01 02 04 01 02 04 01 02 04 

Positiva ekonomiska effekter 

Utbud 60 24 22 61 27 13 67 18 20 62 22 20 

S turism 83 44 37 82 44 41 84 47 43 84 45 41 

U turism 66 34 24 68 37 27 70 36 32 67 35 29 

Intäkter 67 29 29 64 32 38 78 26 34 71 32 35 

Priser 6 2 2 5 7 1 3 3 2 4 6 2 

Arbetstill. 63 35 24 63 41 35 69 46 30 70 46 35 

Medelink. 18 9 12 18 9 8 20 10 9 16 8 9 

Negativa sociala effekter 

Allv. brott 63 58 51 63 58 51 61 45 40 61 51 45 

Soc.b. tag. 42 27 39 42 24 34 30 18 42 34 19 33 

Skillsm. 42 14 22 40 16 25 37 8 23 35 14 21 

Ungd. i kl. 56 49 45 59 50 38 43 38 45 47 39 37 

Spelprobl. 73 51 46 77 60 62 73 63 66 74 55 58 

Negativa närmiljöeffekter 

Parkering 57 19 21 60 21 25 58 32 17 56 16 20 

Berusning 51 29 30 59 28 30 50 28 25 50 25 23 

Nedskräp. 43 20 19 47 19 16 37 4 9 38 15 15 

 

3.3.3 Förväntningar och erfarenheter i Malmö 
 
På samma sätt som för Sundsvall redovisas i detta avsnitt resultaten för de 
separata frågorna om förväntade och upplevda/erfarna effekter till följd av 
kasinoetableringen.  
 
I Diagram 23 kan vi se att skillnaden mellan den första och den andra mätningen 
avseende positiva ekonomiska aspekter är klart mindre för Malmö än för 
Sundsvall. Fyra av de sju frågorna visar inte någon nedgång mellan 2001 och 
2002 och i stort sätt samtliga visar mycket små skillnader mellan 2002 och 2004. 
De tre effekter med en större andel som förväntade sig ökningar än som sedan 
upplevde sådana är turism från övriga Sverige, arbetstillfällen och intäkter för 
affärer och annan lokal näringsverksamhet. Minskningen för dessa kvarstår på 
lång sikt och ligger mellan ca 10 och 30 procentenheter. I tre fall finns faktiskt 
också ökningar på lång sikt, dock ganska svaga. Detta gäller medelinkomsten 
som först ökat med 7 procentenheter mellan mätningen 2001 och 2002 för att 
sedan stabiliseras 2004. Utbudet av affärer och tjänster trodde en lika stor andel 
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skulle öka som ett år senare upplevde att det hade ökat. År 2004 var det dock 9 
procentenheter fler som upplevt att utbudet ökat. Den tredje frågan där en 
ökning skett över hela perioden gäller priser på varor och tjänster. Här finns inte 
heller någon signifikant ökning mellan 2001 och 2002 men 2004 är andelen som 
upplevt en ökning ca 8 procentenheter större jämfört med hur stor andel som 
förväntade sig en sådan ökning. Studeras nivåerna för varje år kan det 
konstateras att spridningen blir något mindre över tid och att den inbördes 
ordningen avseende andelarnas storlek är ganska konstant. Undantagen är de tre 
som tidigare nämnts; turism från övriga Sverige, arbetstillfällen och intäkter för 
affärer och annan lokal näringsverksamhet har på grund av nedgången en lägre 
”position” vid de två senare mätningarna. 
 
Resultaten för de negativa sociala effekterna visar en än mer annorlunda 
situation i Malmö jämfört med Sundsvall (Diagram 24). Endast en av de fem 
aspekterna visar en lägre andel 2002 och 2004 i förhållande till 2001. I detta fall 
var andelen med förväntningar om en ökning exceptionellt hög. Det var 78 
procent i Malmö som förväntade sig fler personer med spelproblem och sedan 
64 procent 2002 och 69 procent 2004 som upplevde att kasinot orsakat en sådan 
ökning. Förväntade och erfarna effekter i form av ökade skilsmässor ligger på en 
stabil andel runt 40 procent vid de tre mättillfällena. Andelen som förväntade sig 
fler socialbidragstagare var drygt 30 procent 2001 medan andelen som upplevde 
att en sådan ökning var hela 47 procent år 2002 och 44 procent år 2004. Det var 
också knappt 50 procent som förväntade sig en ökning av antalet allvarliga brott 
till följd av kasinoetableringen i Malmö. Ett par procentenheter fler hade sedan 
upplevt en sådan ökning år 2002 och år 2004 var det hela 65 procent som 
uppgav att antalet allvarliga brott i Malmö ökat till följd av kasinoetableringen. 
Även andelen som upplevt en ökning av ungdomar i klammeri med rättvisan är 
högre år 2002 och 2004 (56% respektive 58%) jämfört med hur många som 
förväntade sig en sådan ökning (50%). Generellt kan vi också se att spridningen 
mellan resultaten för de olika aspekterna vid respektive mätning var högre 2001 
jämfört med de två senare åren. Två av aspekterna, socialbidragstagare och antal 
allvarliga brott, förändrar också position i förhållande till de övriga mellan 
mätningarna vilket givetvis är en följd av deras tydliga ökningar.  
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Diagram 23. Positiva ekonomiska effekter i Malmö. 
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Diagram 24. Negativa sociala effekter i Malmö.  
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Av de negativa närmiljöeffekter som frågats efter är det tillgången på lediga 
parkeringsplatser som engagerar störst andel i Malmö (Diagram 25). Något fler 
än i Sundsvall (64%) förväntade sig en förvärrad situation före etableringen och 
42 procent upplevde att en sådan förändring skett på kort sikt (2002). På lite 
längre sikt (2004) var det 50 procent av Malmöborna som erfarit att 
parkeringssituationen förvärrats till följd av det nya kasinot.  
 
När det gäller störande berusade personer och nedskräpning visar mätningarna 
samma huvudsakliga skillnader; andelen med förväntningar om en förvärrad 
situation var högre än andelen som upplevde att sådana skett året efter. På längre 
sikt ökar dock andelen som upplevt detta. När det gäller förväntade effekter 
ligger störande berusade personer högre (39%) än nedskräpning (32%) men ett 
år senare har fler personer erfarit att nedskräpningen ökat jämfört med hur 
många som upplevt fler störande berusade personer. År 2004 är det om igen 
störst andel som upplevt ökningar avseende störande berusade personer i 
förhållande till andelen som upplevt ökad nedskräpning till följd av 
kasinoetableringen. Det skall också tilläggas att skillnaderna mellan 
mätningarna avseende variabeln nedskräpning är ganska små medan 
skillnaderna för ”störande berusade personer” är större. 
 
Diagram 25. Negativa närmiljöeffekter i Malmö.  
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De positiva ekonomiska förväntningarna skiljer sig nästan inte alls mellan 
könen. Den största skillnad som finns i tabellen (Tabell 4) är att tre 
procentenheter färre kvinnor anser att arbetstillfällena faktiskt ökat ett år efter 
och till följd av kasinoetableringen. Ungdomar har däremot på flera av frågorna 
en något högre andel med sådana förväntningar men det är både fler och färre av 
dessa jämfört med samtliga malmöbor som erfarit en ökning på de olika 
delfrågorna. År 2002 har något fler ungdomar upplevt en ökning av utländska 
turister och arbetstillfällen medan färre en ökning av intäkter för den lokala 
näringsverksamheten och medelinkomsten i området. Två år senare har 
ungdomarna högre andelar på fem av de sju frågorna, det är endast när det gäller 
lägre priser på varor och tjänster samt intäkter för den lokala 
näringsverksamheten som ungdomarna har en något mindre positiv bild av 
situationen jämfört med samtliga malmöbor. Gruppen med annan etnisk eller 
kulturell tillhörighet har högre andelar som förväntar sig positiva ekonomiska 
effekter. Andelarna för de separata frågorna är antingen i paritet med hur 
malmöbor i allmänhet svarar eller högre. Med undantag av höga andelar för 
utländsk turism så är skillnaden till samtliga malmöbor när det gäller upplevda 
förändringar av detta slag klart mindre både 2002 och 2004.  
 
Att kvinnor ligger högre än män när det gäller negativa sociala effekter kan vara 
förklaringen till att kvinnor också är något mindre positiva till 
kasinoetableringen generellt (Tabell 4). Tabellen visar också att skillnaden är 
störst när det gäller negativa sociala förväntningar; andelar avseende 
upplevda/erfarna negativa konsekvenser skiljer sig inte lika mycket mellan 
könen. Ungdomarna har lägre andelar som förväntade sig ökningar av antalet 
allvarliga brott och skilsmässor jämfört med samtliga. För de andra tre 
delfrågorna, antalet socialbidragstagare, ungdomar i klammeri med rättvisan och 
personer med spelproblem hade ungdomarna en högre andel som förväntade sig 
ökningar. Band ungdomar är vidare, med ett undantag, färre som upplevt sådana 
konsekvenser året efter. Undantaget gäller antalet personer med spelproblem. 
Andelen ungdomar som förväntade sig en ökning av antalet personer med 
spelproblem (81%) var endast någon procentenhet större än för samtliga (78%) 
men det som är anmärkningsvärt är att denna grupp har lika hög andel som 
upplevt en sådan ökning (80%) både 2002 och 2004.  
 
Tidigare nämndes att ungdomarna för de övriga delfrågorna om negativa sociala 
konsekvenser hade lägre andelar 2002. År 2004 är dock situationen den 
omvända; ungdomarna i Malmö har vid den senaste mätningen istället högre 
andelar än samtliga malmöbor för alla fem frågor om ökade negativa sociala 
konsekvenser. Förväntningarna i gruppen med personer som har en annan etnisk 
eller kulturell tillhörighet visar högre andelar för tre av de fem delfrågorna om 
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negativa sociala effekter. När det gäller ungdomar i klammeri med rättvisan var 
andelen densamma som för samtliga och när det gäller antalet personer med 
spelproblem var andelen något mindre. Året efter etableringen visar resultaten 
för denna grupp något större andelar som upplever att sådana effekter också 
skett och år 2004 är skillnaden till samtliga ännu något större.   
 

Tabell 4. Förväntningar och erfarenheter bland kvinnor, ungdomar och personer  
med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Malmö.  

% Kvinnor Ungdomar Etnisk Samtliga 
År 01 02 04 01 02 04 01 02 04 01 02 04 

Positiva ekonomiska effekter 

Utbud 29 31 41 35 30 45 39 33 41 29 29 37 

S turism 70 41 40 72 37 49 72 43 42 69 42 41 

U turism 59 61 59 56 65 66 62 68 64 58 60 59 

Intäkter 47 36 33 48 34 30 48 40 35 48 37 34 

Priser 2 4 10 6 4 8 5 8 20 4 5 12 

Arbetstill. 63 40 40 68 53 50 66 40 40 62 43 41 

Medelink. 12 17 16 15 16 24 15 21 25 12 19 18 

Negativa sociala effekter 

Allv. brott 55 52 68 42 37 67 49 52 74 47 50 65 

Soc.b. tag. 37 48 46 33 37 54 36 50 48 32 47 44 

Skillsm. 44 39 42 32 31 48 43 41 48 40 37 40 

Ungd. i kl. 57 58 61 53 46 64 50 61 66 50 55 58 

Spelprobl. 80 66 71 81 80 80 77 65 65 78 64 69 

Negativa närmiljöeffekter 

Parkering 68 44 49 70 34 53 66 50 57 64 42 50 

Berusning 45 18 34 50 20 43 41 21 46 39 18 33 

Nedskräp. 38 27 33 36 17 23 39 30 33 32 25 29 

 
Andelen kvinnor i Malmö som förväntade sig effekter i form av ökade negativa 
konsekvenser för närmiljön var något högre än för samtliga. Däremot skiljer sig 
inte andelen bland kvinnor som erfarit att kasinot haft sådana konsekvenser 
nämnvärt åt från andelen bland alla malmöbor. Detta gäller både år 2002 och 
2004. Ungdomars andel som förväntade sig negativa närmiljöeffekter var klart 
högre än samtligas. Året efter hade färre ungdomar erfarit parkeringsproblem 
och nedskräpning jämfört med samtliga malmöbor medan något fler upplevt 
konsekvenser i form av ökat antal störande berusade personer. År 2004 är 
ungdomarnas andelar högre både för ”berusnings-” och parkeringsproblem 
medan andelen fortfarande är något lägre för upplevd nedskräpning till följd av 
kasinoetableringen. Gruppen med personer som har en annan etnisk eller 
kulturell tillhörighet har högre andelar med både förväntningar och erfarenheter 
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av ökade närmiljöproblem. Detta gäller speciellt parkeringsproblem och 
nedskräpning åren efter etableringen. 
 
Den andra tabellen (Tabell 5) visar att gruppen lågutbildade hade ungefär lika 
stora andelar andra malmöbor när det gäller de separata frågorna om förväntade 
positiva ekonomiska effekter. Två undantag är förväntad ökning av utländska 
turister där andelen är högre bland de lågutbildade och förväntad ökning av 
intäkter för affärer och annan lokal näringsverksamhet där andelen är något 
lägre. Andelen som upplevt effekter av detta slag är om vi ser till samtliga sju 
frågor vid båda ”eftermätningarna” i de flesta fall lika stor eller något lägre. I 
gruppen arbetslösa var det färre personer, jämfört med samtliga malmöbor, som 
förväntade sig positiva ekonomiska effekter. Den största skillnaden finns för 
andelen som före etableringen trodde på en fler arbetstillfällen; här tror endast 
54 procent av de arbetslösa på en ökning medan motsvarande andel för samtliga 
malmöbor är 62 procent. Bland de arbetslösa var det sedan också färre som 
upplevde att den ekonomiska situationen förbättrades till följd av kasinot. Ett 
undantag är dock andelen som upplever att turismen från utlandet ökat där de 
arbetslösa har en högre andel i förhållande till samtliga malmöbor.  
 
Det visade sig också att gruppen lågutbildade hade högre andelar som 
förväntade sig negativa sociala effekter av kasinoetableringen jämfört med 
Malmös befolkning som helhet. Detta gäller för frågorna om allvarliga brott, 
socialbidragstagare, skilsmässor och ungdomar i klammeri med rättvisan. Det 
enda undantaget är antalet personer med spelproblem där den här gruppen har en 
lika stor andel som för malmöbor i allmänhet. I många fall är det klart större 
andelar som har upplevt att negativa sociala effekter blev följden av 
kasinoetableringen i Malmö än som förväntade sig att sådana skulle inträffa. 
Låginkomsttagare hade också något fler personer än bland malmöbor i 
allmänhet som förväntade sig ökade negativa sociala effekter. Detta gäller 
samtliga fem frågor.  
 
Även när det gäller erfarna/upplevda effekter av detta slag har 
låginkomsttagarna högre och i något fall samma andelar som för samtliga 
malmöbor. De arbetslösa har störst andel av samtliga grupper som förväntade 
sig en ökning av antalet allvarliga brott till följd av kasinoetableringen (61%). 
För de fyra övriga frågorna visar denna grupp ungefär samma andelar som 
samtliga. Däremot har de arbetslösa, med något undantag, klart högre andelar 
som upplevt att sådana förändringar skett ett och tre år efter etableringen.  
De med lägre avslutad utbildningsnivå hade fler personer än bland malmöbor i 
allmänhet som år 2001 förväntade sig negativa närmiljöeffekter till följd av 
kasinoetableringen. Större andelar än bland samtliga hade upplevde också att 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -47-

sådana förändringar skett år 2002 och 2004. Bilden är i det närmaste identisk för 
gruppen låginkomsttagare; de har högre eller samma andelar förväntade och 
upplevda effekter jämfört med Malmös invånare totalt. I gruppen med arbetslösa 
fanns det däremot förhållandevis färre personer som förväntade sig ökad 
nedskräpning och mer parkeringssvårigheter. Men när det gäller förväntade 
problem med störande berusade personer samt erfarenheter av det som de tre 
frågorna gäller så är andelarna högre än för malmöbor i allmänhet. 
 
 Tabell 5. Förväntningar och erfarenheter bland lågutbildade, låginkomsttagare  
 och arbetslösa. Malmö.  

% Lågutbildade Lågink.tag. Arbetslösa Samtliga 
År 01 02 04 01 02 04 01 02 04 01 02 04 

Positiva ekonomiska effekter 

Utbud 31 31 37 32 35 38 27 25 35 29 29 37 

S turism 70 42 37 73 38 45 66 38 44 69 42 41 

U turism 63 56 55 65 60 65 57 72 66 58 60 59 

Intäkter 44 35 27 52 36 36 46 37 22 48 37 34 

Priser 3 6 13 3 7 10 8 6 13 4 5 12 

Arbetstill. 62 34 28 60 45 48 54 32 33 62 43 41 

Medelink. 12 18 20 15 19 19 12 18 10 12 19 18 

Negativa sociala effekter 

Allv. brott 58 59 76 53 54 68 61 51 73 47 50 65 

Soc.b. tag. 39 55 53 36 47 51 31 55 52 32 47 44 

Skillsm. 46 41 45 44 40 47 41 26 45 40 37 40 

Ungd. i kl. 56 65 65 56 63 68 50 66 74 50 55 58 

Spelprobl. 78 59 59 81 64 78 78 57 76 78 64 69 

Negativa närmiljöeffekter 

Parkering 70 46 53 69 44 52 60 44 60 64 42 50 

Berusning 42 27 35 41 21 36 42 13 24 39 18 33 

Nedskräp. 42 34 36 36 26 29 26 18 27 32 25 29 
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3.3.2 Sammanfattning av förväntningar och erfarenheter 
 
Mindre än hälften så många som förväntade sig positiva effekter på den lokala 
ekonomin i Sundsvall upplevde åren efter att detta verkligen skett. En ganska 
stor skillnad finns även när det gäller förväntade respektive upplevda negativa 
effekter. Frågorna om negativa effekter i närmiljön visar liknande skillnader 
som de om positiva ekonomiska effekter. I Malmö var det också fler som 
förväntade sig positiva effekter jämfört med hur många som erfor att sådana 
inträffat men skillnaden är inte så stor. En tydlig skillnad mellan Sundsvall och 
Malmö är att medan Sundsvall haft färre personer som upplevt negativa effekter 
är det i Malmö faktiskt fler personer som upplevt sådana än som förväntade sig 
att de skulle inträffa.  
 
I Sundsvall var det, bland de positiva ekonomiska aspekterna, ökad turism och 
fler arbetstillfällen som förväntades av flest och även hade störst skillnad i så 
motto att avsevärt färre upplevde att dessa effekter verkligen inträffade. Drygt 
åttio procent förväntade sig en ökning av turismen från resten av Sverige medan 
endast omkring fyrtio procent upplevde en sådan förändring vid de två 
mätningarna efter etableringen. Ungdomar och personer med annan etnisk eller 
kulturell tillhörighet var överrepresenterade bland de som förväntade sig en 
positiv effekt på ekonomin men det var endast gruppen ungdomar som också var 
(något) överrepresenterade bland de som upplevde att detta skett. Ganska många 
Sundsvallsbor, drygt sjuttio procent, förväntade sig att antalet personer med 
spelproblem skulle öka och det var även så många som femtiofem och 
femtioåtta procent som upplevde en sådan ökning åren efter. Det är något fler 
kvinnor bland de som förväntat sig och senare upplevt att kasinoetableringen fått 
negativa sociala effekter. Ungdomarna är underrepresenterade bland de som 
upplevt att etableringen orsakat ökningar av kriminalitet och överrepresenterade 
bland de som förväntat sig och upplevt att antalet personer med spelproblem 
ökat.  
 
I Malmö var andelarna som förväntade sig positiva ekonomiska effekter lägre 
och endast hälften av de sex frågorna har högre andelar som förväntat sig en 
ökning jämfört med hur många som upplevt en sådan åren efter. I första hand 
inhemsk turism och arbetstillfällen visar en tydlig nedgång men även andelen 
som upplevt att intäkter för affärer och tjänster ökat är lägre.  
 
Skillnaden mellan orterna är ännu större för de negativa sociala effekterna. Fyra 
av de fem frågorna har högre andelar som upplevt ökningar än som förväntat sig 
sådana. Det rör sig om ”ungdomar i klammeri med rättvisan”, alvarliga brott, 
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socialbidragstagare och skilsmässor. Undantaget var antalet personer med 
spelproblem. Denna fråga hade en mycket hög andel som förväntade sig en 
ökning före etableringen.  
 
Resultatet som visar att en större andel i Malmö jämfört med Sundsvall befarade 
och åren efter upplevde att det blev färre lediga parkeringsplatser hänger 
förmodligen samman med att en större andel i Malmömaterialet bor i själva 
staden; dvs. i sådan miljö där detta är av större betydelse. Om vi ser till resultatet 
på frågan ”Bor du inne i Sundsvall/Malmö stad?” så visar det sig att 56 procent 
gör det i Malmömaterialet och 42 procent i Sundsvallsmaterialet (2004).  
 
En fråga är om vissa grupper mer än andra upplever att etableringen lett till 
positiva ekonomiska konsekvenser och/eller negativa sociala? Resultaten visar 
att kvinnor i både Sundsvall och Malmö förväntade sig och erfor/upplevde mer 
sociala problem till följd av kasinoetableringen än män. Ungdomar förväntade 
sig mer positiva effekter inför etableringen men upplevde sedan bara till viss del 
att detta skedde. De trodde också i mindre omfattning på negativa effekter med 
ett tydligt undantag; det var runt 80 procent av ungdomarna som förväntade sig 
och sedan upplevde en ökning av personer med spelproblem till följd av 
kasinoetableringen vilket är högre än för samtliga speciellt när det gäller hur 
många som upplevt en sådan ökning.  
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3.4 Attityder till spel 
 
Undersökningen omfattar några frågor, formulerade som påståenden, om hur 
invånarna på respektive ort ställer sig till spelande generellt, dvs. inte bara spel 
vid de nya kasinona. Respondenterna har fått välja mellan svarsalternativen 
”stämmer inte alls”, ”stämmer ganska dåligt”, ”stämmer delvis” och ”stämmer 
helt och hållet” efter de fem påstående som använts. Tre av dessa är positiva: 1. 
Det är spännande att spela, 2. Spelandet är ett bra sätt att då och då förgylla 
vardagen med lite risktagande, 3. Spelandet ger tillfälle att träffas och umgås på 
ett trivsamt sätt. De två övriga är negativa: 4. Att satsa pengar på spel är 
vanligtvis beroendeframkallande, 5. Det är omoraliskt att spela.  
 

3.4.1 Resultat 
 
Närmare 90 procent i både Sundsvall och Karlstad håller med om att det är 
spännande att spela och skillnaden mellan mätningarna är liten (Diagram 26). 
De första åren ligger andelen för de två övriga ”positiva” frågorna mellan 60 och 
dryga 65 procent medan den år 2004 ligger något lägre.  
 
Tendensen till en liten ökning det första året för andelen som håller med om de 
tre positiva påståendena syns i Sundsvall men inte i Karlstad. Eftersom 
skillnaderna är så små skall resultatet inte övertolkas. Det tyder dock på att 
kasinoetableringen lett till en mycket liten effekt i form av ökad positiv 
inställning till spel mellan 2001 och 2002.  
 
Därefter är tendensen den motsatta. Men här finns en minskning även i 
kontrollorten så den har förmodligen inget att göra med kasinoetableringen. 
Sammanfattningsvis tyder resultaten på ganska små förändringar när det gäller 
hur många som instämmer i tre positiva påståenden om spel. På kort sikt finns 
en liten ökning som inte har någon motsvarighet i kontrollorten och på längre 
sikt finns minskning som gäller båda orterna.  
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I Diagram 27 har resultaten för de två negativa påståendena ritats in. Omkring 
60 procent i Sundsvall och Karlstad ansåg vid de aktuella åren att spelande 
vanligtvis är beroendeframkallande. Mellan 2001 och 2002 finns en tydlig 
nedgång i andelen sundsvallsbor som anser spel vara beroendeframkallande men 
inte för kontrollorten. Detta stöder resultatet ovan och pekar mot att 
kasinoetableringen lett till en något mer positiv/mindre negativ inställning till 
spel det första året än vad som annars hade varit fallet.  
 
Tendensen till en återgång till liknande inställning som före etableringen är inte 
så tydlig här utan andelen som menar att spel är beroendeframkallande ligger 
fortfarande något lägre år 2004 jämfört med 2001. Det är ganska låga andelar 
som anser att det är omoraliskt att spela. Mellan 11 och 16 procent håller med 
om detta och när det gäller skillnader mellan mätningarna går det att skönja 
ungefär samma tendens som för frågan om beroende även om skillnaderna är 
mycket små. 
 
Diagram 26. Svarsandelar som håller med om tre olika positiva påståenden i Sundsvall och 
på kontrollorten. 2001, 2002 och 2004. 

2004:4
2004:3

2004:2
2004:1

2003:4
2003:3

2003:2
2003:1

2002:4
2002:3

2002:2
2002:1

2001:4
2001:3

2001:2
2001:1

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Spännande S

Spännande K

Roligt risktagande S

Roligt risktagande K

Trivsamt umgänge S

Trivsamt umgänge K

kasino

 
 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -52-

Diagram 27. Svarsandelar som håller med om två olika negativa påståenden i Sundsvall och 
på kontrollorten. 2001, 2002 och 2004. 
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Nedan visar ett stapeldiagram (Diagram 28) hur stor den s.k. 
”experimenteffekten” är (i procentenheter) för de olika positiva och negativa 
påståendena om spel. Värdena är framräknade genom att kontrolldata har 
standardiserats och sedan jämförts med data för Sundsvall. Experimenteffekten 
står därmed rent teoretiskt för hur stor effekt kasinoetableringen haft på de 
undersökta attityderna. Det är tydligt att de tre positiva påståendena visar en 
positiv effekt och de två negativa en negativ vilket givetvis betyder att den 
sammanlagda effekten är positiv. Störst effekt har enligt detta resonemang 
etableringen haft på andelen som menar att spel vanligtvis är 
beroendeframkallande. Tio procentenheter färre personer i Sundsvall håller med 
om detta jämfört med hur många det hade varit utan etableringen. Detta gäller 
både på kort och lång sikt.  
 
På lång sikt har även andelen som anser att spel är omoraliskt en tydlig 
experimenteffekt som uppgår till minus sex procentenheter, på kort sikt är den 
endast minus två. Experimenteffekten för de positiva är lägre. De högsta gäller 
påståendet om att spelandet ger tillfälle att träffas och umgås på ett trivsamt sätt 
(se ”Trivsamt umgänge” i Diagram 28) som på kort sikt är tre procentenheter 
och att det är spännande att spela (se ”Spännande” i Diagram 28) som på lång 
sikt också är tre procentenheter.  
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I Diagram 29 finns resultaten avseende de fem påståendena för Malmö. Det är 
tydligt att skillnaderna mellan mätningarna är små även här. Av diagrammet 
framgår också att högst andel som håller med har påståendet att det är 
spännande att spela (77-83%) följt av ”roligt risktagande” (64-69%). Därefter 
kommer ”trivsamt umgänge” och ”beroendeframkallande”  som ligger på knappt 
sextio procent med ett undantag; drygt sextio procent håller år 2004 med om att 
spelande vanligtvis är beroendeframkallande. Det påstående som fick lägst andel 
i Sundsvall och Karlstad, att det är omoraliskt att spela, fick även lägst andel i 
Malmömaterialet. Någon tydlig tendens, liknande den för Sundsvall, mot att 
andelen som håller med om positiva påståenden ökat och vice versa finns dock 
inte. Mellan 2001 och 2002 har två av tre positiva påståenden minskat samtidigt 
som ett av de två negativa påståendena ökat.  
 
De största skillnaderna finns för påståendet om att spel vanligtvis är 
beroendeframkallande. Andelen som håller med om detta i Malmö har först 
minskat med ca tre procentenheter mellan 2001 och 2002 men sedan ökat med 
sju mellan 2002 och 2004.  
 
Diagram 28. Den s.k. experimenteffekten för fem frågor om inställningen till spel. Resultat på 
lång och kort sikt i Sundsvall. 
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Diagram 29. Fem frågor om inställningen till spel i Malmö. Andelen som håller med 2001, 
2002 och 2004.  
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I Tabell 6 har resultatet för de påståenden som redovisats ovan brutits ner efter 
kön och ålder. Tabellen redovisar procentuella andelar för kvinnor och för 
personer i de fyra ålderskategorierna 18-24 år, 25-44 år, 45-64 år samt 65 år och 
äldre.  
 
För de tre positiva påståendena om spel har kvinnor överlag en lite mindre andel 
än män som håller med. Enligt dessa frågor är således kvinnor än aning mindre 
positiva till spel jämfört med män. Skillnaden gäller samtliga tre orter vid de tre 
mätningarna och den är i samma storleksordning i alla nio dataseten; mellan ca 1 
till 6 procentenheter färre kvinnor än män håller med om de positiva 
påståendena.  
 
Med några undantag har ungdomar mellan 18 och 24 år genomgående de högsta 
andelarna som håller med om de positiva påståendena. Undantagen beträffande 
påståendet att det är spännande att spela finns för Sundsvall år 2002 och Malmö 
2004. Om vi studerar påståendet om ”roligt risktagande” separat handlar det inte 
om undantag längre; både i Sundsvall år 2003 och 2004, Karlstad år 2004 samt 
Malmös samtliga mätningar är inte den yngsta gruppen mest positiv även om 
den ofta ligger relativt högt. För påståendet om ”trivsamt umgänge” har 
ungdomarna den högsta andelen i åtta av de nio dataseten. Än mer tydligt är det 
negativa sambandet mellan ålder och positiv inställning till spel om man endast 
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ser till den äldsta ålderskategorin. De som är 65 år eller äldre har vid samtliga 27 
fall, tre variabler multiplicerat med nio dataset, den lägsta andelen som håller 
med om de tre positiva påståendena. 
 
I tabellen kan vi också se att kvinnor har en högre andel som håller med om att 
spel vanligtvis är beroendeframkallande. Likaså har kvinnor högre andelar än 
män som håller med om att det är omoraliskt att spela. Dessa resultat gäller utan 
undantag för samtliga nio dataset även om skillnaderna inte är så stora utan 
ligger mellan ca 1 och 6 procentenheter. Beträffande ålder finns en intressant 
tendens att både den äldsta och den yngsta ålderskategorin har höga andelar som 
instämmer i att spel är beroendeframkallande och omoraliskt. Exempelvis är de 
två högsta andelarna för påståendet om omoral 26,1 procent bland äldre i 
Karlstad 2004 (16,1 % har samtliga) och 25,5 procent bland ungdomar i 
Sundsvall 2004 (15,4 % har samtliga).  
 
Resultaten ovan om skillnaden totalt mellan mätningarna visade att andelen i 
Sundsvall som instämde i att spelande vanligtvis är beroendeframkallande 
minskade mellan 2001 och 2002 och att detta kunde vara en ”kasinoeffekt” 
eftersom kontrollorten inte hade någon motsvarande minskning. Ett 
stapeldiagram visade att den s.k. experimenteffekten, dvs. den (teoretiska) 
effekten av kasinoetableringen, var tio procentenheter både på kort och lång sikt.  
 
I Tabell 6 framkommer utöver detta att nedgången beträffande spelandets 
beroendeframkallande effekt är jämnt fördelad mellan könen. Den gäller dock 
inte den yngsta ålderskategorin som istället har en ökning och det är framförallt i 
kategorin 65 år och äldre samt 45 till 64 år som minskningen är tydligast.  
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Tabell 6. Andelar i de tre orterna som håller med om fem olika påståenden om  
 spel fördelade efter kön och ålder. 

Sundsvall Karlstad Malmö 
Andelar i kolumnprocent 

01 02 04 01 02 04 01 02 04 

Spännande 

Totalt 85,4 87,0 86,7 87,5 87,6 85,7 77,8 83,3 85,7 

Kön Kvinnor 81,6 85,5 85,2 85,3 85,7 83,8 74,7 81,8 83,7 

18-24 år 91,8 86,2 93,4 93,8 92,7 94,0 82,8 88,4 81,4 

25-44 år 89,4 89,2 92,2 91,2 90,3 88,0 81,9 86,1 84,3 

45-64 år 87,2 88,8 83,7 89,2 85,6 86,9 77,5 81,5 82,7 

Ålders-

kategorier 

65-     år 74,9 82,0 81,1 76,1 83,4 75,9 70,1 79,9 79,8 

Roligt risktagande 

Totalt 65,5 68,4 63,8 67,2 68,2 64,9 69,5 66,2 64,5 

Kön Kvinnor 62,3 63,9 60,1 64,0 67,7 61,5 66,0 63,2 62,5 

18-24 år 76,4 65,5 64,7 76,0 74,9 67,7 71,8 65,4 60,1 

25-44 år 69,1 71,5 66,9 70,3 71,7 72,1 72,6 68,4 64,8 

45-64 år 65,0 69,7 63,0 70,8 67,9 64,6 68,3 65,2 59,2 

Ålders-

kategorier 

65-     år 57,3 64,2 61,6 54,4 59,3 51,6 66,1 64,7 57,3 

Trivsamt umgänge 

Totalt 64,3 65,3 59,0 61,9 59,9 55,9 59,7 57,3 56,7 

Kön Kvinnor 58,7 60,3 54,0 58,1 53,5 49,6 55,8 51,9 50,9 

18-24 år 80,1 82,0 62,6 71,8 74,1 73,3 71,1 76,0 59,9 

25-44 år 70,4 68,5 67,3 68,1 67,2 63,9 63,5 61,6 56,3 

45-64 år 61,8 62,4 57,9 61,4 57,0 50,0 56,6 53,8 49,9 

Ålders-

kategorier 

65-     år 52,6 59,1 48,2 49,3 44,9 44,0 54,0 46,7 46,6 

Beroendeframkallande 

Totalt 64,5 57,5 58,9 59,6 62,0 64,0 58,3 54,9 63,1 

Kön Kvinnor 67,7 59,0 63,4 63,2 65,0 66,8 62,5 55,8 65,0 

18-24 år 67,4 69,8 67,7 66,7 70,3 70,1 68,1 61,7 75,2 

25-44 år 58,9 56,7 61,8 56,5 58,5 63,8 55,2 52,1 62,0 

45-64 år 61,9 50,9 52,6 58,8 61,2 60,3 54,3 56,7 59,4 

Ålders-

kategorier 

65-     år 78,5 63,7 60,6 66,0 65,6 68,2 65,6 55,2 73,0 

Omoraliskt 

Totalt 15,3 13,6 15,4 11,4 11,6 16,1 11,5 14,9 15,6 

Kön Kvinnor 19,5 16,8 16,5 14,0 15,1 19,3 13,0 16,8 18,1 

18-24 år 15,5 13,1 25,5 13,8 20,0 18,1 15,6 13,4 20,7 

25-44 år 11,8 11,0 12,4 10,6 9,5 12,0 9,6 13,4 16,0 

45-64 år 12,3 12,8 12,1 8,6 7,0 14,2 10,7 14,1 15,4 

Ålders-

kategorier 

65-     år 25,2 17,9 20,3 16,1 18,9 26,1 14,4 20,1 18,8 
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Sammanfattningsvis är kvinnor i de undersökta orterna klart mindre positivt 
inställda till spel och det finns ett tydligt negativt samband mellan ålder och 
positiv inställning till spel; yngre personer är mer positivt inställda än äldre. 
Däremot visar de två påståenden som gäller negativa aspekter av spel, mer 
specifikt om omoral och ”spelberoende”, att både yngre och äldre är mer 
negativa än andra. Resultaten styrks naturligtvis av att samma skillnader i 
attityder mellan kvinnor och män samt personer i olika ålderskategorier nästan 
alltid återkommer i samtliga nio olika dataset från de tre orterna vid tre olika 
årtal.  
 
Inställningen till spel generellt tas upp på ett ställe till i denna rapport. Gruppen 
kasinospelares inställning till spel redovisas i avsnitt 3.7. 
 

3.4.2 Sammanfattning av attityder till spel 
 
Närmare 90 procent i Sundsvall och omkring 85 procent i Malmö håller med om 
påståendet att det är spännande att spela. De andra två ”positiva” påståenden 
som använts gav andelar som håller med i Sundsvall och Malmö på mellan 
knappt 60 och 70 procent. Resultaten visar att andelen som håller med om dessa 
positiva påståenden inte har förändrats särskilt mycket mellan 
undersökningarna. För Sundsvalls del finns en viss tendens att – när resultaten 
kontrolleras mot data för Karlstad – något fler personer håller med om positiva 
påståenden och något färre håller med om negativa påståenden. Denna s.k. 
kasinoeffekt är störst för påståendet att spel är beroendeframkallande. Resultatet 
tyder på att tio procentenheter färre sundsvallsbor håller med om detta än om de 
inte hade fått ett nytt kasino. Även för Malmö finns tydliga skillnader 
beträffande ”beroendefrågan” men här finns först en mindre nedgång till 2002 
och sedan en tydlig ökning av de som håller med om detta till år 2004. 
 
En nedbrytning av resultaten efter kön och ålder visar att kvinnor generellt är 
klart mindre positivt inställda till spel än män och att yngre personer är mer 
positivt inställda än äldre. Det senare gäller inte de negativa påståendena; både 
de yngsta och de äldsta håller i större utsträckning med om att spelande är 
omoraliskt och beroendeframkallande. Minskningen avseende påståendet att 
spel är beroendeframkallande i Sundsvall gäller både män och kvinnor men inte 
personer mellan 18 och 24 år vilka i stället har en ökning. Uppgången av samma 
påstående i Malmö mellan de två senaste mätningarna är också ungefär lika stor 
för män som för kvinnor och den yngsta åldersgruppen visar en något kraftigare 
ökning än samtliga.  
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3.5 Spelvanor 
 
De olika måtten på spelvanor som ingår i undersökningen har nedan delats upp i 
prevalens- och incidensmått. Med det första menas mått som gäller hur många 
personer som ägnar sig åt spel och med det andra mått som gäller hur mycket 
som spelats. När det gäller både prevalensen och incidensen så finns också två 
huvudtyper av mått; de som bygger på en enstaka fråga och de som bygger på en 
summering av flera frågor. Generellt sett kan det hävdas att de senare oftast är 
mer tillförlitliga. Det är lättare att komma ihåg sitt spelande om intervjuaren går 
igenom flera olika spelformer. Eftersom denna undersökning innefattar en 
detaljerad kartläggning av spelvanor med frågor om 17 olika spelkategorier 
kommer i förekommande fall också detta alternativ användas.2 Frågorna om spel 
gäller också två olika tidsspann; spelandet det senaste året och spelandet den 
senaste månaden.  

3.5.1 Spelandets omfattning totalt 
 
Prevalens - utbredning i befolkningen 
 
Andelen personer som uppger att de spelat någon gång det senaste året ökade 
från 88 till 92 procent i Sundsvall mellan 2001 och 2002 (Diagram 30). Ingen 
ökning finns för mätningarna dessa år i kontrollorten Karlstad. År 2004 är 
andelen för Sundsvall klart lägre, 83 procent uppger 2004 att de spelat någon 
gång det senaste året i Sundsvall. En minskning finns även i kontrollorten men 
den är inte lika stor. Malmö har för de tre mätningarna en successivt ökande 
andel som uppger att de spelat på någon spelform under det senaste året. År 
2001 var det 78 procent, år 2002 83 och år 2004 87 procent. Resultaten tyder på 
att det finns en ”kasinoeffekt” på spelandet i Sundsvall, dvs. att etableringen lett 
till en ökning som annars inte skulle skett men eftersom vi inte kan lita på 
uppgifterna för kontrollorten år 2002 kan ingen slutsats om detta dras (se Bilaga 
3). Minskningen till år 2004 finns även till viss del i kontrollorten men är större i 
Sundsvall vilket tyder på att den till viss del kan vara påverkad av 
kasinoetableringen.  
 

                                           
2 Jämförelser mellan sammanslagna mått och de som endast bygger på en fråga finns i tidigare rapporter (se t.ex 

Tabell 2 i Westfelt 2004).  
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Diagram 30. Andel personer som uppger spel på någon spelform det senaste året. 
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I Tabell 7 har uppgifterna brutits ner efter vissa bakgrundskaraktäristika. 
Huvudfrågan som kan ställas i detta sammanhang är om ökningen i Sundsvall 
mellan 2001 och 2002 samt den kontinuerliga ökningen i Malmö finns i större 
eller mindre utsträckning i olika delpopulationer inom respektive ort.  
 
Ökningen av andelen som spelat mellan den första och andra mätningen i 
Sundsvall var totalt 4.3 procentenheter och i tabellen (Tabell 7) framgår det att 
kvinnors ökning är något större, 5,7 procentenheter. De grupper som har en klart 
större ökning än den totala är personer i åldern 65 år och uppåt (9,3 %-enheter), 
personer som har hemmavarande barn under 15år (6,7 %-enheter), pensionärer 
och sjukskrivna (6,9 %-enheter) samt personer i den näst lägsta 
inkomstkategorin dvs. de som har en årsinkomst mellan 150 och 199 tkr (8,5 %-
enheter).  
 
De delpopulationer som visar en tydligt lägre ökning (eller stabilitet/minskning) 
är ungdomar mellan 18 och 24 år (-1,0 %-enheter), personer med avslutad 
forskarutbildning (0,0 %-enheter), deltidsanställda (0,0 %-enheter), arbetslösa 
(0,1 %-enheter), kategorin hemarbetande/studenter etc. (-1,8 %-enheter) samt 
personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet utöver den svenska (-3,0 
%-enheter).  
 
Minskningen på längre sikt (2001-2004) i Sundsvall var totalt sett 5 
procentenheter. Men om hänsyn tas till nedgången i kontrollorten blir den 
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”kontrollerade effekten” endast ett par procentenheter. Detta hindrar dock inte 
att olika grupper kan visa en bild som avviker från denna den generella. 
Eftersom den kontrollerade effekten är så liten kommer här dock endast det 
kraftigaste avvikelserna att tas upp.  
 
Nedgången är större bland personer i den lägsta (och den högsta) 
utbildningskategorin. Den är även större bland arbetslösa och personer med 
annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Bland grupper som har en motsatt 
avvikelse, dvs. inte visar nedgång, är personer med hemmavarande barn och 
personer med inkomster i den näst lägsta kategorin mest utmärkande.  
 
Spelprevalensen ökade enligt det aktuella måttet i Malmö både på kort och lite 
längre sikt. Ökningen mellan 2001 och 2002 var 4,3 procentenheter och mellan 
2001 och 2004 8,3. I Tabell 7 framgår att speciellt ungdomars spelande ökat mer 
än detta men att även äldre har en större ökning än bland samtliga. De 
förstnämndas ökning är 11,2 procentenheter på kort sikt och 14,4 på längre sikt. 
De äldres ökning är något lägre, 7,1 respektive 10,2 procentenheter, men den är 
ändå klart högre än för samtliga. Därutöver är det på kort sikt framförallt 
grupperna deltidsanställda och arbetslösa som har en något högre ökning jämfört 
med samtliga.  
 
På lite längre sikt är det deltidsanställda och gruppen med personer som har en 
annan etnisk eller kulturell tillhörighet som visar en större ökning. Tre grupper 
visar i princip stabilitet mellan mätningarna de två första åren. Dessa är personer 
i åldern 45 till 64 år samt personer med årsinkomster i de två högsta 
inkomstkategorierna. Mellan 2001 och 2004 är det endast två grupper som visar 
en lägre ökning eller ingen ökning alls och det är (den lilla gruppen) personer 
med avslutad forskarutbildning samt personer som tidvis har hemmavarande 
barn som är under 15 år.   
 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -61-

Tabell 7. Procentuella andelar som rapporterar att de satsat pengar på någon spelform det 
senaste året. Uppgifter för Sundsvall och Malmö fördelade efter kön, ålder, utbildning, 
hemmavarnade barn, arbetsförhållanden, inkomst, kontantmarginal och etnisk tillhörighet.   

Sundsvall Malmö 
Radprocent Skillnad i % Radprocent Skillnad i % Andelar i procent 

01 02 04 01-02 01-04 01 02 04 01-02 01-04 

Totalt 88,1 92,4 83,1 4,3 -5,0 78,3 82,6 86,6 4,3 8,3 

Kön Kvinnor 86,7 92,4 81,4 5,7 -5,3 77,6 82,5 85,0 4,9 7,4 

18-24 år 86,9 85,9 83,2 -1,0 -3,7 75,3 86,5 89,7 11,2 14,4 

25-44 år 90,6 94,0 85,5 3,4 -5,1 81,1 84,4 87,4 3,3 6,3 

45-64 år 91,4 94,8 86,4 3,4 -5,0 80,8 81,7 88,1 0,9 7,3 

Ålders-
kategorier 

65-     år 80,0 89,3 75,4 9,3 -4,6 71,7 78,8 81,9 7,1 10,2 

Folkskola/Grundskola 84,8 90,6 72,2 5,8 -12,6 78,0 81,3 84,7 3,3 6,7 

Gymnasium 90,8 94,2 86,8 3,4 -4,0 82,7 86,2 90,3 3,5 7,6 

Universitet/Högskola 87,7 91,3 86,0 3,6 -1,7 73,9 79,9 84,6 6,0 10,7 

Utbildning 
(Avslutad 
utbildnings-
nivå) 

Forskarutbildning 100,0 100,0 80,1 0,0 -19,9 83,0 94,1 82,5 11,1 -0,5 

Nej 87,3 91,8 80,9 4,5 -6,4 77,3 80,9 86,9 3,6 9,6 

Tidvis 89,6 95,3 92,0 5,7 2,4 73,4 79,8 73,7 6,4 0,3 
Hemmava-
rande barn 
under 15år 

Ja 86,7 93,4 88,9 6,7 2,2 81,6 83,8 87,8 2,2 6,2 

Heltidsanställning 90,9 95,5 87,3 4,6 -3,6 81,3 84,5 88,7 3,2 7,4 

Deltidsanställning 89,9 89,9 84,2 0,0 -5,7 74,4 86,7 85,9 12,3 11,5 

Arbetslös 93,4 93,5 78,8 0,1 -14,6 76,5 89,2 85,2 12,7 8,7 

Pension, sjukskriven 82,7 89,6 76,5 6,9 -6,2 75,4 78,8 82,8 3,4 7,4 

Arbetsför- 
hållanden 

Hemarb. Student etc. 87,0 85,2 82,6 -1,8 -4,4 75,6 79,2 86,9 3,6 11,3 

 - 149 87,3 88,1 81,2 0,8 -6,1 77,2 80,8 84,0 3,6 6,8 

150 – 199 86,0 94,5 91,7 8,5 5,7 79,9 83,3 87,4 3,4 7,5 

200 - 249  90,7 97,2 88,4 6,5 -2,3 79,9 89,1 86,7 9,2 6,8 

250 – 399 90,9 95,5 92,1 4,6 1,2 83,7 83,4 88,9 -0,3 5,2 

Inkomstgrup
per (Brutto i 
tusental) 

400 -  89,9 88,7 89,2 -1,2 -0,7 83,8 83,9 90,5 0,1 6,7 

Kontant- 
marginal* Ja 89,3 93,0 86,9 3,7 -2,4 79,6 84,0 87,0 4,4 7,4 

Annan etn. el. 
kult. tillh. Ja 89,9 86,9 68,6 -3,0 -21,3 67,9 75,8 86,0 7,9 18,1 
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Andelen personer som uppger att de någon gång spelat på någon spelform den 
senaste månaden (Diagram 31) ligger mellan ca 10 och 20 procentenheter lägre 
jämfört med hur många som uppgav något spel det senaste året.    
 
Skillnaden mellan 2001 och 2002 i Sundsvall är inte signifikant vilket betyder 
att den måste tolkas som stabilitet. Eftersom kontrollorten (Karlstad) har en klar 
minskning samma år skulle tolkningen bli att kasinoetableringen ”hållit tillbaka” 
en minskning som annars skulle inträffat i Sundsvall men eftersom speldata för 
kontrollorten detta år är otillförlitliga kan ingen sådan slutsats dras. På lång sikt 
visar Sundsvall en nedgång som också finns i kontrollorten. När det gäller 
Malmö kan det bara konstateras att mätningarna enligt detta mått inte visar 
någon skillnad av spelprevalensen de aktuella åren.  
 
Dessa resultat som gäller samtliga invånare pekar således mot att andelen som 
spelat den senaste månaden inte förändrats varken i Sundsvall eller Malmö på 
kort sikt men minskat i Sundsvall på lite längre sikt. Men det kan ju vara så att 
vissa grupper avviker från detta generella resultat. I Tabell 8 har resultaten 
brutits ned efter samma bakgrundskaraktäristika som användes avseende 
spelprevalens det senaste året. 
 
Diagram 31. Andel personer som uppger spel på någon spelform den senaste månaden. 
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I Sundsvall är det ganska många delpopulationer som har tydligt större 
minskningar än de icke signifikanta 2 procentenheterna som gäller för samtliga. 
Personer i de två mittersta ålderskategorierna (-8,5/-7,2 %-enheter), (de få) med 
avslutad forskarutbildning (-35,1 %-enheter), hemmavarande barn (-6,2 %-
enheter), heltidsanställning (-6,0 %-enheter), deltidsanställning (-5,1 %-enheter), 
hemarbetande/student etc. (-8,7 %-enheter), personer med årsinkomster som 
motsvarar de tre högre kategorierna och då tydligast i den högsta (-16,7 %-
enheter) samt personer med annan kulturell eller etnisk tillhörighet (-9,4 %-
enheter).  
 
De grupper som till skillnad från den totala (icke signifikanta) nedgången visar 
en ökning det första året är den yngsta och den äldsta ålderskategorin (3,8/12,1 
%-enheter), lågutbildade (2,8 %-enheter), gruppen som tidvis har 
hemmavarande barn 12,5 %-enheter), pensionärer/sjukskrivna (5,4 %-enheter) 
samt personer i den näst lägsta inkomstkategorin (7,7 %-enheter).  
 
På längre sikt (2001-2004) har de i absoluta tal få personerna med avslutad 
forskarutbildning en större minskning än samtliga (-19,9 %-enheter). Även 
arbetslösa (-22,0 %-enheter) och personer med annan etnisk eller kulturell 
tillhörighet (-21,3 %-enheter) avviker på detta sätt från resultatet för samtliga. 
Några grupper har också en klart mindre minskning eller ingen minskning alls 
de aktuella åren. Dessa är ungdomar mellan 18 och 24 år (-2,8 %-enheter), 
personer i den näst lägsta inkomstkategorin (-2,1 %-enheter) och personer som 
tidvis har hemmavarande barn (0,7 %-enheter).   
 
Fyra av grupperna i tabellen (Tabell 8) visar på kort sikt i Malmö en ökning till 
skillnad från den stabilitet som fanns totalt. Detta gäller ungdomar mellan 18 
och 24 år (4,1 %-enheter), personer som har hemmavarande barn (5,1 %-
enheter), deltidsanställda (9,9 %-enheter) samt personer som är hemarbetande 
eller studenter etc. (5,2 %-enheter). De delpopulationer som hade en minskning 
är personer i åldern 45 till 64 år (-4,8 %-enheter), högutbildade (-33,1 %-
enheter), pensionärer/sjukskrivna (-5,9 %-enheter), höginkomsttagare (-5,8 %-
enheter) samt personer med annan etnisk eller kulturell tillhörighet (-10,7 %-
enheter).   
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Tabell 8. Procentuella andelar som rapporterar att de satsat pengar på någon spelform den 
senaste månaden. Uppgifter för Sundsvall och Malmö fördelade efter kön, ålder, utbildning, 
hemmavarnade barn, arbetsförhållanden, inkomst, kontantmarginal och etnisk tillhörighet. 

Sundsvall Malmö 
Radprocent Skillnad i % Radprocent Skillnad i % Andelar i procent 

01 02 04 01-02 01-04 01 02 04 01-02 01-04 

Totalt 75,3 73,2 62,4 -2,0 -12,9 63,3 63,4 62,9 0,1 -0,4 

Kön Kvinnor 71,9 70,4 57,8 -1,5 -14,1 60,2 60,6 59,1 0,4 -1,1 

18-24 år 57,9 61,7 55,1 3,8 -2,8 53,8 57,9 58,9 4,1 5,1 

25-44 år 76,7 68,2 60,0 -8,5 -16,7 62,2 65,2 58,5 3,0 -3,7 

45-64 år 85,0 77,8 69,3 -7,2 -15,7 69,1 64,3 68,2 -4,8 -0,9 

Ålders-
kategorier 

65-     år 66,2 78,3 59,3 12,1 -6,9 63,6 61,8 65,7 -1,8 2,1 

Folkskola/Grundskola 74,1 76,9 59,8 2,8 -14,3 67,6 68,2 71,1 0,6 3,5 

Gymnasium 78,5 75,1 67,6 -3,4 -10,9 68,0 67,6 69,2 -0,4 1,2 

Universitet/Högskola 71,6 67,1 59,5 -4,5 -12,1 56,5 57,5 55,5 1,0 -1,0 

Utbildning 
(Avslutad 
utbildnings-
nivå) 

Forskarutbildning 100,0 64,9 80,1 -35,1 -19,9 83,0 49,9 67,0 -33,1 -16,0 

Nej 74,1 72,5 61,1 -1,6 -13,0 63,0 62,2 63,4 -0,8 0,4 

Tidvis 71,1 83,6 71,8 12,5 0,7 56,2 61,3 60,5 5,1 4,3 
Hemmavara
nde barn 
under 15år 

Ja 79,3 73,1 65,3 -6,2 -14,0 65,7 69,6 62,4 3,9 -3,3 

Heltidsanställning 79,8 73,8 66,3 -6,0 -13,5 65,8 66,1 65,9 0,3 0,1 

Deltidsanställning 79,8 74,7 62,5 -5,1 -17,3 54,3 64,2 53,4 9,9 -0,9 

Arbetslös 78,1 73,6 56,1 -4,5 -22,0 68,6 64,8 57,7 -3,8 -10,9 

Pension, sjukskriven 71,0 76,4 59,3 5,4 -11,7 68,0 62,1 66,2 -5,9 -1,8 

Arbetsför- 
hållanden 

Hemarb. Student etc. 62,8 54,1 55,0 -8,7 -7,8 49,8 55,0 55,2 5,2 5,4 

 - 149 70,0 69,5 58,7 -0,5 -11,3 61,7 59,6 59,5 -2,1 -2,2 

150 – 199 73,5 81,2 71,4 7,7 -2,1 64,1 67,1 67,4 3,0 3,3 

200 - 249  81,8 76,5 70,1 -5,3 -11,7 68,2 72,2 65,5 4,0 -2,7 

250 – 399 83,0 77,7 68,7 -5,3 -14,3 66,1 69,0 69,8 2,9 3,7 

Inkomstgru
pper (Brutto 
i tusental) 

400 -  82,5 65,8 67,7 -16,7 -14,8 64,5 58,7 56,1 -5,8 -8,4 

Kontant- 
marginal* Ja 77,1 74,1 64,8 -3,0 -12,3 65,7 65,3 63,2 -0,4 -2,5 

Annan etn. 
el. kult. tillh. Ja 76,5 67,1 55,2 -9,4 -21,3 65,8 55,1 57,5 -10,7 -8,3 
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Mellan den första och sista mätningen (2001-2004) finns slutligen till skillnad 
från stabiliteten totalt en tydlig ökning bland ungdomar mellan 18 och 24 år (5,1 
%-enheter), personer som tidvis har hemmavarande barn (4,3 %-enheter) samt 
hemarbetande och studenter (5,4 %-enheter). Tydlig minskning finns också för 
gruppen med avslutad forskarutbildning (-16,0 %-enheter), arbetslösa (-10,9 %-
enheter), höginkomsttagare (-8,4 %-enheter) och personer med annan etnisk 
eller kulturell tillhörighet (-8,3 %-enheter).  
 
Incidens – spelutgifter och speltillfällen 
 
I det här avsnittet redovisas resultat angående spelandets omfattning. 
Huvudsakligen studeras hur mycket pengar som respondenterna uppger att de 
satsat på spel det senaste året och den senaste månaden samt hur många gånger 
de spelat.  
 
När det gäller incidens det senaste året finns endast ett mått tillgängligt; antal 
kronor det senaste året med fem fasta svarsalternativ. Data i diagrammen nedan 
(Diagram 32 och Diagram 33) lämpar sig inte så bra för att skatta prevalensen 
och inte heller nivån av incidensen. Risken för avsevärda minnesfel är stor när 
resultatet bygger på en enda fråga om alla spelformer totalt samt gäller ett så 
långt tidsspann som ett helt år . Dock kan det vara intressant att titta på 
utvecklingen i olika kategorier som gäller hur mycket som satsats på spel och 
jämföra dessa med andra data om spelutgifter.3 
 
Skillnaderna i diagrammen är ganska små överlag. Först och främst är det 
tydligt att flest personer uppger spel i den lägsta kategorin, följt av den mittersta 
samt därefter den näst lägsta kategorin. Mellan de två första mätningarna i 
Sundsvall finns det inte någon signifikant förändring för någon av de fem 
utgiftskategorierna. Med ett undantag saknas signifikant förändring även i 
motsvarande data för kontrollorten. Undantaget gäller svarskategorin 1001 till 
10000 kronor som har en mindre minskning mellan 2001 och 2002 (p< 0,001).   
 

                                           
3 I denna rapport använd begreppet ”spelutgifter synonymt med ”satsade kronor på spel” även om de av vissa 

kan uppfattas som olika saker.  
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På lite längre sikt, dvs. mellan 2001 och 2004, har Sundsvall först en tydlig 
minskning i kategorin 1 till 500 kronor. En motsvarande minskning finns även i 
kontrollorten Karlstad.  
 
Båda orterna visar också på längre sikt en stabilitet i nästa svarskategori, de som 
uppgivit spel för mellan 501 och 1000 kronor det senaste året. De som spelat för 
mellan 1001 och 10000 har på lite längre sikt minskat något i Sundsvall (p< 
0,001) men legat stabilt i kontrollorten.  
 
När det gäller de högsta svarskategorierna är andelarna ganska små vilket t. ex. 
innebär att den ökning som finns för Sundsvall i kategorin 10001 till 100000 
kronor satsade på spel inte är statistiskt signifikant (p= 0,110). 
 
Diagram 32. Incidens det senaste året i Sundsvall. 
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Diagram 33. Incidens det senaste året i Karlstad. 
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Nästa diagram (Diagram 34) gäller Malmös resultat för samma fråga. Det 
generella mönstret från de två tidigare diagrammen återkommer. Största andel 
rapporterar spelutgifter mellan 1 och 500 kronor, varefter den tredje och sedan 
den andra kategorin följer. Det är också i likhet med resultatet för de två andra 
orterna i den lägsta kategorin som andelen minskar över tid medan den ligger 
stabil i de två näst lägsta. Samtidigt finns i likhet med vad som framkom för 
Sundsvall, en icke signifikant ökning år 2004 för den näst högsta kategorin (p= 
0,352).  
 
Resultatet pekar sammantaget på en ganska intressant utveckling som gäller 
samtliga tre orter i nästan samma utsträckning. Andelen personer som uppger att 
de spelat för mellan 500 och 10000 kronor under det senaste året har inte 
förändrats i någon större omfattning över de aktuella åren. Däremot har det skett 
en minskning av gruppen som endast spelat för upp till 500 kronor.  
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Diagram 34. Incidens det senaste året i Malmö. 
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Ett bättre sätt att mäta spelutgifter är att fråga om en kortare tidsperiod än ett 
helt år tillbaka i tiden. Nedan redovisas resultatet från frågor om incidensen den 
senaste månaden. Tre mått redovisas.  
 
Det första kallas här spelvolymen. Det visar hur många kronor som satsats i 
förhållande till samtliga i den aktuella ortsbefolkningen (Diagram 35). Det 
andra har kallats spelintensiteten och är ett medelvärde av satsade kronor per 
spelare (Diagram 36). Slutligen studeras även ”speltillfällesinsatsen” vilken 
motsvarar hur många kronor som i genomsnitt satsats per speltillfälle (Diagram 
37).  
 
Spelvolymen – hur många kronor som satsats i förhållande till samtliga i 
befolkningen (över 18år) – ligger mellan omkring 250 och 350 kronor i 
medelvärde för samtliga mätningar och orter. De skillnader som finns i Diagram 
35 är inte signifikant säkerställda.4  
 

                                           
4 Sundsvall 2001-2002 ger p= 0,581 och 2001-2004 blir p= 0,791. Malmö 2001-2002 ger p=0,353 och 2001-

2004 blir p= 0,115. Karlstad 2001-2002 ger p= 0,817 och 2001-2004 blir p= 0,737. 
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Diagram 35. Spelvolym den senaste månaden. 
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Ett annat mått – spelintensiteten – visar hur mycket pengar som satsats per 
spelare. Diagrammet nedan (Diagram 36) indikerar att en ökning skett i samtliga 
tre orter över perioden. Ökningen på lång sikt i Malmö och Sundsvall är också 
statistiskt säkerställd (Malmö: p= 0,036, Sundsvall: p= 0,007). Dock gör den 
höga variansen i måttet att ökningen för kontrollorten inte är signifikant (p= 
0,669/0,171).  
 
Eftersom medelvärden är känsliga för extremvärden skall data tolkas med 
försiktighet. Om t. ex. den individ i kontrollorten som uppger högst antal kronor 
tas bort i mätningarna 2002 och 2004 så försvinner ökningen som Diagram 36 
visar för denna ort helt. Därav är det svårt att dra någon slutsats om en eventuell 
kasinoeffekt i Sundsvall när det gäller detta mått på spelintensiteten. 
Diagrammet talar för att utvecklingen av spelintensiteten i Sundsvall följer den i 
kontrollorten och därför inte har påverkats av etableringen men eftersom måttet 
är så känsligt för hur man hanterar s.k. outliers är detta inte någon säker slutsats. 
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Det tredje måttet i detta avsnitt är en konstruktion där kvoten av antal 
rapporterade speltillfällen och satsade kronor den senaste månaden använts. 
Resultatet blir en variabel som står för den genomsnittliga insatsen per 
speltillfälle – speltillfällesinsatsen. I Diagram 37 indikeras att denna är högre i 
Malmö jämfört med de andra orterna. Det framgår också att insatserna per 
speltillfälle ökat i Sundsvall och Karlstad från ca 50 kronor till ca 65 kronor och 
i Malmö från ca 60 kronor till närmare 80 kronor. Med undantag av ökningen på 
kort sikt för kontrollorten är samtliga skillnader också signifikant säkerställda.5 
När det gäller en eventuell kasinoeffekt i Sundsvall så indikerar diagrammet att 
speltillfällesinsatsen har ökat något mer i Sundsvall jämfört med kontrollorten. 
Skillnaden är dock för liten för att vara statistiskt säkerställd (p= 0,127). 
 
Diagram 36. Spelintensitet den senaste månaden. 
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5 Sundsvall 2001-2002 ger p< 0,001 och 2001-2004 blir p< 0,0001. Malmö 2001-2002 ger p= 0,017 och 2001-

2004 blir p< 0,001. Karlstad 2001-2002 ger p= 0,0,386 och 2001-2004 blir p< 0,0001. 
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Diagram 37. Speltillfällesinsatsen den senaste månaden. 
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Storspelares andel av det totala spelandet 
 
I syfte att få en uppfattning om hur stor andel av det totala spelandet de mest 
spelaktiva står för har de 10 procent som satsat mest pengar på spel selekterats 
ut. Denna grupps andelar av det totala spelandet i kronor och speltillfällen har 
sedan räknats fram. Procentuella andelar samt de absoluta tal de bygger på 
återfinns i Tabell 9 och Tabell 10 nedan (se också tårtdiagram i Bilaga 6 s. 276).  
 
Andelen av de totala spelutgifterna som de mest spelaktiva står för ligger mellan 
43 och 50 procent i Sundsvall. Den har också ökat där, både på kort och lång 
sikt men det är endast den långsiktiga ökningen som är signifikant. Dock finns 
en signifikant ökning även i kontrollorten vilket betyder att ökningen i Sundsvall 
inte kan relateras till kasinoetableringen. Storspelarna i Sundsvall står för 
ungefär samma andelar av det totala antalet speltillfällen som för satsade kronor, 
mellan 39 och 57 procent. När det gäller ”utvecklingen” är bilden dock något 
annorlunda. På kort sikt är andelen speltillfällen för de mest spelaktiva i 
Sundsvall konstant men den ökar på lite längre sikt. Samtidigt visar resultaten 
för kontrollorten en lägre andel både på kort och lång sikt. Detta innebär att 
resultaten om speltillfällen indikerar en viss ökad andel för de mest aktiva till 
följd av kasinoetableringen både på kort och lång sikt.  
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I Malmö har de 10 procent mest spelaktiva ökat sin andel satsade kronor av 
totalt antal satsade kronor på lång sikt men inte på kort sikt. Här ligger andelarna 
mellan 56 och 63 procent. Andelarna för speltillfällen är lägre och här visar 
tabellen att andelarna för 2002 och 2004 ligger på ungefär samma nivå vilken är 
högre än andelen 2001.  
 
Skillnaden mellan de tre mätningarna talar för en utveckling mot ett något mer 
”snedfördelat spelande” storspelsgruppen har ökat sitt spelande på bekostnad av 
andra spelare. På detta sätt kan också utvecklingen antas gå mot fler personer 
med spelproblem och även att den grupp som redan har problem får fördjupade 
sådana.  
 
Tabell 9. Andelar satsade kronor för de 10 procent som spelat mest i Sundsvall  
och Karlstad. 

Sundsvall Karlstad Andelar för de 10% som  
spelat för mest pengar 01 02 04 01 02 04 
Andel satsade kronor av  
totalt antal satsade kronor 43 44 50 50 58 62 

Antal kr för de 10 %  
av antal kr totalt 

214125/ 
494425 

186369/ 
422346 

209054/ 
421940 

316037/ 
629787 

287115/ 
492446 

323316/ 
517065 

Andel speltillfällen av totalt 
antal speltillfällen 39 41 57 64 50 49 

Antal speltillfällen för de  
10 % av antal speltillf. totalt 

4281/ 
10850 

3419/ 
8291 

5088/ 
8976 

13735/ 
21359 

4568/ 
9101 

3748/ 
7617 

 
Tabell 10. Andelar satsade kronor för de 10 procent som  
spelat mest i Malmö. 

Malmö Andelar för de 10% som  
spelat för mest pengar 01 02 04 
Andel satsade kronor av  
totalt antal satsade kronor 59 56 63 

Antal kr för de 10 %  
av antal kr totalt 

346189/ 
583114 

310118/ 
548717 

360658/ 
570472 

Andel speltillfällen av totalt 
antal speltillfällen 44 50 54 

Antal speltillfällen för de  
10 % av antal speltillf. totalt 

4156/ 
9443 

4534/ 
90910 

4623/ 
8524 
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3.5.2 Övriga mått på totalt spelande 
 
Vinst och största spelutgift under 1 dag 
 
Bland de övriga mått på totalt spelande som ingår i studien finns en fråga om 
hur mycket respondenten vunnit på spel den senaste månaden. Frågan är 
formulerad ”Om du räknar in alla slags spel som lotterier, bingo, trav, kortspel 
etc. och all vadhållning hur mycket pengar har du vunnit under de senaste 30 
dagarna?. 
 
Förmodligen överskattas vinsterna i Diagram 38 en del. Om vi ser till hela riket 
och räknar ut en medelvinst efter försäljningsstatistik för samma år så blir 
siffrorna betydligt lägre än de i diagrammet ca. 300, 180 och 350 kronor (i 
månaden) för år 2001, 2002 och 20046. De regionala skillnaderna i spelande kan 
sannolikt inte förklara denna stora skillnad. Kanske ligger en del av förklaringen 
i en s.k. teleskopeffekt dvs. att händelser som inte härrör från den efterfrågade 
tidsperioden tas med i svaren. En annan del kan förklaras av att 
försäljningsstatistiken inte omfattar vinster för spel hos utländska aktörer eller 
vinster från illegalt spel.  
 
För både Sundsvall och kontrollorten finns en ganska stor ökning mellan 2001 
och 2002 vilket tyder på att denna ökning inte är relaterad till 
kasinoetableringen. År 2004 har båda dessa orter ett lägre medelvärde än 2002 
men fortfarande något högre än 2001. Den kvarstående skillnaden för Sundsvall 
(2001-2004) är fortfarande signifikant på 5 procentsnivån (p= 0,013) men för 
Karlstad är motsvarande skillnad inte längre signifikant (p= 0,156). Data för 
Malmö visar en linjär ökning som det första året inte är tillräckligt stor för att 
vara signifikant (p= 0,174). Ökningen på lång sikt i Malmö är däremot statistiskt 
säkerställd (P= .0,002). 
 

                                           
6Beräkningen bygger på 70 procent av befolkningen (spelat senaste mån) som är16år och äldre dividerat med 

brutto minus nettoomsättning på spelmarknaden samma år.  
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Ett annat mått på spelvanor som har använts är hur mycket pengar respondenten 
satsat som mest under en dag (det senaste året). Frågans exakta ordalydelse är ” 
Vilken är den högsta sammanlagda summa du satsat på spel under 1 dag de 
senaste 12 månaderna? Med spel menas alla spelformer som lotterier, bingo, 
trav, kortspel etc. och annan vadhållning. Frågan gäller alltså den 
sammanlagda summan under 1 dag de senaste 12 månaderna”.  
 
Diagram 38. Självrapporterade spelvinster den senaste månaden. 
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Diagram 39. Medelvärde kronor som satsats som mest på en dag det senaste året. 
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Resultaten i Diagram 39 tyder på att medelvärdet för denna summa har ökat 
över perioden. På kort sikt finns en tydlig ökning i Malmö och en ”kontrollerad” 
ökning för Sundsvall dvs. ökning utöver den i kontrollstaden Karlstad. På lång 
sikt ökar Sundsvall mindre än kontrollorten och Malmö har en nedgång så att 
ökningen 2001 till 2004 blir ganska liten men fortfarande signifikant (P< 0,001). 
Sammantaget tyder detta på att kasinoetableringen gett ett högre medelvärde för 
hur mycket en person som mest satsat på spel under 1 dag, men i första hand på 
kort sikt. På lång sikt har effekten klingat av helt i Sundsvall i förhållande till 
kontrollorten. För Malmö finns ingen kontrollort men det är tydligt att om det 
handlar om en kasinoeffekt så är den klart starkare på kort sikt.  
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Speltid och spelsocialitet 
 
I det här avsnittet redovisas resultat för ytterligare två mått som beskriver 
respondenternas spelvanor totalt sett, dvs. utan att bryta ner analysen i olika 
spelformer. Det första har kallats speltid och bygger på en fråga om hur länge 
den svarande brukar spela (Diagram 40, Diagram 41 och Diagram 42). Frågan 
lyder: ”När du ägnar dig åt ett favoritspel hur länge brukar du då, på ett 
ungefär, engagera dig i det per gång?”. De fem svarsalternativen är 1. Mindre 
än en timme per gång, 2. 1-2 timmar/gång, 3. 3-5 timmar/gång, 4. 6-12 
timmar/gång och 5. Olika från gång till gång. Det andra kallas här spelsocialitet 
och gäller hur mycket respondentens spelande sker tillsammans med vänner 
(Diagram 43, Diagram 44 och Diagram 45). Frågan har följande formulering: 
”När du ägnar dig åt ett favoritspel hur ofta gör du det tillsammans med vänner 
och bekanta?”. Svarsalternativen är: 1. Aldrig, 2. Ibland, 3. Ofta, 4. Alltid/jämt.   
 
Störst andel i både Sundsvall och Malmö svarar att de brukat engagera sig 
mindre än 1 timme per gång när de spelar ett favoritspel. I Sundsvall ligger 
andelarna mellan 64 och 74 procent medan de i kontrollorten ligger mellan 60 
och 77 procent (Diagram 40 och Diagram 41). Även när det gäller kategorin 1 
till 2 timmar är andelarna ganska likartade i dessa orter; de ligger mellan ca 15 
och 25 procent. Därefter kommer de som svarat ”olika från gång till gång” med 
ca 5-10 procent. Andelarna för kategorin 3 till 5 timmar/gång ligger under 5 
procent och 6-12 timmar under 1 procent.   
 
Det vi lite slarvigt kan kalla utvecklingen dvs. skillnaden mellan mätningarna de 
tre åren är mycket likartad inom de fem kategorierna när Sundsvall jämförs med 
kontrollorten. Detta indikerar att de skillnader som finns i första hand inte kan 
ses som ett resultat av kasinoetableringen där. De som spelar kortast tid verkar 
öka både på kort och lång sikt (p= 0,012, p< 0,000). De som uppger att de spelar 
näst kortast tid verkar samtidigt minska (p< 0,000, p< 0,000). Diagrammet 
(Diagram 40) visar också en ökning för de som spelar näst längst tid men denna 
ökning är varken signifikant på kort eller lång sikt (P= 0,257 och P= 0,080). 
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Diagram 40. Andelar för respektive svarsalternativ för frågan om speltid, Sundsvall.  
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Diagram 41. Andelar för respektive svarsalternativ för frågan om speltid, Karlstad. 
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Andelen som uppger en speltid på under 1 timme är även för Malmö det 
svarsalternativ som flest använt. Näst högst andelar har kategorin som har också 
den näst lägsta speltiden, 1 till 2 timmar. En skillnad i förhållande till Sundsvall 
är här att den förstnämnda kategorin inte ökar successivt utan endast har en 
ökning den senaste mätningen som också är signifikant (p= 0,006). Det finns 
inte heller någon ökning för kategorin som uppger den näst högsta speltiden, 3 
till 5 timmar, men i likhet med resultatet för Sundsvall finns en minskning för 
kategorin med den näst kortaste speltiden. Skillnaden är dock att denna 
minskning endast är signifikant på lång sikt (p= 0,123, p< 0,000). Den generella 
tendensen i Diagram 42 är således att ganska lite skett med speltiden i Malmö 
mellan 2001 och 2002. År 2004 indikerar data för Malmö sedan att de som har 
kort speltid blivit något färre till fördel för de som har en något mindre kort 
speltid. 
 
Diagram 42. Andelar för respektive svarsalternativ för frågan om speltid, Malmö. 
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Nästa mått i detta avsnitt är som tidigare nämnts ”spelsocialitet” dvs. i vilken 
mån spelandet sker tillsammans med vänner och bekanta. Först och främst 
framkommer i Diagram 43 och Diagram 44 att skillnaderna mellan mätningarna 
och orterna inte är särskilt stora. De två svarsalternativen ”aldrig” och ”ibland” 
har i båda orternas mätningar fått mellan 30 och 40 procent som uppger att de 
spelar med vänner och bekanta. De två övriga alternativen, ”ofta” och 
”alltid/jämt”, har fått mellan 10 och 20 procent.  
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Diagram 43. Svarsandelar för frågan om spelsocialitet, Sundsvall. 
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Diagram 44. Svarsandelar för frågan om spelsocialitet, Karlstad. 
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Ett intressant resultat är att om man jämför de som uppger att de aldrig spelar 
tillsammans med vänner och bekanta i Sundsvall och i kontrollstaden så har 
Sundsvall en kontrollerad ökning på lång sikt som uppgår till 6 procentenheter 
(p= 0,000). Denna uppgång kompenseras av en nedgång (på lång sikt) när det 
gäller de som svarat ”ibland” (p= 0,013). Denna nedgång är dock ungefär lika 
stor i kontrollorten vilket betyder att den förmodligen inte är relaterad till 
kasinoetableringen. Sedan har också kontrollorten en långsiktig uppgång av 
andelen personer som svarat att de ”alltid/jämt” spelar med vänner och bekanta. 
Sammanfattningsvis finns således små men signifikanta resultat som pekar mot 
att kasinoetableringen påverkat ”spelsocialiteten” i så måtto att Sundsvall fått 
fler personer som aldrig spelar med vänner och bekanta och färre som gör det 
”alltid/jämt” än annars.  
 
En ganska tydlig skillnad mellan de två tidigare orternas resultat avseende 
”spelsocialitet” och resultatet för Malmö är att andelen som svarar att de aldrig 
spelar tillsammans med vänner och bekanta är större i Malmö. Om vi fortsätter 
jämförelsen så är kategorin ”ibland” något mindre samt kategorin ”ofta” och 
kategorin ”alltid/jämt” ungefär lika stor. Skillnaderna mellan mätningarna är 
generellt sett ganska små. Mellan 2001 och 2002 finns en minskning på 5 
procentenheter för andelen som aldrig spelar tillsammans med vänner och 
bekanta i Malmö (p= 0,002). En mindre ökning finns också mellan samma år för 
de som uppger att de ofta spelar med vänner och bekanta (p= 0,003). Resten av 
skillnaderna mellan de tre mättillfällena är inte tillräckligt stora för att vara 
signifikanta. 
 
Diagram 45. Svarsandelar för frågan om spelsocialitet, Malmö. 
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Spelkänsla 
 
I undersökningen finns också en fråga om hur respondenterna tycker det känns i 
allmänhet när de spelar. Svarsalternativen är ”mest jobbigt”, ”ganska jobbigt”, 
”varken roligt eller jobbigt”, ”ganska roligt” och ”mycket roligt”. I diagrammet 
nedan (Diagram 46) har svaren för de tre förstnämnda svarsalternativen slagits 
ihop och redovisats för samtliga orter och mätningar.  
 
På lång sikt, mellan 2001 och 2004 är det tydligt att andelen som tycker det är 
jobbigt eller i alla fall inte roligt när de spelar har ökat. I Sundsvall kan ökningen 
det första året vara en effekt av kasinot eftersom kontrollorten inte visar någon 
ökning. På längre sikt har dock Sundsvall och dess kontrollort en ökning i 
samma storleksordning. Malmö visar en något avvikande ”utveckling” med en 
kraftig ökning det första året men också en tydlig minskning mellan 2002 och 
2004.  
 
Diagram 46. Procentuell andel som tycker det är varken jobbigt eller roligt att spela samt de 
som tycker det är ganska eller mycket jobbigt att spela i Sundsval, Karlstad och Malmö. 
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3.5.3 Spelformer 
 
Frågeformuläret (Bilaga 5) som använts i undersökningen omfattar 17 frågor om 
spelkategorier. Med två undantag gäller dessa olika (specificerade) spelformer 
eller typer av spel. Undantagen är en fråga om ”övriga spelformer” och en om 
spel utomlands. Nedan redovisas först resultat avseende prevalens dvs. uppgifter 
om andelen personer som spelat på respektive spelform (det senaste året) och 
därefter rapporterade uppgifter om satsade kronor den senaste månaden. Den 
senare skall tolkas med försiktighet eftersom det förmodligen finns skillnader 
mellan spelformerna när det gäller hur stor underrapporteringen är. Huvudfrågan 
här – i vilken mån respektive spelform ökat/minskat i samband med 
kasinoetableringen – är lyckligtvis inte lika känslig för detta problem som frågor 
om absoluta nivåer av spelande. Om det fanns skäl att anta en ökning/minskning 
av underrapporteringen de aktuella åren så skulle invändningen vara mer 
relevant. Så är dock inte fallet.  
 
Spelformers prevalens det senaste året 
 
Det första diagrammet (Diagram 47) visar andelar i procent som uppger att de 
spelat på lotterier och Tv-bingo. Kategorin ”lotterier” är en sammanslagning av 
tre frågor. Den första gäller ”snabba lotterier”, den andra (övriga) ”nationella 
lotterier” och den tredje ”lokala lotterier” (se Bilaga 5 för frågornas exakta 
ordalydelse).  
 
De tre övre linjerna med svart färg visar skillnaden mellan mätningarna i 
Sundsvall, kontrollorten och Malmö avseende kategorin lotterier (Diagram 47). 
De gråa linjerna därunder gäller motsvarande resultat för Tv-bingo. Detta 
betyder att lotterier generellt har en högre prevalens i de aktuella orterna jämfört 
med Tv-bingo.  
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Diagram 47. Spelprevalens det senaste året avseende lotterier och Tv-bingo 
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När det gäller Sundsvall finns först en ökning mellan 2001 och 2002 men sedan 
en återgång till ungefär samma andel år 2004 (Diagram 47 ovan). I kontrollorten 
finns inte någon ökning på kort sikt men väl på lite längre sikt. Därmed 
indikerar resultatet att en viss kasinoeffekt finns på kort sikt. Fler personer 
uppger spel på lotterier ett år efter kasinoetableringen i Sundsvall men inte i 
kontrollorten. Minskningen 2004 till 2001 års nivå kan också vara en slags 
kasinoeffekt i den meningen att det speglar en naturlig återgång till före 
etableringen som inte hade skett utan den kasinorelaterade ökningen. I Malmö 
finns en ökning i samma storleksordning det första året. Till skillnad från 
Sundsvall finns för Malmö även en högre andel som uppger spel på lotterier 
2004 jämfört med de andra tidigare mätningarna.  
 
Tv-bingo visar ganska kraftiga minskningar i samtliga tre orter sett över hela 
perioden. Utvecklingen eller skillnaden mellan mätningarna för Sundsvall skiljer 
sig inte mycket från kontrollorten. Detta betyder att kasinoetableringen inte haft 
någon större betydelse för hur många personer som spelat Tv-bingo i Sundsvall. 
En mycket svag men signifikant tendens finns dock som innebär att först något 
fler och sedan något färre personer uppger sådant spel än vad som hade varit 
fallet utan en kasinoetablering.  
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I Diagram 48 finns vidare uppgifter om kategorierna sportspel samt häst- och 
hundspel. Den förstnämnda består av en fråga om spel på oddset, stryktipset 
eller måltipset och den andra en fråga om spel på hästar som V75 och spel på 
hundar som Vinn 3. När det gäller prevalensen för dessa två spelformer är häst- 
och hundspelet klart mer prevalent än sportspel i Sundsvall och Karlstad medan 
Malmö har mer likartade andelar som uppger sådant spel. Generellt är 
skillnaderna mellan mätningarna på lång sikt små. Ett undantag är att andelen 
som uppger sportspel minskat till år 2004 i Sundsvall. Häst- och hundspelet har 
däremot en konstant andel hela perioden. Kontrollorten Karlstads resultat 
indikerar att denna konstanta andel för Sundsvall till viss del är ett resultat av 
kasinoetableringen. Det första året skulle Sundsvall annars ha haft en minskad 
andel som spelat denna typ av spel. Även för sportspelsandelen i Sundsvall kan 
man konstatera att det första årets stabila andel kan vara ett resultat av 
kasinoetableringen och att effekten verkar vara övergående eftersom andelen 
minskat till 2004. När det gäller Malmö finns en svag ökning på kort och lång 
sikt för sportspelsprevalensen medan häst- och hundspelsprevalensen endast 
ökar på lång sikt (p= 0,032). Den kortsiktiga ökningen av sportspelsprevalensen 
är dock inte stor nog att vara signifikant (p= 0,189) men väl den långsiktiga (p= 
0,006).  
 
Sedan de nya internationella kasinona öppnade i Sverige finns nu två lagliga 
former av kasinospel; spel i dessa statliga kasinon och spel i privatägda 
restaurangkasinon. I Diagram 49 finns av naturliga skäl endast fyra värden för 
spel i de statliga kasinona; de gäller eftermätningarna på kasinoorterna. I 
Sundsvall är andelen som uppger att de spelat på någon av de spel som erbjuds i 
de nya internationella kasinon klart fler än andelen som uppger spel på 
restaurangkasino. För Malmö finns en sådan skillnad först år 2004 och då är den 
inte så stor. Mellan 2002 och 2004 finns i Sundsvall en ganska kraftig 
minskning av andelen personer som uppger spel på det nya kasinot medan 
Malmös nya kasino har en svag ökning av prevalensen som dock inte är 
signifikant (p= 0,362). Samtliga tre orter har en likartad ”utveckling” av andelen 
som spelat restaurangkasino. Förs finns en ökning det första året men mellan 
2002 och 2004 ligger prevalensen på samma nivå.   
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Diagram 48. Spelprevalens det senaste året avseende sportspel och häst- och hundspel. 
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Diagram 49. Spelprevalens det senaste året avseende internationella kasinon och 
restaurangkasinon. 
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Prevalensen för spelautomaterna Jack Vegas och bingospel i bingohallar 
redovisas i Diagram 50. Automatspelet har i samtliga orter en högre prevalens 
än bingospelet. Skillnaden är dock mycket liten om man jämför med hur stor 
skillnad det är i försäljningsstatistiken (incidens) mellan dessa spel; Jack Vegas 
har ju blivit Sveriges största spelform. Detsamma gäller ”utvecklingen”; 
ökningen av automatspelet är ju i verkligheten större än bingospelet. En del av 
denna diskrepans beror troligtvis på att prevalensen för Jack Vegas de facto inte 
ökat lika mycket som incidensen. En annan del har säkert att göra med en 
relativt hög underrapportering för denna spelform.  
 
Det första året efter kasinoetableringen i Sundsvall ligger prevalensen för Jack 
Vegas i princip stilla medan det finns en liten nedgång i kontrollorten. Denna 
nedgång är dock inte signifikant (p= 0,381). På längre sikt är den synliga 
”utvecklingen” mer likartad i Sundsvall och kontrollorten. Dock ligger ökningen 
för Sundvall på gränsen till signifikans (Karlstad: p= 0,042, Sundsvall: p= 
0,055). Detta betyder att prevalensen när det gäller Jack Vegas i Sundsvall inte 
verkar ha påverkats av kasinoetableringen varken på kort eller lång sikt. För 
Malmös del finns en ökning av Jack Vegas det första året (p= 0.008) men 
andelen ligger sedan i princip kvar på samma nivå år 2004 (p= 0.750).  
 
Även för bingospelsprevalensen i Sundsvall finns samma mönster (Diagram 
50). Det verkar finnas en ökning det första året efter etableringen samtidigt som 
kontrollstaden inte ökar. Dock är det endast kontrollstadens nedgång som är 
signifikant (p= 0,000). På längre sikt visar också uppgifterna varken någon 
ökning för Sundsvall eller kontrollorten. Därutöver är resultatet för 
bingospelsprevalensen i Malmö också mycket likt det orten hade för 
automatspelet; det första året ökar andelen och mellan 2002 och 2004 ligger den 
konstant.  
 
Nästa diagram (Diagram 51) visar siffror för två spelformskategorier. Den ena 
är spel över Internet och den andra en sammanslagning av privata och illegala 
former av spel. De frågor som ingår i den sistnämnda är: 1. spel på 
varuspelsautomater, 2. spel på andra (olagliga) spelautomater, 3. kortspel eller 
tärning i någons hem etc., 4. sportspel privat eller genom utländskt spelföretag.7 
I samtliga tre orter visar dessa två spelkategorier ökningar över perioden.  
 

                                           
7 För exakt frågeformulering se Bilaga 5 fråga 26a, 28a,29a och 30a. 
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Ett avvikande värde är den höga andel som framkommer för spel på privata 
och/eller illegala spelformer i Malmö år 2004. Andelen för dessa är också 
generellt sett högre än andelen för spel över Internet. För Sundsvalls del verkar 
inte den privata och/eller illegala spelprevalensen ha påverkats av 
kasinoetableringen eftersom ”utvecklingen” är så likartad i Sundsvall och 
Karlstad. Möjligtvis finns en kasinoeffekt på spel över Internet i Sundsvall men 
skillnaden är mycket liten och gäller endast på kort sikt.  
 
Prevalensen för det privata och/eller illegala spelandet i Malmö ökar mellan 
2001 och 2002. Därefter finns också som tidigare nämnts en kraftig ökning till 
år 2004. Spel över Internet har i Malmö ungefär samma prevalens som i 
Sundsvall och Karlstad samt följer också ungefär samma ”utveckling” som 
dessa orter. 
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Diagram 50. Spelprevalens det senaste året avseende Jack Vegas och bingospel i bingohall. 
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Diagram 51. Spelprevalens det senaste året avseende privat/illegalt spel och allt spel över 
internet.. 
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Det sista diagrammet om spelformers prevalens gäller resultatet för en fråga om 
andra spelformer än de som tagits upp tidigare i formuläret och en fråga om 
spelande utomlands (Diagram 52). Inte mycket finns att säga om prevalensen 
för frågan om ”andra spelformer”. Andelarna är mycket låga i samtliga 
mätningar och skillnaderna mellan åren mycket små.  
 
Andelen personer i Sundsvall som uppger att de satsat pengar på någon spelform 
när de varit utomlands visar en icke signifikant ökning det första året vilket 
betyder att andelen legat konstant (p= 0,541). Inte heller nedgången som 
diagrammet visar för kontrollorten samma år är stor nog att vara signifikant (p= 
0,269). På längre sikt visar Sundsvall en svag ökning av prevalensen för spel 
utomlands (p= 0,006). Kontrollorten Karlstad har däremot på lång sikt inte 
någon ökning av andelen som uppger sådant spelande. Detta indikerar då således 
att spelandet utomlands ökat något mer i Sundsvall än vad som hade skett om 
där inte öppnat ett kasino. I Malmö ökar motsvarande andel det första året (p= 
0,029) men år 2004 är andelen lägre igen; nästan exakt densamma som år 2001.  
 
Diagram 52. Spelprevalens det senaste året avseende andra spelformer än de som är 
specificerade i undersökningen samt spelande utomlands. 
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Spelformers prevalens den senaste månaden 
 
I detta avsnitt har även prevalensen den senaste månaden studerats. Den är 
intressant att studera i sig men också i förhållande till nästföljande avsnitt som 
tar upp spelformernas incidens i kronor den senaste månaden med ett mått vi 
tidigare kallat spelintensitet. En överblick av resultaten för de olika måtten ges 
också i en tabell som diskuteras i sammanfattningen av resultaten om spelvanor.  
 
I Diagram 53 framgår att månadsprevalensen för lotterier i Sundsvall ökat det 
första året efter kasinoetableringen (p= 0,001) medan kontrolldata visar en 
minskning för samma period (p= 0,003). I båda orterna minskar andelen som 
spelat TV-bingo den senaste månaden på kort sikt och ännu mer på lång sikt. 
Detta betyder att resultaten pekar mot en viss kasinoeffekt som givit en ökad 
andel lotterispelare det första året i Sundsvall men att minskningen av TV-
bingospelet inte är relaterad till kasinoetableringen. 
 
Precis som för Sundsvall de två senaste mätningarna har Malmö högre andel 
som spelat på lotterier jämfört med TV-bingo (Diagram 54). Lotteriandelen ökar 
det första året (p= 0,001) för att sedan återgå till ungefär samma värde som vid 
förmätningen vilket också liknar hur motsvarande andel ”utvecklats” i 
Sundsvall. Det första året är andelen som i Malmö spelat TV-bingo den senaste 
månaden nästan oförändrad. På lite längre sikt har andelen sedan minskat ganska 
mycket (p< 0,000). 
 
Häst- och hundspelet ligger i princip konstant i Sundsvall medan det i 
kontrollorten först minskat (p< 0,000) och sedan återgått till samma nivå som 
före etableringen (Diagram 55). Sportspelet däremot minskar enligt mätningarna 
i båda orterna. Skillnaderna är små här men det första året finns en tendens till 
att nedgången inte är lika stor i Sundsvall som i kontrollorten. Detta betyder att 
en viss positiv effekt av kasinot kan ses för det första året när det gäller båda 
dessa spelformer men den är inte stor. 
 
I Malmö (Diagram 55) har sportspelsandelen en svag minskning både på kort 
och lite längre sikt som dock i båda fallen inte är signifikant (p= 0,530/p= 
0,273). Skillnaden mellan den lägre andelen 2002 jämfört med 2001 beträffande 
häst- och hundspel i Malmö är dock signifikant säkerställd på 5 procentsnivån 
(p= 0,011).  
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Diagram 53. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende lotterier och TV-
bingo i Sundsvall och Karlstad. 
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Diagram 54. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende lotterier och TV-
bingo i Malmö. 
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Diagram 55. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende häst- och hundspel 
samt sportspel  i Sundsvall och Karlstad. 

2004:4
2004:3

2004:2
2004:1

2003:4
2003:3

2003:2
2003:1

2002:4
2002:3

2002:2
2002:1

2001:4
2001:3

2001:2
2001:1

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Häst- och

hundspel S

Sportspel S

Häst- och

hundspel K

Sportspel K

Kasino

 
 
Diagram 56. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende häst- och hundspel 
samt sportspel i Malmö. 
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Andelen personer som uppgett att de den senaste månaden spelat på det s.k. 
internationella kasinot i Sundsvall har ökat något mellan år 2002 och 2004 
(Diagram 57). Denna ökning är dock inte stor nog för att vara signifikant (p= 
0,391). När det gäller restaurangkasino finns ingen ökning i Sundsvall varken på 
kort eller lång sikt. I kontrollorten minskar dock prevalensen för denna spelform 
men minskningen är inte signifikant på kort sikt (p= 0,397) utan endast på lite 
längre sikt (p= 0,044). Sammantaget visar detta således att månadsprevalensen 
för det nya kasinot inte ökat mellan 2002 och 2004 i Sundsvall och att 
spelprevalensen för restaurangkasino, på grund av kasinoetableringen, inte 
minskat som den annars skulle ha gjort.  
 
Även i Malmö har prevalensen för det nya kasinot legat stilla mellan år 2002 
och 2004 (Diagram 58). Andelen personer som senaste månaden spelat på 
restaurangkasino har däremot ökat det första året efter etableringen för att sedan, 
år 2004, nästan helt återgå till samma nivå som före etableringen. Det är också 
intressant att notera att prevalensen för det nya kasinot är högre än för 
restaurangkasino i Sundsvall men lägre än för restaurangkasino i Malmö.  
 
Det sista diagrammet i fråga om prevalens den senaste månaden (Diagram 59) 
gäller spelautomaterna Jack Vegas och Miss Vegas. För Sundsvalls del finns 
ingen signifikant skillnad mellan mätningarna alls. I kontrollorten finns ett lägre 
värde för år 2002 och sedan år 2004 en återgång till i det närmaste samma värde 
som före etableringen. Dessa förändringar är dock inte signifikanta (2001-2002: 
p= 0,091). För Malmö indikerar diagrammet (Diagram 59) en ökning vid båda 
eftermätningarna men inte heller här är skillnaderna stora nog att vara 
signifikanta (p= 0,689/p= 0,170). 
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Diagram 57. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende internationellt kasino 
och restaurangkasino i Sundsvall och Karlstad. 
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Diagram 58. Andel personer som spelat den senaste månaden avseende internationellt kasino 
och restaurangkasino i Malmö. 
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Diagram 59. Andel personer som spelat som den senaste månaden spelat på spelautomaterna 
Jack Vegas  i Sundsvall, Karlstad och Malmö. 
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Nu övergår resultatredovisningen av de separata spelformerna till att gälla det 
som här har kallats incidensdata. En avgränsning har gjorts såtillvida att endast 
en av de två typer av incidensdata som finns tillgängliga i materialet har valts för 
denna redovisning. Av antal satsade kronor och antal speltillfällen har den 
förstnämnda valts eftersom dess enhet uppfattas som mer klar/tydlig jämfört 
med speltillfällen även om andra problem givetvis finns.  
 
Spelformers incidens i kronor 
 
I det här avsnittet skall spelformerna (/kategorierna) studeras avseende 
medelvärden rapporterade kronor som satsats. Siffrorna gäller det som tidigare 
kallats spelintensitet dvs. antal satsade kronor per spelare för den aktuella 
spelformen. Tidigare nämndes att data om spelutgifter av olika skäl måste tolkas 
med försiktighet och att det är viktigt att endast se till olika relationer och inte 
till absoluta nivåer. Medelvärden är känsliga för extremvärden; en enda persons 
avvikande värde kan påverka medelvärdet mycket starkt i en liten grupp. 
Spelutgiftsvariabler har nästan alltid sådana extremvärden och just dessa är ofta 
bland de mest intressanta så de kan inte elimineras utan vidare. De leder vidare 
till problem vid signifikanstester; hög varians ger icke signifikanta resultat även 
om skillnaderna är stora.  
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Den första spelkategorin är lotterier. Den är en sammanslagning av tre frågor där 
en fråga gäller snabba lotterier, en nationella lotterier och en lokala lotterier. 
Diagram 60 avser Sundsvall och visar utöver uppgifter om detta även resultat 
för Tv-bingo (Bingo Lotto). Mellan 2001 och 2002 finns en ökning för 
spelincidensen avseende både Tv-bingo och lotterier (p< 0,000/p= 0,004). Detta 
gäller i fallet TV-bingo även kontrollorten. Incidensen för lotterier visar på 
kontrollorten inte någon signifikant skillnad alls mellan de tre mätningarna. 
Sammanfattningsvis finns en ökning av Tv-Bingo men den verkar inte vara 
relaterad till kasinoetableringen. Resultatet för lotterier däremot talar för att 
kasinoetableringen bidragit till en tillfälligt högre incidens det första året som 
sedan avtar på lite längre sikt.  
 
Diagram 60. Spelincidens den senaste månaden avseende lotterier och TV-bingo. 
Medelvärden i Sundsvall och Karlstad. 
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Medelvärde satsade kronor på Tv-Bingo i Malmö visar en något annorlunda 
”utveckling” jämfört med Sundsvall (Diagram 61). Ökningen 2001 till 2002 är 
ganska liten men fram till år 2004 har medelvärdet stigit rejält. Kategorin 
lotterier har endast små skillnader mellan mätningarna i Malmö. En svag icke 
signifikant ökning finns det första året men sedan är medelvärdet oförändrat 
mellan 2002 och 2004.  
 
Spelincidens avseende häst- och hundspel samt sportspel i Sundsvall är 
redovisande i Diagram 62. Den förstnämnda kategorin omfattar både spel 
genom ett ATG -ombud och spel direkt vid en travbana eller dylikt. Mellan 
mätningarna före kasinoetableringen (år 2001) och tre år senare (år 2004) finns 
endast små skillnader för dessa spelkategorier.  
 
För både Sundsvall och kontrollorten gäller att häst- och hundspelet har ett 
högre medelvärde än sportspel. Det första året efter kasinoetableringen har 
Sundsvall ett lägre medelvärde för häst- och hundspelet. Men skillnaden 
därvidlag är nästan exakt lika stor för kontrollorten vilket betyder att den inte 
kan räknas som relaterad till kasinoetableringen.  
 
På längre sikt, dvs. år 2004, har medelvärdet ökat igen och är på samma nivå 
som före kasinoetableringen. Denna återgång till ursprungsvärdet har inte någon 
motsvarighet i kontrollorten vilket kan tolkas som att etableringen i Sundsvall 
lett till att häst- och hundspelet där inte minskat på längre sikt utan istället legat 
konstant. Över hela perioden syns en svag ökning av sportspelet i både 
Sundsvall och Karlstad som är signifikant i det första fallet (p< 0,000) men inte i 
det andra (p= 0,092). Detta betyder att en viss kasinoeffekt föreligger även om 
den är extremt liten. 
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Diagram 61. Spelincidens den senaste månaden avseende lotterier och TV-bingo. 
Medelvärden i Malmö. 
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Diagram 62. Spelincidens den senaste månaden avseende häst- och hundspel samt sportspel. 
Medelvärden i Sundsvall och Karlstad. 
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Samma spelformers incidens i Malmö redovisas i Diagram 63 nedan. Ett par 
övergripande resultat liknar de som gäller Sundsvall. På lång sikt, dvs. mellan 
2001 och 2004, finns ingen större ökning eller minskning av medelvärde satsade 
kronor den senaste månaden avseende de aktuella spelkategorierna. Medelvärdet 
för häst- och hundspelet i Malmö är klart högre än medelvärdet för sportspelet 
där. Om man ser till respektive spelkategori för sig så har häst- och hundspelet 
en icke signifikant svag ökning både året efter kasinoetableringen och tre år efter 
kasinoetableringen (p= 0,584, p= 0,307). Sportspelet har däremot en signifikant 
ökning det första året som uppgår till ca 100 kronor (p< 0,000). Men som 
tidigare nämnts är medelvärdet år 2004 tillbaka på samma nivå som det var före 
kasinoetableringen dvs. år 2001.  
 
Hur många kronor som i medelvärde satsats på det nya internationella kasinot i 
Sundsvall den senaste månaden finns återgivet i Diagram 64. Där finns också 
uppgifter om och restaurangkasinospel i Sundsvall och på kontrollorten 
Karlstad. Spelandet på det internationella kasinot är enligt dessa uppgifter i 
medelvärde högre än spelandet på restaurangkasino. Detta är ju föga 
överraskande eftersom en av huvudskillnaderna mellan dessa spelformer just är 
att högre insatser är tillåtna i de nya kasinona. Det ligger vidare även i linje med 
vad som kan förväntas att medelvärdet satsade kronor per spelare ökat mellan 
2002 och 2004 för de internationella kasinona. Vi såg tidigare att årsprevalensen 
för dessa kasinon minskat mellan samma år men inte månadsprevalensen. Detta 
betyder att uppgifterna ger stöd åt en naturlig utveckling så till vida att när 
kasinot var helt nytt fanns där fler tillfällighetsspelare som spelade för mindre 
summor men tre år senare var dessa borta – lägre årsprevalens – och de som var 
kvar spelade i snitt för mer pengar – vilket ger en högre incidens. Studeras sedan 
uppgifterna för restaurangkasino i Sundsvall verkar det som om 
kasinoetableringen haft en viss ökande effekt på lång sikt för detta spels incidens 
(p= 0,000). Om vi skulle lägga det första värdet för kontrollorten på samma nivå 
som Sundsvalls (och höja de övriga värdena lika mycket) så skulle det bli ännu 
tydligare att stabiliteten där det första året och ökningen fram till 2004 inte var 
förväntad enligt kontrolldata. Framförallt finns en ökning på lång sikt i 
Sundsvall som enligt kontrolldata inte skulle inträffat utan kasinoetableringen. 
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Diagram 63. Spelincidens den senaste månaden avseende häst- och hundspel samt sportspel. 
Medelvärden i Malmö. 
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Diagram 64. Spelincidens den senaste månaden avseende internationellt kasino samt 
restaurangkasino. Medelvärden i Sundsvall och Karlstad. 
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Även för Malmö finns uppgifter om antal satsade kronor den senaste månaden i 
medelvärde för spel på restaurangkasino respektive det nya s.k. internationella 
kasinot (Diagram 65). Det är tydligt att de nya kasinots incidens är klart högre 
än incidensen för restaurangkasinospel. I likhet med resultatet för Sundsvall har 
det nya kasinot i Malmö också en tydlig ökning av incidensen mellan 2002 och 
2004 (p< 0,000). Därutöver har restaurangkasinospelet en stabil nivå mellan 
2001 och 2002 men ökar sedan till 2004 i ungefär samma utsträckning som 
spelandet på det nya internationella kasinot (p< 0,000).  
 
I Diagram 66 finns uppgifter om incidensen för värdeautomatspel (Jack Vegas) 
på de tre aktuella orterna. Det höga värdet för kontrolldata år 2004 påminner om 
att extremvärden kan ge stor effekt på medelvärden, speciellt i mindre grupper. 
Beräkningen har också gjorts genom att eliminera fem extremvärden. Resultatet 
blir då ett medelvärde för kontrollortens år 2004 på 134 kronor vilket gör att 
hela skillnaden i förhållande till år 2002 (133 kr) försvinner.  
 
För Sundsvalls del indikerar data att medelvärdet ökat mellan 2001 och 2002. 
Skillnaden är ser liten ut i diagrammet på grund av nämnda extremvärde men är 
faktiskt gott och väl signifikant (p< 0,000). På lång sikt finns fortfarande en 
ökning som också är signifikant (p< 0,000). Om vi tänker oss kontrolldata utan 
de fem ”outliers” som nämndes ovan så ser skillnaderna inte så stora ut mellan 
orterna men ökningen i Sundsvall det första året är som sagt inte så liten och den 
har ingen motsvarighet i kontrolldata vilket tyder på att kasinot bidragit till ett 
något högre medelvärde satsade kronor på Jack Vegas det första året.  
 
När det gäller Malmö (Diagram 66) finns en oväntad nedgång i data både ett år 
och tre år efter kasinoetableringen. Här är det svårare att säkerställa en 
”kasinoeffekt” eftersom kontrolldata saknas och data är i detta fall som sagt 
känsliga för enstaka extremvärden. Dock verkar nedgången finnas även om efter 
eliminering av ”outliers”. Om en uppenbar sådan för år 2001 tas bort sjunker 
medelvärdet från 507 kronor till 272 kronor vilket betyder att nedgången det 
första året helt försvinner. Kvarstår gör dock minskningen på lite längre sikt (p< 
0,000). 
 
På grund av problemet att spelincidens i kronor ger så hög varians som speciellt 
för mindre vanliga spelformer ger problem med ”instabilitet” och svårigheter att 
få signifikanta resultat har inte fler kategorier tagits med här. I Bilaga 6 finns 
dock en redogörelse för resultaten av två kategorier till. 
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Diagram 65. Spelincidens den senaste månaden avseende internationellt kasino samt 
restaurangkasino. Medelvärden i Malmö. 
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Diagram 66. Spelincidens den senaste månaden avseende värdeautomater. Medelvärden i 
Sundsvall, Karlstad och Malmö. 
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3.5.4 Sammanfattning av resultat om spelvanor 
 
I Tabell 11 sammanfattas resultaten från samtliga mått som använts för att 
studera spelvanor i de aktuella orterna. De första tretton raderna gäller 
spelvanemått för spelande totalt medan de därpå följande är uppdelade efter 
spelformer/kategorier.  
 
I den första kolumnen med resultat (från vänster räknat) finns uppgifter om 
skillnaden mellan mätningarna i Sundsvall är noll (0), ökande (+) eller 
minskande (-). Kolumnen är indelad i två underkolumner som visar resultat för 
skillnaden mellan år 2001 och år 2002 samt år 2001 och 2004.  
 
Nästa huvudkolumn visar om resultaten i den förra kvarstår eller förändras när 
hänsyn tas till resultaten från kontrollorten. Här är det viktigt att påminna om 
slutsatsen i Bilaga 3 som innebär att uppgifter om spelvanor för Karlstad år 
2002 inte bedöms som fullt tillförlitliga. Detta betyder att de kontrollerade 
skillnaderna för Sundsvall på kort sikt i Tabell 11 inte skall ges allt för stor 
betydelse (därav nedtoningen i tabellen).  
 
Den sista kolumnen gäller resultaten för Malmö och är på samma sätt som de 
övriga uppdelad efter skillnad på kort sikt och på lite längre sikt.  
 
Spelvanorna i Sundsvall har förändrats mer på längre sikt än på kortare sikt. I 
den högra delkolumnen finns endast en nolla kvar jämfört med de sju nollor som 
fanns i den vänstra. Den totala prevalensen verkar faktiskt ha minskat på längre 
sikt i Sundsvall och detta gäller även speltiden (hur länge man vanligtvis spelar) 
och ”spelsocialiteten” dvs. hur ofta man spelar tillsammans med andra. Däremot 
har tre av fyra mått på den totala incidensen (hur mycket man spelar) ökat på 
lång sikt. Därutöver har fem andra spelvanemått ökat för Sundsvall mellan år 
2001 och 2004. Andelen av det totala spelandet som de 10 procent mest 
”spelaktiva” står för har ökat både räknat i kronor och antal speltillfällen. 
Rapporterade spelvinster samt hur mycket man som mest satsat på spel under en 
dag har också ökat. Slutligen ökade andelen som uppger att det vanligtvis inte 
känns roligt när de spelar.  
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Tabell 11. Sammanfattning av resultaten om spelvanor. 
Skillnad i 
Sundsvall (+/-/0) 

Kontrollerad skillnad 
i Sundsvall (+/-/0) 

Skillnad i Malmö 
(+/-/0) 

 

01-02 01-04 01-02 01-04 01-02 01-04 

Spelande totalt: 
Prevalens, år + - + (-) + ++ 
Prevalens, mån 0 - + 0 0 0 
Incidens, år 0 + 0 0 + ++ 
Incidens, mån 1 0 0 0 0 0 0 
Incidens, mån 2 0 + 0 (+) 0 + 
Incidens, mån 3 + ++ + 0 + + 
Storspelsandel 1 0 + - - - + 
Storspelsandel 2 0 + + + + ++ 
Spelvinst + + (-) (+) 0 + 
Största insats 0 + + (-) + + 
Speltid - -- 0 0 0 - 
Spelsocialitet - -- 0 - + 0 
Spelkänsla -/0 (+) + + 0 + (+) 
Spelformer: 
Lotterier, prev. år + 0 + - + + 
Prevalens, månad + 0 + + + 0 
Incididens, månad, kr + 0 + 0 0 0 
Tv-bingo, prev. år 0 - 0 (-) + - 
Prevalens, månad - -- 0 0 0 - 
Incididens, månad, kr + + 0 (+) 0 + 
Sportspel, prev. år 0 - + 0 0 + 
Prevalens, månad - - + 0 0 0 
Incididens, månad, kr 0 0 0 0 + 0 
Häst/ hund, prev. år 0 0 + 0 0 + 
Prevalens, månad 0 0 + 0 - 0 
Incididens, månad, kr - 0 0 + 0 0 
Inter. kasino, prev. år NA -* NA NA NA 0* 
Prevalens, månad NA 0* NA NA NA 0* 
Incididens, månad, kr NA +* NA NA NA +* 
Rest. kasino, prev. år + + + + + + 
Prevalens, månad 0 0 0 + + 0 
Incididens, månad, kr 0 + + + 0 + 
Jack Vegas, prev. år 0 + 0 0 + + 
Prevalens, månad 0 0 0 0 0 0 
Incididens, månad, kr + + + 0 0 - 
Bingohall, prev. år 0 0 + 0 + 0 
Priv./illegalt , prev. år + + 0 0 + ++ 
Internet, prev. år + 0 (+) 0 0 + 
Övr. sp.form., prev. år 0 0 0 0 0 0 
Spel utoml., prev. år 0 + 0 + + 0 

 Incidens1= spelvolym, Incidens2= spelintensitet, Incidens3= speltillfällesinsatsen. Storspelsandel1=  
 satsade kronor, storspelsandel2= speltillfällen. *= Spelande på de nya kasinon kan av naturliga skäl  
 endast mätas som skillnaden mellan 2002 och 2004 då de inte existerade dessförinnan. 
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Om vi då istället ser till i vilken mån dessa skillnader stämmer överens med 
kontrollortens och fokuserar på de förändringar som enligt denna logik kan 
relateras till kasinoetableringen blir bilden en annan. Både när det gäller 
prevalensen det senaste året och den senaste månaden, speltillfällesinsatsen, 
storspelares andel speltillfällen och största spelinsats under en dag samt andelen 
som vanligtvis inte tycker det känns roligt när de spelar finns resultat som tyder 
på en ”kasinoeffekt” på kort sikt i Sundsvall. Dock vet vi här att kontrolldata 
inte är tillförlitliga vilket betyder att denna ”kasinoeffekt” förmodligen endast är 
skenbar. På lång sikt, dvs. mellan år 2001 och 2004, finns ganska många mått 
som ökar i Sundsvall men skillnaden är stor när man ser till hur många av dessa 
som verkar vara kasinorelaterade. Endast ett av de åtta mått som visade ökningar 
på lång sikt – storspelares andel av speltillfällen - var relaterade till 
kasinoetableringen.  
 
Sammanfattningsvis är det några mått som visar ökningar på kort sikt i 
Sundsvall men eftersom kontrolldata är otillförlitliga är det svårt att säga något 
säkert om i vilken mån dessa ökningar är kasinorelaterade. På lång sikt finns 
ökningar enligt en stor del av måtten. Av dessa är det dock endast ett som kan 
relateras till kasinoetableringen. 
 
Ser vi till resultaten för Malmö så finns där också fler mått som har ökningar 
mellan mätningarna på lång sikt jämfört med på kort sikt. Generellt är det fler 
mått som visar ökningar jämfört med Sundsvall – på längre sikt är det faktiskt 
samtliga utom fyra som indikerar att en ökning har skett mellan 2001 och 2004.   
 
De analyser som gjorts av bakgrundsfaktorer i förhållande till spelvanor finns 
inte med i tabellen. Sådana nedbrytningar har gjorts för prevalensen det senaste 
året och den senaste månaden.  
 
När det gäller den förstnämnda har fokus legat på hur ökningen i Sundsvall på 
kort sikt samt ökningen för Malmö ser ut för olika grupper. Resultatet för 
Sundsvall är att äldre personer har en kraftigare ökning än genomsnittets medan 
yngre inte ökar sin andel överhuvudtaget. Även personer i den näst lägsta 
inkomstkategorin samt pensionärer och sjukskrivna har klart kraftigare ökning 
än genomsnittet. Däremot har till exempel hemarbetande och studenter samt 
personer med en annan etnisk eller kulturell tillhörighet inte någon ökning alls 
eller till och med en minskning av spelprevalensen mellan år 2001 och 2002. I 
Malmö har både den äldsta och yngsta ålderskategorin ökat kraftigare än 
samtliga och detta gäller både på kort och lite längre sikt. Även gruppen 
deltidsanställda har en något större ökning men störst skillnad härvidlag har de 
med annan etnisk eller kulturell tillhörighet. Denna grupp har tio procentenheter 
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större ökning än samtliga malmöbor. Vidare har de arbetslösa i Malmö en större 
ökning men detta endast på kort sikt.  
 
Prevalensen avseende det totala spelandet den senaste månaden har i Sundsvall 
en stabil nivå på kort sikt samtidigt som kontrolldata visar en minskning. För 
Malmö finns inga signifikanta skillnader totalt sett överhuvudtaget. Fokus vid 
analysen av bakgrundskaraktäristika i detta sammanhang ligger därför vid 
stabiliteten i Sundsvall. Vilka grupper har legat stabilt eller till och med ökat? 
Personer i den högsta ålderskategorin (65 år och äldre) samt personer som har 
hemmavarande barn tidvis visar störst ökning följt av personer i näst lägsta 
inkomstkategorin samt kategorin pensionärer/sjukskrivna och yngre personer. 
Nära stabilitet ligger också personer med de lägsta inkomsterna.  
 
När det gäller Sundsvall så tyder resultaten när det gäller båda prevalensmåtten 
på att kasinoetableringen lett till en högre andel som spelat än annars det första 
året men att denna effekt inte kvarstod två år senare. Om resultaten av 
nedbrytningen i bakgrundsfaktorer för båda prevalensmåtten också kombineras 
tyder de på att personer med hög ålder, personer med låga inkomster samt 
personer som är pensionerade eller sjukskrivna i större utsträckning än andra 
bidragit till denna kortsiktiga ”effekt”.  
 
I den mycket grova jämförelsen av resultaten beträffande de olika spelformerna 
för Sundsvall visar det sig att lotterier ökar på kort sikt. För TV-bingo minskar 
prevalensen medan incidensen ökar på både kort och lång sikt. Det senare 
innebär att färre personer spelar TV-bingo men de som gör det spelar för mer 
pengar i genomsnitt. Både sportspel och spel på häst- och hundtävlingar visar 
stabilitet eller enligt något mått minskat spelande. Det internationella kasinot har 
mellan 2002 och 2004 en minskande årsprevalens men samtidigt en konstant 
månadsprevalens och ökad incidens; färre uppger att de spelat det senaste året 
men en lika stor andel har spelat den senaste månaden och dessa spelar för mer 
pengar i genomsnitt. Den tydligaste ”kasinoeffekt” som finns i tabellen gäller 
restaurangkasinospel. Data som inte ”kontrollerats” visar att prevalensen (det 
senaste året) har ökat både på kort och lång sikt och att incidensen har en ökning 
på lång sikt. Kontrollerade uppgifter visar för två av de tre måtten ökningar på 
kort sikt men kanske mest intressant också för alla tre måtten kontrollerade 
ökningar på lång sikt. Det verkar således som kasinoetableringen i Sundsvall lett 
till en ökning av spel på restaurangkasino. Ökningar finns enligt vissa av måtten 
när det gäller spelautomaterna Jack Vegas. För resten av spelformerna har vi 
endast prevalensdata som gäller spelandet det senaste året. Bingohallspelet visar 
inga ökningar av prevalensen. Det privata/illegala spelandet visar ökningar på 
både kort och lång sikt medan spel över Internet endast ökar på kort sikt. 
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Resultaten avseende kategorin ”övriga spelformer” visar ingen skillnad alls 
mellan mätningarna medan kategorin spelande utomlands ökat på lång sikt.  
 
När det gäller resultaten för de olika spelformerna i Malmö tyder data på att 
prevalensen för lotterier har ökat på kort sikt och även enligt frågan om det 
senaste året på lång sikt. TV- bingo visar en ökning av ”årsprevalensen” på kort 
sikt men på lite längre sikt visar båda prevalensmåtten en minskning samtidigt 
som incidentmåttet indikerar en ökning. På kort sikt visar kategorin sportspel en 
ökning av incidensen och kategorin häst- och hundspel en minskning av 
”månadsprevalensen”. På lång sikt har båda kategorierna en ökad prevalens för 
frågan om det senaste året i Malmö. Det nya kasinot i Malmö har mellan 2002 
och 2004 en ökad incidens men konstant prevalens enligt båda måtten. Detta 
betyder således att lika stor andel personer uppger att de spelat på kasinot år 
2004 som år 2002 men att de spelat för mer pengar. I likhet med hur det var för 
Sundsvall visar det sig att restaurangkasinospelandet ökat i Malmö både på kort 
och lång sikt. Kortsiktigt fanns ingen ökning av incidensen och långsiktigt ingen 
ökning av prevalensen den senaste månaden men i övrigt finns endast ökningar. 
Andelen personer som uppger spel någon gång det senaste året på s.k. 
värdeautomater (Jack Vegas/Miss Vegas) har ökat i Malmö och detta både på 
kort och lite längre sikt. Den första av de fem återstående spelkategorierna, där 
vi endast har årsprevalens, är spel i bingohall. I tabellen framgår att en ökning av 
denna kategori finns på kort sikt men att denna inte är kvar på längre sikt. 
Kategorin privat/illegalt spel ökar däremot både på kort och längre sikt och det 
dubbla plustecknet betyder att ökningen är större på lång sikt. Slutligen visar det 
sig att prevalensen för spel över Internet endast visar en ökning på lång sikt, att 
kategorin övriga spelformer inte har någon skillnad alls och att andelen 
malmöbor som spelat utomlands endast ökat tillfälligt (på kort sikt).   
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3.6 Spelproblem 
 
Har andelen personer med spelproblem ökat, minskat eller legat konstant sedan 
kasinoetableringen? Har andelen personer med spelproblem bland familj och 
vänner ökat, minskat eller legat stabil efter kasinoetableringen? Vilka av 
spelproblemsmåttens delfrågor har ökat, minskat eller legat stabila sedan 
kasinoetableringen? Detta är några av de frågor som behandlas i föreliggande 
avsnitt.  
 
De tre spelproblemmått som använts har diskuterats och redogjorts för mer i 
detalj i tidigare rapporter från projektet (Westfelt 2002, 2003, 2004). Mycket 
kortfattat kan man säga att Short- SOGS är det mått som (i sin fullständiga 
version) använts under längst tid och i flest studier medan ”Fisher DSM IV” är 
nyare och kanske ansett som mer tillförlitligt samt direkt jämförbart med den 
enda detaljerade svenska prevalensstudie om spelproblem som hittills 
genomförts på riksnivå (Rönnberg mfl. 1998). Måttet som kallas ”life area 
problem” har tidigare använts inom alkoholforskning och i en kanadensisk 
studie om kasinoetablering (Room et al. 1999). Samtliga tre mått som använts 
gäller problem det senaste året; de är s.k. ”current” mått och inte ”lifetime” mått 
där frågorna gäller problem någon gång i livet.  
 

3.6.1 Andel personer med spelproblem i Sundsvall 
 
Andelen personer med spelproblem enligt Short- SOGS i Sundsvall visar nästan 
ingen skillnad mellan 2001 och 2002 (Diagram 67). År 2004 är andelen dock 
högre. Kontrollserien visar för år 2002 ett oväntat lågt värde. Denna avvikelse 
diskuteras i Bilaga 3.  
 
I nästa diagram (Diagram 68) har så kallade konfidensintervaller ritats in för 
data från Sundsvall. Dessa visar inom vilka gränser det från urvalet uppmätta 
värdet med 95 procents säkerhet kan antas ligga i den verkliga populationen. 
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Diagram 67. Andel personer med spelproblem enligt Short-SOGS i Sundsvall och Karlstad. 

Andel med spelproblem, SOGS-mätningar i Sundsvall och Karlstad
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Diagram 68. Konfidensintervall kring andelen personer med spelproblem enligt  
Short-SOGS i Sundsvall. 
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Tydligt är att skillnaden mellan mätningarna 2001 och 2002 inte är signifikant.8 
I diagrammet framstår skillnaden mellan mätningen före kasinoetableringen och 
tre år efter densamma som ganska stor men enligt konfidensintervallerna är 
skillnaden faktiskt inte heller i detta fall signifikant. Parallellt med beräkningar 
av konfidensintervaller har också signifikanstester med chi-två genomförts. 
Dessa ger i de flesta fall samma resultat som konfidensintervaller. Men inte här. 
Den långsiktiga ökningen av Short-SOGS i Sundsvall blir enligt detta mått 
precis signifikant på 95 procentsnivån (p= 0,037). 
 
Även om ökningen på lång sikt kan bedömas som signifikant är den ganska 
liten. Men eftersom kontrollorten endast uppvisar en icke-signifikant ökning för 
samma period pekar detta resultat mot att kasinoetableringen haft en viss ökande 
effekt på andelen personer med spelproblem i Sundsvall på lite längre sikt. 
 
Nästa mått som använts kallas ”Fisher DSM IV”. Måttet, som generellt ger 
något lägre andelar personer med spelproblem, visar inte någon skillnad mellan 
mätningarna i Sundsvall eller på kontrollorten som är stor nog att vara 
signifikant säkerställd (Diagram 69). Eftersom uppgifterna för Sundsvall och 
Karlstad är så tydligt likartade (stabilitet) finns således inte heller enligt detta 
mått något tecken på att kasinoetableringen påverkat andelen personer med 
spelproblem i Sundsvall.  
 
Det tredje och sista mått som använts, ”life area problems” visar dock i likhet 
med Short-SOGS en ökning mellan år 2001 och 2004 (Diagram 70). Nedgången 
mellan 2001 och 2002 i diagrammet är marginell och inte signifikant och det 
senare gäller faktiskt även skillnaden på lång sikt. Därutöver visar diagrammet 
att skillnaden i ökning mellan kontrollorten och Sundsvall är mycket liten vilket 
betyder att även om ökningen vore signifikant så kunde den knappast relateras 
till kasinoetableringen.  
 
Sammanfattningsvis finns enligt de mätningar som genomförts med hjälp av tre 
olika mått på andelen personer med spelproblem i Sundsvall endast ett svagt 
stöd för att kasinoetableringen där ökat på andelen personer med sådana 
problem. Enligt ett av måtten finns en mindre kasinorelaterad ökning på lång 
sikt. I övrigt finns inget som tyder på en sådan effekt varken ett år efter att 
kasinot öppnade eller tre år efter etableringen. 
 

                                           
8 Detta även vid chi-två test. 
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Diagram 69. Andel personer med spelproblem enligt DSM IV i Sundsvall och Karlstad. 
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Diagram 70. Andel personer med spelproblem enligt LIFE AREA i Sundsvall och Karlstad. 
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3.6.2 Andel personer med spelproblem i Malmö 
 
Hur ser resultaten ut när det gäller de olika måtten på spelproblem i Malmö? Det 
visar sig att både Short-SOGS och DSM IV – måttet indikerar ökningar och 
detta både på kort och lång sikt (Diagram 71). Ökningen är likartad mellan åren 
för båda måtten och procentuellt sett är skillnaderna stora men andelarna är 
liksom tidigare ganska små. Det senare påverkar möjligheten att signifikant 
säkerställa resultaten.  
 
Om vi lägger till konfidensintervall på data i Diagram 71 så blir resultatet 
faktiskt att det endast är den långsiktiga ökningen som statistiskt kan 
säkerställas. Det är endast 2004 års nedre konfidensgräns som ligger ovanför 
2001 års övre konfidensgräns. Detta framgår när det gäller måttet Short-SOGS i 
Diagram 72. Detsamma gäller även för måttet Fisher DSM IV vilket redovisas i 
Diagram 73. Men om vi i likhet med data för Sundsvall även använder den 
andra typen av signifikanstest på data från Malmö så framkommer att den 
kortsiktiga ökningen också blir signifikant både för Short-SOGS och Fisher 
DSM IV (p= 0,047/p= 0,009). 
 
Diagram 71. Andel personer med spelproblem enligt Short-SOGS och DSM IV i Malmö. 
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Diagram 72. Konfidensintervall kring andelen personer med spelproblem enligt  
Short-SOGS i Malmö. 
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Diagram 73. Konfidensintervall kring andelen personer med spelproblem enligt  
DSM IV i Malmö. 
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Slutligen finns data om Malmö när det gäller spelproblem enligt Life Area 
Problems och här är andelarna ännu något lägre än vad som gällde de förra 
måtten (Diagram 74). Detta och att skillnaderna är små gör att varken de 
skillnader som syns i diagrammet på kort eller lång sikt kan säkerställas 
statistiskt (p= 0,674/p= 0,421); de skulle kunna vara uppkomna genom en slump 
och endast existera i urvalet. Sammanfattningsvis pekar de två mest etablerade 
måtten mot att andelen personer med spelproblem ökat i Malmö. Ökningen det 
första året är inte signifikant säkerställd när s.k. konfidensintervall konstrueras 
kring de uppmätta andelarna men väl när en annan metod för signifikanstestning 
används och ökningen på lite längre sikt är signifikant enligt båda 
beräkningsmetoderna.9  
 
Diagram 74. Andel personer med spelproblem enligt LIFE AREA i Malmö. 
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9 Används chi-två test så blir även den kortsiktiga ökningen signifikant på 95% nivån (Westfelt 2004).  
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3.6.3 Spelproblem bland närstående 
 
I undersökningen ingår även en analys av personer som uppger att de har 
närstående som har problem med sitt spelande. I detta sammanhang används tre 
olika frågor. Två av dessa kommer från de frågeindex som använts för att mäta 
prevalensen av spelproblem. Den ena gäller om personen blivit kritiserad för sitt 
spelande och den andra om personen tvingats begå en olaglig handling för att 
finansiera sitt spelande eller betala av spelskulder. Den tredje frågan lyder helt 
enkelt ”har någon …….under året som gått haft problem med sitt spelande?” 
 
”Närstående” står här för en sammanslagning av två olika grupper; släkt och 
familj samt vänner och bekanta. De tre frågorna har formulerats om för dessa; 
sammanlagt finns således sex frågor om närståendes spelproblematik.  
 
I det första diagrammet (Diagram 75) redovisas data för Sundsvall och 
kontrollorten. Dessa gäller släkt och familj. Skillnaderna mellan mätningarna är 
överlag ganska små och den enda signifikanta skillnad som finns i diagrammet 
gäller den direkta frågan om problem för Sundsvall på lång sikt (p= 0,000). 
Ökningen finns inte i kontrollorten så det kan vara frågan om en kasinoeffekt.  
 
Beträffande vänner och bekanta visar Diagram 76 hur resultaten ser ut för 
Sundsvall. Här indikerar ingen av mätningarna någon ökning. En svag 
minskning finns för frågan om kritik men den är inte statistiskt signifikant (p= 
0,051). Det krävs skillnader på närmare tre procentenheter här för att de skall 
vara signifikanta. 
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Diagram 75. Andel personer med positiva svar på tre problemfrågor om släkt och familj. 
Sundsvall och Karlstad. 
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Diagram 76. Andel personer med positiva svar på tre problemfrågor om vänner och bekanta. 
Sundsvall och Karlstad. 
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Tydliga och signifikanta ökningar återfinns däremot när resultaten för samma 
frågor avseende Malmö studeras (Diagram 77). Den direkta frågan om problem 
samt även frågan om kritik visar ökningar både på kort och lång sikt i Malmö. 
Med undantag av ökningar det första året för släkt och familj är samtliga av 
dessa även signifikant säkerställda. Resultaten för frågan om olagliga handlingar 
visar låga andelar och små förändringar som inte är signifikanta.  
 
Sammanfattningsvis tyder resultatet för Sundsvall på en mindre ökning av 
andelen individer som har någon person med spelproblem i sin släkt eller familj 
och detta endast på lång sikt. Resultat kan vara relaterat till kasinoetableringen 
eftersom motsvarande ökning inte finns i kontrolldata. För Malmös del finns 
tydliga och signifikanta ökningar för två av de tre frågorna och både avseende 
vänner/bekanta och släkt/familj. I Malmö uppger omkring dubbelt så många 
personer att de har närstående med spelproblem och närstående som de kritiserat 
för sitt spelande vid den senaste mätningen jämfört med mätningen före 
kasinoetableringen.  
 
Diagram 77. Andel personer med positiva svar på tre problemfrågor om släkt och familj samt 
vänner och bekanta. Malmö. 
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Gruppen med spelproblem bland närstående 
 
I det följande har gruppen som uppger att det finns personer med spelproblem i 
deras familj och/eller släkt samt bland vänner och bekanta granskats lite mer 
ingående. Gruppindelningen har således gjorts efter svar på en av de tre frågorna 
som studerats ovan men för familj, släkt, vänner och bekanta sammantaget. 
Analysen gäller hur denna grupps bakgrundskaraktäristika ser ut, hur dess 
inställning, förväntningar och erfarenheter i samband med kasinoetableringen 
har varit. Vidare också hur stor andel som spelat på någon spelform och andelen 
personer med spelproblem i förhållande till totalpopulationen.  
 
Tabell 12. Några bakgrundsvariabler för gruppen med närstående som har spelproblem. 

Sundsvall: totalt och 
närstående med problem 

Malmö: totalt och 
närstående med problem Andelar i kolumnprocent 

Tot.= samtliga 

NP= närståendegruppen 01: 

Tot.

01: 

NP 

02: 

Tot.

02: 

NP 

04: 

Tot. 

04: 

NP 

01: 

Tot. 

01: 

NP 

02: 

Tot. 

02: 

NP 

04: 

Tot. 

04: 

NP 

Kön Kvinnor 50,5 44,0 50,8 47,8 50,8 53,7 52,6 44,8 53,5 46,6 51,0 44,5 
18-24 år 10,0 15,3 9,2 13,4 8,9 12,1 11,2 21,0 10,2 25,5 8,8 17,7 
25-44 år 33,6 37,9 33,4 49,0 33,1 48,9 37,6 49,8 37,6 41,6 39,4 49,8 
45-64 år 34,0 30,3 33,2 23,1 35,1 25,5 28,5 19,7 30,5 25,7 30,4 22,5 Ålderskategorier 

65-     år 22,3 16,6 23,4 14,6 22,0 12,5 22,5 9,4 21,7 7,2 20,9 9,3 
Folkskola/Grundskola 30,7 26,0 29,8 16,0 18,0 14,3 22,9 27,2 19,6 20,2 16,8 16,5 
Gymnasium 41,2 45,4 39,8 49,0 37,7 40,9 38,6 38,5 38,8 46,3 34,7 37,5 
Universitet/Högskola 28,0 28,6 29,3 33,0 41,5 42,6 37,7 33,4 40,1 32,5 45,7 42,6 

Utbildning 
(Avslutad 
utbildningsnivå) 

Forskarutbildning 0,1 0,0 ,8 1,3 ,9 1,7 ,2 ,3 ,3 ,5 1,5 3,5 

Nej 71,0 67,3 72,9 66,0 68,9 64,8 73,1 67,2 73,5 43,9 69,4 62,4 
Tidvis 3,7 7,6 5,1 8,8 4,1 5,0 2,6 4,5 4,1 5,1 3,1 4,6 Hemmavarande 

barn under 15år Ja 25,3 25,0 21,8 24,5 25,9 29,8 24,1 28,3 22,3 14,8 27,1 33,0 

Heltidsanställning 47,5 42,4 50,4 43,9 49,8 58,3 49,0 57,3 49,2 44,7 48,3 43,2 
Deltidsanställning 8,4 11,0 8,4 13,3 8,6 9,7 9,0 6,3 10,8 14,3 10,1 9,6 
Arbetslös 3,8 1,7 2,7 4,8 3,4 6,8 2,9 2,5 2,3 3,3 2,7 5,0 
Pension, sjukskriven 27,7 23,7 30,8 36,2 28,1 16,0 27,2 13,4 26,6 14,2 25,4 19,0 

Arbetsför- 
hållanden 

Hemarb. Student etc. 11,5 21,2 7,6 11,2 9,2 9,3 11,7 20,1 10,7 20,2 13,0 26,2 
 - 149 28,0 32,8 23,7 23,8 16,0 15,5 27,8 30,0 23,7 32,2 17,6 20,7 
150 – 199 18,9 18,6 16,7 19,0 14,7 19,3 17,3 21,6 15,7 16,9 14,6 18,1 
200 - 249  20,5 18,5 18,6 18,8 18,1 25,0 20,5 15,8 19,2 17,1 16,5 14,3 
250 – 399 17,6 16,3 20,5 22,4 26,0 21,1 17,7 15,4 20,4 17,2 23,6 15,1 

Inkomstgrupper 
(Brutto i 
tusental) 

400 -  2,3 2,7 5,0 1,5 6,7 5,0 4,0 5,4 5,6 4,1 8,5 9,1 

Kontant- 
marginal* Ja 81,6 79,0 84,0 84,3 83,3 79,5 82,4 76,8 85,7 76,7 87,2 82,4

Annan etn. el. 
kult. tillh.** Ja 7,2 12,5 8,8 13,6 7,2 15,1 13,9 29,3 17,6 36,6 19,0 30,5
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Vad visade resultaten om bakgrundskaraktäristika? Ser ”närståendegruppen” 
avsevärt annorlunda ut i detta hänseende? I Tabell 12 kan vi i stora drag se att 
närståendegruppen har en lägre andel kvinnor, högre andel unga, högre andel 
med låga inkomster och utan kontantmarginal samt - och här är skillnaden 
ganska stor - en högre andel med annan etnisk eller kulturell tillhörighet.   
 
En del andra skillnader finns som till exempel att gruppen i de flesta fall har 
större andel hemarbetande, studenter etc. jämfört med befolkningen i allmänhet. 
Jämförs Sundsvall med Malmö kan man se en viss tendens till att skillnaderna är 
större i Malmö men i övrigt ser det ganska likartat ut.  
 
I undersökningen ingår även frågor som är ämnade att mäta den generella 
inställningen till spel och det kan vara intressant att se i vilken mån de med 
närstående som har spelproblem också har en mer negativ eller positiv 
inställning till spel. I Tabell 13 redovisas uppgifter om detta. 
 
Tabell 13. Närståendegruppens svar på fem påståenden om spel.  

Sundsvall: totalt och 
närstående med problem 

Malmö: totalt och 
närstående med problem Andelar i kolumnprocent 

Tot.= samtliga 
NP= närståendegruppen 01: 

Tot. 
01: 
NP 

02: 
Tot.

02: 
NP 

04: 
Tot.

04: 
NP 

01: 
Tot. 

01: 
NP 

02: 
Tot. 

02: 
NP 

04: 
Tot.

04: 
NP 

Beroendeframkallande 64,5 74,4 57,5 69,8 58,9 68,0 58,3 69,5 54,9 69,6 63,1 75,3 

Omoraliskt 15,3 20,3 13,6 14,2 15,4 12,6 11,5 15,9 14,9 22,7 15,6 21,9 

Spännande 85,4 84,7 87,0 90,6 86,7 92,0 77,8 84,6 83,2 83,2 83,1 86,6 

Roligt risktagande 65,5 64,3 68,4 71,7 63,8 65,0 69,5 72,9 66,2 66,9 64,5 69,0 

Trivsamt umgänge 64,3 67,8 65,5 66,8 59,0 64,5 59,7 59,7 57,3 59,2 58,7 63,7 

 
Samtliga mätningar i Sundsvall och Malmö visar att de med närstående som har 
spelproblem (NP) har en större andel som anser att spelande vanligtvis är 
beroendeframkallande. Med endast ett undantag är också andelen som anser att 
spelande är omoraliskt större i gruppen NP än bland samtliga. Undantaget gäller 
år 2004 i Sundsvall där NP gruppen har en icke liten signifikant lägre andel än 
samtliga (p= 0,308).  
 
 
Det kan tyckas naturligt att om NP gruppen har fler som delar dessa negativa 
attityder till spel så borde den också rymma färre som håller med om positiva 
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påståenden. Tabellen (Tabell 13) visar dock att detta inte är fallet. Gruppen med 
närstående som har problem med sitt spelande har också en lika eller högre 
andel som håller med om de tre positiva påståendena jämfört med samtliga. 
Detta gäller i både Sundsvall och Malmö och skillnaderna är små mellan 
resultaten för om spelandet innebär ett roligt risktagande respektive ger tillfälle 
till trivsamt umgänge. Den enda systematiska skillnaden är att andelar som 
håller med om att det är spännande att spela är något högre än andelarna för de 
två andra positiva påståendena. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att 
gruppen med närstående som har problem med sitt spelande har fler personer 
både med negativa och positiva attityder till spel jämfört med samtliga.  
 
En annan fråga är om närheten till spelproblem på något vis avspeglas i 
inställning till kasinot. Är kanske fler av de med dessa erfarenheter negativa till 
kasinoetableringen? Detta och om den aktuella gruppen har annorlunda 
förväntningar och erfarenheter i samband med etableringen framgår av Tabell 
14. Tydligt är att NP-gruppen i Sundsvall har en något högre andel personer som 
är positiva till kasinoetableringen vid de två mätningar som genomförts efter 
kasinoetableringen. Något liknande mönster kan inte skönjas för Malmö utan 
där finns i princip endast skillnad vid den första mätningen där NP-gruppen har 
en något större andel positiva.  
 
Uppgifterna om förväntade/erfarna positiva ekonomiska, negativa sociala samt 
negativa närmiljörelaterade effekter av kasinoetableringen är medelvärden av 
andelarna för de separata frågor som finns inom dessa kategorier (se avsnitt 3.3).  
 
Resultaten för Sundsvall tyder på att NP-gruppen har ungefär lika stora andelar 
som förväntade sig och även erfor positiva ekonomiska effekter som samtliga 
Sundsvallsbor. Däremot framkommer att denna grupp har en större andel med 
negativa sociala förväntningar och erfarenheter. Skillnaden är störst vid den 
senaste mätningen år 2004, där NP-gruppen har tio procentenheter större andel 
jämfört med samtliga som uppfattar att kasinoetableringen lett till negativa 
sociala konsekvenser. Beträffande negativa närmiljöeffekter visar tabellen att 
den aktuella gruppen har något högre andelar som förväntade sig detta och 
upplevde sådana ett år efter etableringen. Dock finns ett värde som är avvikande 
lågt för NP-gruppen år 2004.  
 
Resultaten avseende positiva ekonomiska och negativa sociala förväntningar och 
erfarenheter i Malmö liknar de för Sundsvall. Skillnaderna mellan NP-gruppen 
och samtliga är små när det gäller de positiva ekonomiska effekterna. Men när 
det gäller de negativa sociala visar det sig att den aktuella gruppen i Malmö hade 
liknande förväntningar som andra men att en större andel erfarit sådana följder 
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och att skillnaderna blivit större med tiden. År 2001 förväntade sig 53 procent 
ökade sociala problem, 2002 hade nära 60 procent erfarit sådana effekter och år 
2004 hade andelen stigit till 68 procent. En större andel i NP-gruppen jämfört 
med samtliga malmöbor förväntade sig negativa närmiljöeffekter av 
etableringen och större andelar upplevde sedan att sådana effekter inträffat vid 
mätningarna år 2002 och år 2004.  
 
Tabell 14. Kasinoinställning, förväntningar och erfarenheter 

Sundsvall: totalt och 
närstående med problem 

Malmö: totalt och 
närstående med problem Andelar i kolumnprocent 

Tot.= samtliga 
NP= närståendegruppen 01: 

Tot. 
01: 
NP 

02: 
Tot.

02: 
NP 

04: 
Tot.

04: 
NP 

01: 
Tot. 

01: 
NP 

02: 
Tot. 

02: 
NP 

04: 
Tot.

04: 
NP 

Positiv till kasinot 63,7 64,1 66,0 68,9 67,3 71,9 64,2 67,3 64,7 62,9 63,0 61,3 

Förväntade/erfarna positiva 
ekonomiska följder av 
kasinoetablering, medelvärde 61,6 58,8 31,3 29,5 28,1 25,7 46,3 45,2 38,6 40,0 38,5 38,8 

Förväntade/erfarna negativa 
sociala följder av 
kasinoetablering, medelvärde 50,1 55,8 35,6 43,4 38,7 48,1 49,1 52,9 50,8 59,2 55,3 67,5 

Förväntade/erfarna negativa 
närmiljö följder av 
kasinoetablering, medelvärde 

45,1 48,1 28,6 25,6 37,4 20,3 45,1 52,1 28,6 35,2 37,4 44,2 

 
När det gäller utbredningen eller prevalensen av spelandet så har gruppen 
jämförts med totalpopulationen på respektive ort avseende två olika mått. Det 
ena är andelen som spelat på någon spelform det senaste året och det andra 
andelen som spelat den senaste månaden. Vilka skillnader finns? Är det så att 
denna grupp spelar mer än andra och att detta är en av förklaringarna till att de 
har närstående med problem? Eller spelar de mindre eftersom de lever nära 
negativa konsekvenser av spelande? Ja, Diagram 78 och Diagram 79 visar att 
skillnaderna är ganska små. De flesta och de största skillnaderna indikerar att 
gruppen med närstående som har spelproblem spelar något mer jämfört med 
samtliga invånare på respektive ort. För Sundsvalls del är skillnaderna störst år 
2002 och i Malmö finns endast skillnader vid den första mätningen. 
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Diagram 78. Närståendegruppens spelvanor i Sundsvall. 
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Diagram 79. Närståendegruppens spelvanor i Malmö. 
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I det följande skall data om NP gruppens egna spelproblem studeras. Det första 
diagrammet (Diagram 80) visar denna grupps andelar med personer som enligt 
måtten Short-SOGS, Fisher DSM IV, och Life Area har problem med sitt 
spelande.  
 
Ser vi till ”utvecklingen” över tid, dvs. skillnader mellan de tre mätningarna, så 
är det tydligt att andelen med spelproblem i NP gruppen ökar i Malmö medan 
data för Sundsvall indikerar en mer stabil situation (Diagram 80). Detta gäller 
de två mest etablerade måtten. Ökningarna enligt Short-SOGS och Fisher DSM 
IV i Malmö är ganska stora och klart signifikanta både på kort (p< 0,000/p< 
0,000) och lång (p< 0,000/p< 0,000) sikt. Däremot visar Life Area måttet för 
Malmö och samtliga mått i Sundsvall inte några signifikanta skillnader. 
 
Diagram 80. Andelar med spelproblem i närståendegruppen. Sundsvall och Malmö. 
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Jämförs uppgifterna med andelar för samtliga så är det också tydligt att 
närståendegruppen i de flesta fall har klart högre andel personer med egna 
spelproblem. I Diagram 81 kan vi se att detta gäller för Sundsvall. Skillnaden 
verkar vara störst när det gäller Short-SOGS. Omkring 5 procentenheter större 
andel personer i gruppen som har närstående med spelproblem har själva 
spelproblem enligt detta mått. Detta är ganska mycket procentuellt sett eftersom 
andelen personer med spelproblem är ganska liten; annorlunda uttryckt är det ca 
150 procent fler med spelproblem bland de som har närstående med sådana 
problem. 
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För Malmö gäller att skillnaderna är ännu tydligare samt att andelarna generellt 
ligger högre än för Sundsvall (Diagram 82). Det visar sig också att, om vi 
bortser från mätningen 2001, det mått som ger störst skillnad mellan NP 
gruppen och samtliga inte är Short-SOGS utan istället Fisher DSM IV. År 2002 
är det fem gånger fler som har problem i NP gruppen och år 2004 är det tre och 
en halv gånger fler enligt detta mått.  
 
Sammantaget visar alltså resultaten att närståendegruppen på båda orterna har 
klart högre andel personer med spelproblem än i befolkningen i övrigt. 
Skillnaderna är större i Malmö än i Sundsvall samt visar sig enligt två olika mått 
och inte endast ett. 
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Diagram 81. Andelar med spelproblem totalt och i närståendegruppe. Sundsvall. 
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Diagram 82. Andelar med spelproblem totalt och i närståendegruppen. Malmö. 
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3.6.4 Spelproblemmåttens delfrågor 
 
En fråga som kan vara intressant att titta närmare på är om det är någon speciell 
fråga i respektive problemindex som ligger bakom ökningen enligt Short-SOGS 
på lång sikt i Sundsvall och enligt samtliga mått och tidpunkter för Malmö (se 
avsnitt 3.6.1 och 3.6.2).  
 
Ökningen enligt Short-SOGS för Sundsvall mellan den första och den tredje 
mätningen visade sig vara signifikant men inte större än i kontrollorten. Men det 
kan ju tänkas att utvecklingen för någon eller några av de fem frågor som ingår i 
måttet är relaterat till kasinoetableringen även om indexet som helhet inte verkar 
vara det. I diagrammet nedan (Diagram 83) har vi därför gått ett steg vidare och 
tittat på hur mycket problemandelarna förändrats för de fem separata frågorna 
som ingår i Short-SOGS. De fem frågor som ingår är:  
 
1. Har Du någon gång under det senaste året spelat för mer pengar än vad Du egentligen 
tänkte?,  
2. Har Du någon gång under det senaste året blivit kritiserad på grund av att Du spelat?,  
3. Har det någon gång under det senaste året varit häftiga diskussioner hemma om hur du 
handhar pengar? – Har diskussionerna någon gång handlat om ditt spelande?  
4.Har Du någon gång under året som gått haft skuldkänslor på grund av dina spelvanor?,  
5. Har Du någon gång under det senaste året låtit andra förstå att du vunnit pengar på spel 
fast du i verkligheten förlorat?.   
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Diagram 83. Skillnader mellan 2001 och 2004 i Sundsvall och Karlstad avseende de fem 
frågor som ingår i måttet Short-SOGS.  
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I Sundsvall är det framförallt de tre första frågorna som ligger bakom ökningen 
mellan 2001 och 2004. De två första, att ha spelat för mer pengar än vad som var 
tänkt och att ha blivit kritiserad för sitt spelande har ökat med närmare en och en 
halv procentenhet mellan mätningarna.  
 
Det är tydligt att den största skillnaden mellan differensen för Sundsvall och 
kontrollorten gäller frågan om man blivit kritiserad för sitt spelande. Men 
jämförelsen här är inte riktigt rättvis eftersom vi ännu inte korrigerat för att 
skillnaden mellan mätning år ett och år tre inte utgår från samma nivå.  
 
I nästa diagram har detta genomförts (Diagram 84). Siffrorna har räknats fram 
genom att uppgifterna för kontrollorten indexerats efter nivån på den första 
mätningen; båda orterna får samma nivå 2001och den ursprungliga skillnaden 
som fanns mellan dem (kvoten) har sedan multiplicerats med de övriga värdena 
för kontrollorten och differensen har räknats ut från dessa korrigerade värden. 
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Diagram 84. Skillnader mellan 2001 och 2004 i Sundsvall och Karlstad avseende de fem 
frågor som ingår i måttet Short-SOGS. Korrigerat för nivåskillnader. 
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Att ha spelat för mer pengar än vad som var tänkt verkar ha ökat både i 
Sundsvall och på kontrollorten. Däremot har fler svarat att de blivit kritiserade 
för sitt spelande i Sundsvall tre år senare medan andelen i kontrollorten minskat 
något. Det är också en något större andel som bekräftar att det hemma 
förekommit häftiga diskussioner om ens eget spelande i Sundsvall medan 
ökningen i kontrollorten är mindre. Endast små skillnader finns för andelen med 
spelrelaterade skuldkänslor och andelen som uppger att de ljugit för att dölja att 
de förlorat pengar på spel har minskat något i båda orterna.   
 
I nästa diagram (Diagram 85) visas det vi tidigare har kallat experimenteffekten 
för dessa frågor. Det som staplarna visar är helt enkelt skillnaden mellan de 
ljusare och de mörkare staplarna i föregående diagram. Om vi utgår ifrån att alla 
skillnader mellan Sundsvall och kontrollorten har att göra med 
kasinoetableringen så kan man säga att denna resulterat i att fler personer blivit 
kritiserade för sitt spelande. Den ursprungliga ökningen för denna delfråga i 
Short-SOGS i Sundsvall är från 1,6 procent till 2,97 procent vilket betyder att 
skillnaden är tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd (p= 0,006). De 
andra frågorna visar endast små skillnader som därför inte kan säkerställas. 
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Diagram 85. Experimenteffekten i Sundsvall för de separata frågorna i måttet Short-SOGS. 
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Eftersom vi saknar kontrolldata för Malmö gäller motsvarande diagram 
självklart den direkt uppmätta skillnaden mellan mätningarna och här visas både 
resultat på kort och på lång sikt eftersom ökningar finns i båda fallen (Diagram 
86). 
 
Av diagrammet framgår att rangordningen för de separata frågorna är samma 
som fanns i resultatet för Sundsvall. Vidare är den långsiktiga ökningen större 
än den kortsiktiga för tre av de fem frågorna; att vara kritiserad för sitt spelande, 
att vara inblandad i häftiga diskussioner om ekonomi i relation till sitt spelande 
och att ha skuldkänslor för sitt spelande har ökat mer på lång sikt. Den första 
och andra av dessa har en signifikant ökning på kort sikt (p= 0,004/ p= 0,026) 
men det gäller inte den tredje (p= 0,540). Den fråga som har högst andel, om en 
person spelat mer än vad han/hon från början avsett, har också nästan exakt 
samma ökning på lång som kort sikt vilket betyder att andelen legat stilla efter 
det första årets ökning. Den största skillnaden mellan resultat på kort och lång 
sikt finns för frågan om skuldkänslor. 
 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -130-

Diagram 86. Skillnader mellan 2001 - 2002 och 2001 – 2004 i Malmö avseende fem frågor 
som ingår i måttet Short-SOGS.  
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För Malmös del är den totala ökningen även signifikant enligt måttet Fisher 
DSM IV och LIFE AREA PROBLEMS. Detta gäller också både på kort och lite 
längre sikt. Men hur ser det ut för de separata frågor som ingår i respektive 
index? I det första diagrammet (Diagram 87) visas skillnader i Malmö för 
frågorna i det första av dessa och i det andra (Diagram 88) resultat för det andra. 
DSM IV- måttet innefattar följande tio frågor:  
 
1. Har du, under året som gått, tänkt mer på spel än du brukat göra?,  
2. Har du, under året som gått, tvingats höja dina insatser för att behålla spänningen och 
njutningen med att spela?,  
3. Har du, under året som gått, känt dig rastlös eller irriterad om du försökt dra ner på 
spelandet eller avhållit dig från att spela?.  
4. Har du, under året som gått, spelat som ett sätt att komma ifrån eller glömma problem av 
olika slag?,  
5. Har du, under året som gått, försökt spela tillbaka vad du förlorat på spel?,  
6. Har du, under året som gått, ljugit för din familj eller andra, när frågan kommit på tal, för 
att dölja sanningen om hur mycket du spelar?,  
7. Har du, under året som gått, gjort upprepade försök att kontrollera, dra ner på ditt 
spelande eller försökt sluta helt?,  
8. Har du, under året som gått, tvingats begå någon olaglig handling för att finansiera ditt 
spelande eller för att kunna betala tillbaka dina spelskulder?,  
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9. Har du, under året som gått, riskerat att mista eller gått miste om en viktig relation eller ett 
arbete, till följd av dina spelvanor?,  
10. Har du, under året som gått, sökt hjälp från andra för att kunna lösa en mer eller mindre 
desperat ekonomisk situation, till följd av dina spelvanor?.   
 
Diagram 87. Skillnader mellan 2001 - 2002 och 2001 – 2004 i Malmö avseende tio frågor 
som ingår i måttet Fisher DSM IV. 
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De två separata frågor som visar störst skillnad på kort sikt är den första, 
”besatthet” och den femte, ”jaga förluster”, räknat från vänster i diagrammet 
(Diagram 87). På lite längre sikt är ökningen mer jämnt fördelad. Frågan om 
”besatthet” har störst skillnad mellan kortsiktig och långsiktig ökning; den 
kortsiktiga ökningen är i detta (enda) fall klar större än den långsiktiga. Frågan 
om ”tolerans” har den största skillnaden av de övriga mellan långsiktig och 
kortsiktig ökning och här är det den långsiktiga ökningen som är större. Frågan 
om ”kontrollförlust” har också ganska stor skillnad på detta sett; dubbelt så stor 
ökning finns på lång sikt.  
 
I Diagram 88 visas också hur de fem delfrågorna som ingår i LIFE AREA 
PROBLEM utvecklats i Malmö. Som namnet anger omfattar måttet frågor om 
problem till följd av spelande som rör olika områden i livet. Frågorna lyder: 
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1. Har du någon gång under det senaste året känt att ditt spelande har påverkat vänskap och 
sociala kontakter negativt?,  
2. Har du någon gång under det senaste året känt att ditt spelande har påverkat din fysiska 
hälsa negativt?,  
3. Har du någon gång under det senaste året känt att ditt spelande har påverkat ditt familjeliv 
eller äktenskap negativt?,  
4. Har du någon gång under det senaste året känt att ditt spelande har påverkat ditt arbete, 
dina studier eller möjligheter att få ett jobb negativt?,  
5. Har du någon gång under det senaste året känt att ditt spelande har påverkat din 
ekonomiska ställning negativt?.  
 
Diagram 88 Skillnader mellan 2001 - 2002 och 2001 – 2004 i Malmö avseende fem frågor 
som ingår i måttet LIFE AREA. 
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Totalandelarna för detta mått är väldigt små så förändringar måste tolkas med 
stor försiktighet. En av ”livsområdena” har signifikanta skillnader som är värda 
att notera. Andelen personer som uppger att deras spelande har påverkat familj 
och/eller äktenskap negativt har ökat, framförallt på kort sikt men även den 
långsiktiga ökningen är signifikant (p= 0,000/p= 0,004). Frågan om ”ekonomisk 
ställning” visar en negativ skillnad på kort sikt vilket givetvis är lite 
överraskande. Men den bör förmodligen endast ses som en påminnelse om att 
dessa data bygger på så få individer att små slumpmässiga avvikelser kan få 
ganska stor inverkan på resultatet.  
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3.6.5 Sammanfattning av resultat om spelproblem 
 
Tre olika mått har använts för att studera andelen personer med spelproblem i 
respektive ort. Enligt ett av dessa, Short-SOGS, finns en ganska liten ökning för 
Sundsvall på längre sikt (2001 – 2004) som också kvarstår efter att den studerats 
i förhållande till kontrollorten. Enligt det mer moderna måttet, DSM IV, finns 
inte någon ökning av andelen personer med spelproblem i Sundsvall de aktuella 
åren och det samma gäller det tredje måttet som använts. Resultatet för Malmö 
tyder däremot på att andelen personer med spelproblem ökat kontinuerligt 
mellan mätningarna. Detta enligt de två mest etablerade måtten Short-SOGS och 
Fisher DSM IV screen.  
 
I undersökningen ingår tre frågor som gäller spelproblem bland vänner och 
bekanta respektive släkt och familj; sammanlagt sex olika frågor. Den första är 
en direkt fråga om respondenten har någon med problem bland sina närstående. 
De andra två är tagna ur frågeindexen Short-SOGS respektive DSM IV och 
gäller om respondenten har blivit kritiserad för sitt spelande samt om han/hon 
har begått någon olaglig handling för att finansiera ett spelande eller en 
spelskuld. För båda orterna gäller att andelen som uppger problem bland 
närstående är klart högre än andelen som har problem enligt de mer ”direkta” 
måtten. Med ett undantag finns inte heller några större skillnader mellan 
mätningarna för Sundsvall. På längre sikt finns en signifikant ökning i Sundsvall 
för andelen som uppger att någon i sin släkt eller familj har spelproblem. För 
Malmö blir bilden om igen annorlunda. Här visar två av de tre frågorna ökningar 
både avseende släkt/familj och vänner/bekanta. Som exempel kan nämnas att 
närmare 13 procent i Malmö uppger att de har någon vän eller bekant som har 
problem med sitt spelande år 2004 jämfört med knappt 6 procent år 2001.  
 
I detta avsnitt har också en närmare belysning av gruppen som uppger att de har 
någon närstående som haft problem med sitt spelande genomförts. Resultaten 
visar att närståendegruppen har en lägre andel kvinnor. Vidare finns i denna 
grupp en högre andel unga, personer med låga inkomster, personer utan 
kontantmarginal samt, ganska tydligt, en högre andel med annan etnisk eller 
kulturell tillhörighet. De har vidare fler personer både med negativa och positiva 
attityder till spel jämfört med samtliga. När det gäller inställningen till kasinot 
blir resultaten olika för Malmö och Sundsvall. I Sundsvall har den aktuella 
gruppen högre andelar positiva de två mätningarna efter etableringen och i 
Malmö har de endast högre andelar positiva vid mätningen före 
kasinoetableringen. Beträffande förväntade/upplevda effekter av 
kasinoetableringen visar resultaten att det i huvudsak finns skillnader för de 
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negativa förväntade och upplevda effekterna av etableringen. Här visade sig 
närståendegruppen ha högre andelar som både förväntade sig och senare erfor 
att sådana effekter inträffat till följd av etableringen. Resultatet tyder vidare på 
ett något mer omfattande spelande bland personer som har närstående med 
spelproblem. Vad framkom när det gäller denna grupps egna spelproblem? Jo, 
att andelarna är klart högre jämfört med hur stora de är för populationerna som 
helhet och att skillnaden om igen är större i Malmö jämfört med Sundsvall.  
 
Ett delavsnitt i denna rapports avsnitt om spelproblem redovisar resultat för de 
tre spelproblemmåttens separata frågor. Mest kasinospecifikt verkar ökning av 
kritik för spelande vara. Detta enligt analysen av måttet Short-SOGS för 
Sundsvall. När det gäller Malmö skulle man kunna tolka analysen av de separata 
spelproblemfrågorna i SOGS måttet så att vissa av dem tar längre tid att öka 
medan andra ökar omedelbart för att sedan ligga kvar på samma nivå. Att spela 
för mer pengar än vad man tänkte verkar drabba fler personer inledningsvis men 
sedan inte öka mer på lite längre sikt. Däremot verkar att bli kritiserad för sitt 
spelande, att ha häftiga diskussioner om ekonomi (som har att göra med 
spelutgifter) och att känna skuldkänslor vara konsekvenser som tar lite längre tid 
att öka. Den sistnämnda att ha skuldkänslor visar störst skillnad mellan resultat 
på kort och lång sikt; ingen signifikant ökning finns på kort sikt men en relativt 
stor på lite längre sikt. Enligt resultat från båda orterna är det flest som svarar att 
de spelat för mer än de från början avsett.  
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3.7 Kasinospelare och kasinoinsatser i Malmö och 
Sundsvall 
 

3.7.1 Gruppen som spelat det senaste året 
 
I en tidigare rapport (Westfelt 2004) framkom att gruppen som uppgivit att de 
spelat på det nya internationella kasinot var något mer resursstarka, hade mer 
omfattande spelvanor och större andel personer med spelproblem jämfört med 
andra.10 Det framkom också att kasinospelarna i Malmö hade större skillnad 
avseende spelande och spelproblem jämfört med motsvarande grupp i Sundsvall. 
Frågan som ställs här är om detsamma gäller två år senare eller om situationen 
ser annorlunda ut år 2004.  
 
Vad gäller demografiska och socioekonomiska variabler visade det sig att 
skillnaderna var ganska små i Sundsvall även tre år efter kasinoetableringen. Av 
Diagram 89, som visar skillnader i andelar, framgår att andelen kvinnor bland 
kasinospelare i Sundsvall är tre procentenheter färre jämfört med andelen 
kvinnor generellt. Även ungdomarna är något färre. De största skillnaderna finns 
för utbildningsnivå och inkomst. År 2002 hade kasinospelarna 14 procentenheter 
färre lågutbildade och år 2004 fortfarande 10 procentenheter. Vid mätningen 
2002 fanns också åtta procentenheter färre låginkomsttagare och år 2004 var 
motsvarande skillnad i andel sex procentenheter. Mellan mätningen år 2002 och 
2004 har skillnaderna blivit större för andel kvinnor och ungdomar medan de 
minskat för lågutbildade och låginkomsttagare. 
 

                                           
10 En skillnad mellan jämförelsen i detta avsnitt och i den tidigare rapporten är att här jämförs 

kasinospelsgruppen med samtliga invånare och inte övriga spelare. Generellt blir resultaten desamma men lite 

mindre tydliga när jämförelsegruppen är samtliga istället för övriga spelare. Ett undantag är jämförelsen av 

andelen personer med spelproblem; här har kasinospelarnas andel jämförts med samtliga spelares. 
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Diagram 89. Sex demografiska gruppers representativitet bland kasinospelare i Sundsvall. 
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Diagram 90. Sex demografiska gruppers representativitet bland kasinospelare i Malmö. 
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Motsvarande data för Malmö ger något annorlunda resultat (Diagram 90). 
Andelen kvinnor är klart färre här jämfört med kasinogruppen i Sundsvall (-10/-
8 procentenheter). Den största skillnaden finns för andelen ungdomar. I 
Sundsvall var andelen ungdomar ett par procentenheter färre bland 
kasinospelarna jämfört med befolkningen som helhet men i Malmö är de i stället 
tre-fyra procentenheter fler. Liksom fallet var i Sundsvall finns en lägre andel 
lågutbildade och låginkomsttagare bland kasinospelare i Malmö men till skillnad 
från Sundsvall en något större andel med ”annan etnisk eller kulturell 
anknytning”. Jämförs de två mätningarna så är skillnaderna över lag mindre år 
2004 jämfört med 2002. 
 
En annan fråga som inte tidigare undersökts gäller inställningen till spel 
generellt bland kasinospelarna. Har dessa attityder till spel som liknar eller 
avviker från dem som folk har i allmänhet och vilka eventuella skillnader finns 
mellan de två mätningarna? 
 
För båda orterna gäller att kasinospelarna som grupp är något mer positivt 
inställda till spel så som det uttrycks i förhållande till de påståenden som använts 
i undersökningen. Respondenterna har fått svara på i vilken mån de håller med 
om att spel är beroendeframkallande, omoraliskt, spännande och om spelandet 
innebär ett ”roligt risktagande” samt ”trivsamt umgänge”.  
 
När det gäller Sundsvall så kan man se att skillnaden mellan mätningarna för 
invånarna totalt indikerar en något mindre positiv inställning år 2004 medan det 
motsatta antyds i data för kasinospelarna. Skillnaderna är små men i de flesta 
fall är det fler som håller med om positiva påståenden och färre negativa 
påståenden i Tabell 15 år 2004 jämfört med 2002 bland samtliga Sundsvallsbor. 
Bland kasinospelarna är det i stället fler som håller med om positiva påståenden 
och färre som instämmer i negativa 2004 jämfört med 2002.  
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Tabell 15. Kasinospelsgruppens svar på fem påståenden om spel.  
Sundsvall: totalt 
och de som spelat 
på det nya kasinot 

Malmö: totalt och 
de som spelat på 
det nya kasinot Andelar i kolumnprocent 

Tot.= samtliga 
Kas.= kasinospelsgruppen 02: 

Tot.
02: 
Kas.

04: 
Tot.

04: 
Kas. 

02: 
Tot. 

02: 
Kas. 

04: 
Tot. 

04: 
Kas. 

Beroendeframkallande 57,4 52,8 58,9 52,9 54,9 50,7 63,1 62,6 

Omoraliskt 13,6 9,3 15,4 5,0 14,9 9,4 15,6 11,0 

Spännande 87,0 93,4 86,7 94,1 83,3 94,5 83,1 88,7 

Roligt risktagande 68,4 69,2 63,8 70,2 66,2 77,6 64,5 74,9 

Trivsamt umgänge 65,3 68,0 59,0 68,6 57,3 73,9 56,7 71,0 

 
Den största skillnaden gäller ”Trivsamt umgänge” och ”omoraliskt”. Den 
förstnämnda har en 6,3 procentenheter lägre andel som håller med bland 
samtliga. Kasinogruppens andel är i stort sätt densamma vid båda mätningarna. 
Frågan om spelandet är omoraliskt har 4,3 procentenheter lägre andel som håller 
med bland kasinospelare. Här är det andelen för samtliga som i princip ligger 
konstant mellan mätningarna. 
 
Även i Malmö syns en tendens mot att attityderna bland samtliga invånare är 
något mindre positiva år 2004 jämfört med år 2002. Men till skillnad från 
Sundsvall gäller detta i minst lika hög grad även gruppen kasinospelare. Störst 
skillnad för både kasinospelare och samtliga finns för frågan om spel vanligtvis 
är beroendeframkallande; här ökade kasinospelarnas andel som håller med från 
51 till 63 procent och samtliga från 54 till 63 procent.  
 
I den tidigare rapporten belystes även spelvanorna för de som uppgivit spel på 
det internationella kasinot. Det visade sig att ”kasinospelarna” i Malmö spelade 
mer än andra spelare och även mer än motsvarande grupp i Sundsvall. I det 
följande skall vi utröna om denna skillnad finns kvar även år 2004.  
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Diagram 91. Rapporterat antal kronor satsat på spel det senaste året bland kasinospelare i 
Sundsvall och Malmö. År 2004. 
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Endast ett av spelmåtten används här för att se om det även 2004 finns en 
skillnad så att kasinospelarna i Malmö har ett mer omfattande spelande än de i 
Sundsvall. Detta är en fråga om hur mycket respondenten spelat totalt det 
senaste året och denne har fått välja mellan fem olika svarsalternativ som 
motsvarar fem spelutgiftskategorier (se Diagram 91). Skillnaderna som finns i 
diagrammet går i samma riktning som för mätningen 2002. De största 
skillnaderna, relativt sett, finns i kategorin med de som spelat minst där 
kasinospelarna i Malmö bara har hälften så stor andel och för de två högsta 
kategorierna där de har klart högre andelar.  
 
Ett annat huvudresultat från jämförelsen med data för 2002 var att andelen 
personer med spelproblem var klart högre i båda kasinogrupperna jämfört med 
hur det såg ut bland övriga spelare men också att andelen var extra hög bland 
kasinospelarna i Malmö. År 2004 är skillnaderna relativt sett, enligt Short-
SOGS, ungefär desamma men andelarna är över lag högre. Andelen personer 
med spelproblem bland kasinospelare ligger år 2004 på 11,5 procent i Malmö 
vilket är en ca 2,7 gånger större andel än bland samtliga spelare. I Sundsvall är 
motsvarande andel 6,2 procent vilket är en 2,1 gånger större andel än för 
samtliga spelare där.  
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Diagram 92. Andelen personer med spelproblem bland kasinospelare enligt Short-SOGS. 
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Samtliga skillnader i detta diagram (Diagram 92) är signifikanta. Detta är dock 
inte fallet när vi studerar måtten Fisher DSM IV och LIFE AREA PROBLEMS 
(Diagram 93). Det låga antalet personer som dessa mått fångar upp resulterar i 
att många av skillnaderna som framträder inte kan säkerställas.  
 
Studeras resultaten ändå – med denna osäkerhet i åtanke – ger de stöd för 
huvuddragen i det förra diagrammet; skillnaderna mellan grupperna finns kvar 
år 2004 och i stort sätt alla grupper har en högre andel med problem. Tydligast 
är skillnaderna för måttet DSM IV i Malmö där kasinogruppen år 2002 hade 4,3 
procent problematiker vilket var 2,9 gånger fler än bland alla spelare. Vid 
mätningen år 2004 var motsvarande andel i Malmö 9,3 procent vilket innebar en 
3,3 gånger större andel spelproblematiker bland kasinospelarna jämfört med 
samtliga spelare. 
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Diagram 93. Andelen personer med spelproblem bland kasinospelare enligt DSM IV och 
LIFE AREA PROBLEMS. 
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3.7.2 Kasinospel och kasinoinsatser den senaste månaden  
 
I ett nästa steg har även de rapporterade kasinoinsatserna studerats i förhållande 
till spelande och spelproblem. Med kasinoinsatser menas hur mycket pengar 
som satsats den senaste månaden på de nya s.k. internationella kasinot. I Tabell 
16 redovisas hur stor andel av de totala månadsutgifterna på spel som satsats i 
kasinot, hur stor andel av kasinoinsatserna som kommer från personer med 
spelproblem och hur stor andel som kommer från storspelare på kasinot. Även 
medelvärde satsade kronor för samtliga, kasinospelare, problemspelare och 
storspelare redovisas. Därutöver finns slutligen uppgifter om hur stor andel av 
kasinospelares, problemspelares och storspelares totala spelutgifter den senaste 
månaden som satsats på kasinot. Grupperna är givetvis överlappande så att 
samma person kan finnas med i samtliga.  
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Tabell 16. Kasinoinsatser i olika grupper och dessas insatser i förhållande till samtliga 
spelinsatser.  

Ort, mätning och mått. 
Samtliga 

spelformer 
totalt 

Satsat på 
Intern. kasino 

(IK) totalt 

Spelproblem-
grupp satsat 

på IK  

De ca10% 
som satsat 
mest på IK 

Summa 449273 25073 9471 14694 
Procent av total-
utgifter/kasinoutgifter 

 
6% 38% 

12,6% står 
för 59% 

Medelvärde 377 377 1777 1753 Sundsvall 2002 

Procent av gruppens 
totalutgifter  

12% (25073 / 
207566kr) 

23% (9471/ 
40851kr) 

66% (14694 
/ 22264kr) 

Summa 444674 41122 17000 19681 
Procent av total-
utgifter/kasinoutgifter 

 
9% 41% 

9,5% står för 
47,9% 

Medelvärde 471 474 1132 2396 Sundsvall 2004 

Procent av gruppens 
totalutgifter 

 20% (41122 / 
204906kr) 

29% (17000 / 
59056kr) 

80% (19681 
/ 24548kr) 

Summa 548717 53442 31554 31839 
Procent av total-
utgifter/kasinoutgifter 

 
10% 59% 

10,6% står 
för 60% 

Medelvärde 533 1159 3286 6546 Malmö 2002 

Procent av gruppens 
totalutgifter  

29% (53442 / 
182519kr) 

19% (31554 / 
165277kr) 

41% (31839 
/ 78056kr) 

Summa 570472 90073 77606 63537 
Procent av total-
utgifter/kasinoutgifter 

 16% 86% 10,9% står 
för 71% 

Medelvärde 584 1782 3787 11516 Malmö 2004 

Procent av gruppens 
totalutgifter 

 29% (90073 / 
309691kr) 

33% (77606 / 
232628kr) 

55% (63537 
/ 116132kr) 

 
Den sammanlagda summan satsade kronor den senaste månaden för alla 
spelformer har legat runt 450 tkr i Sundsvall och 550 tkr i Malmö de två senaste 
mätningarna. Dessa summor kan räknas upp till att gälla de aktuella områdena 
för hela året så att vi får fram en grov skattning på hur mycket invånarna 
rapporterar att de satsat på kasinot i respektive ort och år. En sådan grov 
skattning ger vid handen att Sundsvallsbornas rapporterade insatser på kasinot år 
2002 var 16356 tkr och 2004 27528 tkr. Motsvarande uppräkning för Malmö ger 
83928 tkr 2002 och 153120 tkr 2004. Försäljningsstatistik från Casino 
Cosmopol visar för 2004 klart högre siffror, 63 miljoner i Sundsvall och 209 
miljoner i Malmö, men de är ju inte direkt jämförbara.11  
 

                                           
11 Försäljningsstatistiken gäller omsättningen dvs. även återinvesterade vinster. Jämförs detta med hur 

genomsnittsrespondenten uppfattar frågan om hur mycket denne satsat på spel är det uppenbart att resultaten 

förmodligen inte är jämförbara. De flesta svarar troligtvis genom att uppge hur mycket de ”gjort av med” på spel 

och det är även ganska säkert att normalspelaren systematiskt underskattar sina spelförluster. 
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Mellan mätningarna har också medelvärdet satsade kronor per person ökat från 
377 till 471 i Sundsvall och från 533 till 584 i Malmö. Av dessa har i Sundsvall 
först 6 procent (2002) och sedan 9 procent (2004) spenderats på det 
internationella kasinot. Motsvarande andelar i Malmö är 10 respektive 16 
procent. I den fjärde raden för respektive undersökning redovisas hur stor andel 
av, i det här sammanhanget, kasinospelarnas totala spelutgifter som går till 
kasinospel. Resultaten visar att denna andel ökat från 12 till 20 procent i 
Sundsvall mellan mätningarna 2002 och 2004 medan andelen legat konstant på 
29 procent i Malmö.  
 
Kolumnen näst längst åt höger i Tabell 15 visar summor, andelar och 
medelvärden för gruppen med spelproblem. I Sundsvall ligger andelen på ca 40 
procent vid båda mätningarna. Med andra ord kommer enligt dessa uppgifter 
omkring 40 procent av intäkterna för det internationella kasinot i Sundsvall från 
personer med spelproblem. Medelvärdet satsade kronor ligger på 1100 
respektive 1700 kronor för spelproblemgruppen vilket skall jämföras med runt 
4-5 hundra kronor för samtliga som spelat på kasinot. Det framgår också att 
kasinoinsatserna först utgör 23 procent av spelproblemgruppens spelutgifter 
2002 och sedan 29 procent år 2004. Hur stor andel av de (rapporterade) 
insatserna på det internationella kasinot i Malmö kommer från personer med 
spelproblem? Tabellen visar här att så mycket som 59 procent 2002 och 86 
procent 2004 av de självrapporterade kasinoinsatserna kommer från 
spelproblematiker. Medelvärdet för spelproblemgruppen i Malmö ligger på tre 
och knappt fyra tusen kronor vilket skall jämföras med ett tusen och knappt två 
tusen för alla kasinospelare. Slutligen framgår att de med spelproblem i Malmö 
har satsat 19 respektive 33 procent av sina spelinsatser på kasinospel.  
 
Vi har även tagit fram resultat för de 10 procent som satsat mest. Det visade det 
sig att dessa stod för mycket stora andelar av kasinoinsatserna. Liksom fallet var 
för spelproblemgruppen hade denna grupp en större snedfördelning i Malmö 
jämfört med Sundsvall när det gäller hur stor andel av kasinoinsatserna de står 
för. I Sundsvall är andelarna ca femtio och sextio procent medan de i Malmö är 
ca sextio och sjuttio. Medelvärdena för hur mycket denna grupp satsat på 
kasinospel är också klart högre i Malmö än i Sundsvall. Däremot visar tabellen 
att andelen av gruppens totala utgifter på spel som gått till kasinot faktiskt är 
klart högre i Sundsvall jämfört med Malmö men ökningen mellan 2002 och 
2004 är lika stor på båda orterna.   
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3.7.3 Sammanfattning 
 
Liksom fallet var år 2002 visade det sig att kasinospelarna i Sundsvall även 
2004 var något resursstarkare än samtliga sundsvallsbor, dock har skillnaderna 
blivit en aning mindre. Liknande resultat finns även för kasinospelare i Malmö 
även om skillnaden inte är lika stor. Könsfördelningen bland kasinospelarna i 
Sundsvall var 2002 ganska jämn medan det år 2004 var något färre kvinnor som 
uppgav sådant spel. Jämförs detta med Malmö är det tydligt att övervikten av 
män är klart större i Malmö både 2002 och 2004. En annan skillnad är att 
Sundsvall hade en något lägre andel ungdomar bland kasinospelarna medan 
Malmö en något högre.  
 
När det gäller attityder så har kasinospelare i båda orterna generellt sett mer 
positiva attityder till spel jämfört med andra invånare. I Sundsvall finns en 
tendens till att samtliga invånares attityder blir mindre positiva mellan 2002 och 
2004 medan kasinospelarnas attityder blir något mer positiva. En skillnad så att 
attityderna generellt är mer negativa år 2004 finns även för Malmö men 
kasinospelarna på denna ort har också en minst lika mycket mer negativ 
inställning.  
 
En annan fråga som belystes var i vilken mån spelandet bland kasinospelare i 
Malmö även år 2004 var mer omfattande än bland kasinospelare i Sundsvall. 
Enligt den indikator som studerades var det tydligt att skillnaderna kvarstod: 
kasinospelarna i Malmö rapporterade år 2004 högre summor satsade på spel 
generellt jämfört med kasinospelarna i Sundsvall. 
 
I en tidigare rapport har det också visats att andelen personer med spelproblem 
var större bland kasinospelare jämfört med andra spelare år 2002. Detta gällde 
båda orterna men skillnaderna var klart större i Malmö. Resultatet för år 2004 
visar att kasinospelarna har en klart större andel med spelproblem (enligt de mått 
som använts) jämfört med samtliga invånare. Det är också tydligt att andelarna 
som har spelproblem – både bland kasinospelare och spelare i allmänhet – är 
större i Malmö än i Sundsvall. 
 
I Malmö har en större del av de totala spelutgifterna tillfallit de nya kasinot 
jämfört med Sundsvall. Om vi bara ser till det som satsats på kasinot så står 
också gruppen spelproblematiker och gruppen storspelare för klart större andel 
av insatserna i Malmö jämfört med Sundsvall. Speciellt stor skillnad är det för 
gruppen med spelproblem; år 2002 står dessa för ca 20 procentenheter (55%) 
större andel av kasinoinsatserna i Malmö jämfört med Sundsvall och år 2004 för 
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45 procentenheter (110%) större andel. De självrapporterade uppgifterna (för 
2004) visar att gruppen med spelproblem i Malmö står för hela 86 procent av 
den totala summan som satsats på kasinot. Detta är förmodligen en något för hög 
siffra – man vet till exempel från alkoholforskningen att storkonsumenter 
underrapporterar mindre jämfört med andra – men det är ändå intressant att 
denna lilla grupp står för runt 40 procent av de rapporterade kasinoinsatserna i 
Sundsvall och mellan 60 och 86 procent i Malmö.  
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4. Sammanfattning och diskussion 
 

4.1 Sammanfattning av resultat 
 
Följande punkter är huvudresultat från den kvantitativa intervjuundersökningen. 
 
 

1. En något större andel malmöbor känner sig otrygga efter mörkrets inbrott 
jämfört med sundsvallsbor. Andelen otrygga ökade endast på kort sikt i 
Sundsvall efter kasinoetableringen medan den har ökat kontinuerligt 
mellan 2001 och 2004 i Malmö. En större andel kvinnor jämfört med män 
är otrygga och ungdomar är mindre otrygga än andra. Endast en fråga om 
otrygghet ingår i undersökningen vilket inte är optimalt när en sådan 
komplex aspekt skall undersökas. Slutsatsen är ändå att resultaten speglar 
en skillnad mellan orterna beträffande en del av vad som ingår i 
fenomenet ”otrygghet”.  

 
2. Omkring 65 procent i både Sundsvall och Malmö var positiva till 

etableringen och detta gäller vid samtliga mättillfällen, dvs. både år 
2001, 2002 och 2004. Resultaten från kontrollorten tyder på att 
kasinoetableringen påverkat invånarnas inställning till densamma i en 
positiv riktning. Ungdomar är klart mer positiva än äldre. I Sundvall var 
de arbetslösa mer positiva än sundsvallsbor i allmänhet före etableringen 
men tre år efter har denna grupp istället blivit mindre positiva än andra.  

 
3. I Sundsvall förväntade sig många en uppsving för den lokala ekonomin 

till följd av etableringen men inte ens hälften så många upplevde att detta 
faktiskt inträffade åren efter. Det var också färre som upplevde negativa 
sociala effekter jämfört med hur många som förväntat sig sådana men 
skillnaden var inte lika stor. I Malmö var det mindre andelar som 
förväntade sig effekter generellt – både positiva och negativa. Intressant 
beträffande Malmö är att en större andel uppger att de upplevt negativa 
sociala effekter år 2004 jämfört med hur många som förväntade sig 
sådana. Exempelvis var det 84 procent i Sundsvall som år 2001 
förväntade sig en ökad inhemsk turism medan det endast var 40 procent 
som år 2004 hävdade att detta också skett. I Malmö var det år 2001 47 
procent som förväntade sig en ökning av alvarlig kriminalitet men 2004 
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drygt 65 procent som upplevde att detta skett. Generellt visade det sig 
också att kvinnor förväntade sig och erfor mer negativa sociala effekter än 
män och att ungdomar förväntade sig mer positiva ekonomiska effekter. 
Bland de sistnämnda var det också färre som förväntade sig negativa 
sociala effekter men med ett undantag; ungdomar både förväntade sig och 
upplevde i högre grad en andra att kasinoetableringen lett till att fler 
personer fått problem med sitt spelande.  

 
4. Attityderna till spel har inte förändrats särskilt mycket mellan de tre 

mätningarna i Sundsvall och Malmö. I Sundsvall finns en viss tendens mot 
en något mer positiv inställning till spel än vad som hade varit fallet utan 
kasinoetableringen. Mellan 60 och 70 procent tycker att spelandet innebär 
ett bra sätt att ”förgylla vardagen med lite risktagande” och att ”träffas 
och umgås på ett trivsamt sätt” medan omkring 85 procent tycker att det 
är ”spännande att spela”. Den största kasinorelaterade skillnaden i 
Sundsvall är att ca. tio procentenheter färre anser att spel ”vanligtvis” är 
”beroendeframkallande” än vad som hade varit fallet utan ett kasino.  

 
5. Spelvanorna har i Sundsvall blivit mer omfattande på lång sikt men denna 

ökning verkar inte vara kasinorelaterad. För Malmö finns också 
framförallt ökningar på lång sikt. Resultaten pekar vidare ganska entydigt 
mot att kasinoetableringen i Sundsvall lett till en ökning av spelandet på 
s.k. restaurangkasinon. Därtill har mer satsats på spelautomater i 
Sundsvall men denna ökning är inte kasinorelaterad. I Malmö finns 
ökningar på både kort och lång sikt för lotterier, restaurangkasino, 
spelautomater och privata/illegala spelformer.  

 
6. För Sundsvall har endast en svag kasinorelaterad ökning av andelen 

personer med spelproblem kunnat uppmätas och detta endast på lång sikt 
och endast enlig ett av de tre mått som använts. Malmö har däremot en 
tydlig ökning enligt samtliga mått både på kort och lite längre sikt. Det är 
svårt att avgöra i vilken mån ökningen i Malmö är kasinorelaterad eller 
inte eftersom det saknas kontrolldata men det finns andra resultat från 
projektet som sammantaget pekar mot att kasinoverksamheten har så stor 
plats i storspelares och problemspelares spelaktiviteter att det är 
osannolikt att den inte haft stor betydelse för utvecklingen. 
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7. Andelen personer som uppger att de har närstående med spelproblem är 
klart högre än andelen med problem enligt de mer direkta måtten och 
ökningar finns framförallt för Malmö. Tre olika frågor har ställts dels 
avseende släkt och familj och dels avseende vänner och bekanta. 
Sundsvall har endast en ökning på lång sikt när det gäller andelen som har 
någon släkting eller familjemedlem med spelproblem. För Malmö finns 
ökningar avseende båda närståendekategorierna när det gäller två av de tre 
frågorna. Exempelvis ökar andelen som uppger att de har någon vän eller 
bekant med spelproblem i Malmö från 6 procent år 2001 till 13 procent år 
2004.  

 
8. En analys av de separata frågor som ingår i de spelproblemsindex som 

använts tyder på att den fråga som ökar mest tillföljd av 
kasinoetableringen handlar om att utsättas för kritik på grund av sitt 
spelande. Analysen av Malmödata visar att vissa delfrågor/aspekter av att 
ha spelproblem  ökar mer direkt och sedan ligger kvar medan andra tar 
längre tid att öka. Att spela för mer än vad man först tänkt verkar vara en 
aspekt som ökar inledningsvis. Medan bl.a. att bli kritiserad för sitt 
spelande och att känna skuldkänslor först ökar efter en tid. 

 
9. Kasinospelarna i Sundsvall liknar kasinospelarna i Malmö något mer år 

2004 jämfört med år 2002. De är nu något mindre resursstarkare än 
andra och har inte längre lika jämn könsfördelning (har övervikt av män). 
Skillnader kvarstår dock och kasinospelare i Malmö har till exempel en 
viss överrepresentation av ungdomar medan ungdomar är 
underrepresenterade bland kasinospelare i Sundsvall. Kasinospelarnas 
attityder till spel är något mer positiva jämfört med andra vilket gäller 
både Sundsvall och Malmö. Det visade sig också att kasinospelare i 
Malmö har mer omfattande spelvanor än kasinospelare i Sundsvall. Detta 
gäller både år 2002 och 2004.  

 
10. Kasinospelare har en större andel personer med spelproblem jämfört med 

andra spelare och dessa skillnader är större i Malmö än i Sundsvall. En 
större andel av det totala antalet rapporterade spelinsatser i kronor 
tillfaller kasinot i Malmö jämfört med kasinot i Sundsvall. Grupperna 
storspelare och problemspelare står för mycket stora andelar av de totala 
kasinoinsatserna. I Malmö står de personer som har spelproblem enligt de 
självrapporterade uppgifterna för mellan 60 och 85 procent av samtliga 
kasinoinsatser och i Sundsvall för runt 40 procent.  
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4.2 Avslutande diskussion 
 
Kasinoetablering – en stor eller liten sak? 
 
Både resultatet från den stora kvantitativa frågeundersökningen och den 
kvalitativa nyckelinformantstudien tyder på att etableringen var en klart större 
”händelse” i Sundsvall än i Malmö. Respondenterna i den kvalitativa studien 
hade svårare i Malmö än i Sundsvall att uppge vilka konkreta konsekvenser som 
folk i allmänhet diskuterade inför etableringen. Men hur stor ”händelse” har 
etableringen varit och är i relation till annat spelande och till spelproblem? Den 
kvantitativa studien år 2004 visade att 9 procent i Sundsvall och 16 procent i 
Malmö av rapporterat antal kronor som satsats på spel totalt den senaste 
månaden gällde just spel på det nya kasinot. Det visade sig också att andelen 
spelproblematiker bland kasinospelarna var mycket stor samt att 
kasinoinsatserna till mellan 40 och 80 procent härrörde från personer med 
spelproblem.  
 
En slutsats man kan dra av detta är att även om kasinoetableringen var en ganska 
liten sak för  Malmöbor i allmänhet – och i jämförelse med Sundsvall – så är den 
förmodligen en ganska stor sak för personer som spelar regelbundet och en 
mycket stor sak för personer med omfattande spelvanor och personer med 
spelproblem.  
 
Resultaten visar att andelen personer med spelproblem ökat i Malmö. För 
Sundsvall finns endast en ökning enligt ett av måtten och detta på lång sikt. En 
svår fråga är hur vi kan veta i vilken mån och i så fall hur mycket av ökningen i 
Malmö som är relaterad till just kasinoetableringen där. Men kanske borde 
frågan vara den omvända. I ljuset av resultaten om hur ”stor sak” kasinot ändå är 
för personer med spelproblem och omfattande spelvanor borde kanske frågan 
istället vara hur en sådan etablering kan undvika att öka på problematiken. 
Kasinot ökar ju tillgängligheten till just sådana spelformer som forskare på 
området menar är speciellt ”farliga” när det gäller risken för spelproblem. I 
sammanhanget skall inte glömmas att mellan 50 och 70 procent av intäkterna för 
ett kasino vanligtvis kommer från spelautomater.  
 
Andra indikatorer som talar för att andelen personer med spelproblem har ökat i 
Malmö men inte lika tydligt i Sundsvall är resultaten om rapporterade 
spelproblem bland släkt och familj samt bland vänner och bekanta. Dessa visar 
att tydliga ökningar finns för Malmö både på kort och lång sikt medan Sundsvall 
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endast visar ökning på lång sikt och i något enstaka fall. I Malmö uppger år 
2004 så många som 13 procent att de bland sina vänner och bekanta har någon 
som har problem med sitt spelande. 
 
Därtill kommer resultat som visar att fler personer upplever att spelproblemen 
ökat till följd av kasinoetableringen jämfört med hur många som förväntat sig 
det i Malmö men inte i Sundsvall. Andelen är också klart högre i Malmö. Detta 
stöder antagandet att den ”reella” ökningen enligt mätinstrumenten i Malmö 
också är relaterad till kasinoetableringen där. När det gäller frågorna om hur 
invånarna upplever situationen efterfrågas ju specifikt vad som hänt till följd av 
etableringen vilket betyder att resultaten redan är direkt kopplade till just 
kasinoetableringen.  
 
Sammanfattningsvis finns mycket som talar för att etableringen av ett kasino i 
Malmö rimligtvis inte kan ha varit utan betydelse för den ökning av andelen 
personer med spelproblem som skett där. Andra faktorer har dock säkerligen 
spelat in samtidigt med detta. En viktig faktor som också kan tänkas påverka 
utvecklingen av spelproblem i den mening de här är definierade och 
operationaliserade är uppmärksamheten kring spelproblem som ett 
socialt/samhälleligt problem. Det är inte alls omöjligt att den ökade 
uppmärksamheten kring frågor om spel, spelmarknaden och spelproblem leder 
till att fler människor ser och definierar eget och andras beteende som 
”spelberoende” och dylikt. 
 
Ovan föreslogs att en fråga som bör ställas är hur en kasinoetablering kan 
undvika att orsaka mer spelproblematik. Kanske är det som skall förklaras hur 
det kan komma sig att problemen inte ökar lika tydligt i Sundsvall som i Malmö. 
I en tidigare rapport har hypotesen att det är skillnader mellan orterna när det 
gäller hur många människor som redan före etableringen befinner sig i riskzonen 
för att få spelproblem som förklarar detta. Det fick också stöd i data vid den 
andra mätningen som visade att kasinobesökare i Sundsvall var mer lika en 
normalpopulation avseende demografiska aspekter samt spelande och 
spelproblem jämfört med kasinobesökare i Malmö. Analyser av data från den 
tredje mätningen i denna rapport visar att kasinobesökarna i Sundsvall nu blivit 
något mindre lika en normalpopulation. Skillnader mellan kasinobesökare i de 
båda orterna avseende spelande och spelproblem finns dock fortfarande vilket 
innebär att hypotesen får fortsatt stöd. 
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Otrygghet och kriminalitet  
 
I undersökningen ingick också en fråga om otrygghet. Andelen personer som 
inte känner sig trygga ”efter mörkrets inbrott” har ökat med ungefär fem 
procentenheter det första året i Sundsvall och Malmö. Ökningen var endast 
tillfällig i Sundsvall medan den kvarstod två år senare i Malmö. Även här kan vi 
således se en skillnad så att Malmö har en långsiktig ökning av otrygghet men 
inte Sundsvall. Detta kan vara relaterat till kasinoetableringen och den mer 
negativa utveckling som vi ser på andra områden i Malmö.   
 
När det gäller kriminalitet finns egentligen endast ett direkt mått på 
kasinorelaterad brottslighet i undersökningen och det är den fråga om 
kriminalitet som ingår i ett av de frågeindex som är ämnade att mäta andelen 
personer med spelproblem. Denna har fått så få svar överhuvudtaget att ingen 
slutsats kan dras. Däremot finns två frågor om förväntade och senare 
erfarna/upplevda effekter som gäller kriminalitet. Resultaten visar att andelar 
som upplevt en ökning i Sundsvall är lägre än andelar som förväntade sig en 
sådan och att det inte är så stor skillnad i erfarenheter av detta mellan år 2002 
och 2004. I Malmö däremot är andelarna som upplever att brottsligheten ökat 
större jämfört med hur många som förväntade sig ökningar. Skillnaden är 
påtaglig när det gäller erfarenheter av allvarlig kriminalitet. Mellan 2002 och 
2004 ökar andelen som uppger att det skett en ökning av allvarlig kriminalitet 
till följd av kasinoetableringen i Malmö från 50 till 65 procent.  
 
En okulär analys av kriminalstatistik visar att det varken i Malmö eller 
Sundsvall finns något tydligt trendbrott i utvecklingen avseende antalet anmälda 
brott mellan 1989 och 2004 som skulle tyda på en ökning av kriminaliteten till 
följd av kasinoetableringen (se Bilaga 2). Detta gäller även när nio olika 
brottskategorier studeras separat. Det finns också ett avgörande problem när det 
gäller analyser av kriminalstatistik i detta fall och det är att just den typ av 
brottslighet som kan tänkas vara specifikt relaterad till kasinoetableringen 
förmodligen är väldigt svår att få grepp om endast genom en analys av 
anmälningsstatistik. Exempel är brott vars anmälningsfrekvens till stora delar 
styrs av polisens aktiviteter, s.k. spaningsbrott, och/eller sådana med stort 
mörkertal dvs. där anmälningsbenägenheten är mycket låg.  
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I Nyckelinformantintervjuerna framkom för Malmö att etableringen inte var 
något stort samtalsämne men bland de negativa förväntningar som ändå fanns 
var ökad brottslighet ett huvudtema (Bilaga 1). Man diskuterade också illegalt 
spel där vissa respondenter trodde på att kasinot skulle konkurrera ut en del 
sådant medan andra att det skulle öka det illegala spelet eller – som de polismän 
som intervjuades trodde – verka sida vid sida med det illegala spelet. 
Erfarenheterna ett år senare verkar vara från polisernas sida att etableringen inte 
genererat särskilt mycket ny kriminalitet och inte påverkat det illegala spelandet 
- varken ökat på det eller konkurrerat ut det. Det senare är dock endast 
erfarenheter från enstaka poliser utan specialkunskap på området.   
 
Förändrade spelvanor? 
 
Det övergripande intrycket av resultaten om spelvanor är att kasinoetableringen 
inte påverkat dessa särskilt mycket. Det har inte gått att påvisa någon tydlig 
skiftning så att till exempel en viss form av spel minskar när denna nya spelform 
startas. Däremot tyder resultatet på att den form av kasinospel som redan fanns i 
Sverige, s.k. restaurangkasinon, tjänat på ett nytt kasino öppnats – kanske är det 
så att uppmärksamheten gjort att fler människor velat pröva på kasinospel 
generellt och att den ökade legitimiteten som följer av att staten står bakom 
denna spelform lockat till mer spelande. Enligt kvalitativa intervjuer med 
personer som jobbar med restaurangkasino förväntade man sig en effekt 
såtillvida att bilden av kasinospel skulle bli mer ”seriös” men också att det 
internationella kasinot istället skulle leda till lägre intäkter för restaurangkasinon 
(Bilaga 1). Undersökningen kan inte visa annat än att det nya kasinospelet helt 
enkelt har lagts till annat spelande utan att konkurrera ut någon av de andra 
spelformerna.  
 
Slutord 
 
I marknadsföringen av spel vill man givetvis ge en så entydigt positiv bild av 
spelandet som möjligt. Det ligger i spelarrangörers intresse att utmåla spelande 
som en naturlig eller mänsklig aktivitet som är att likna vid ett barns lek eller 
sällskapsspel inom familjen. I det här sammanhanget är det dock viktigt att göra 
en distinktion mellan olika spelformer. Visst finns det spelformer som är i det 
närmaste harmlösa (utom kanske för en person som har ett gravt sjukligt 
förhållande till spel) som t. ex vissa lotterier men det finns också spelformer som 
i resultat från många studier visat sig starkt relaterade till problemspel. De 
bordsspel som vanligtvis erbjuds på ett kasino brukar hamna ganska högt när 
man har rangordnat spelformer efter hur starkt samband de har med problemspel 
men framförallt spelautomaterna är tveklöst en av de i detta hänseende farligaste 
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spelformerna. Nya begränsningar har nyligen införts för spelautomater som 
finns ute på restauranger och det bör kanske i rimlighetens namn även diskuteras 
om inte den eventuellt ännu mer ”farliga” form av spelautomater som tillåts i de 
internationella kasinona bör begränsas. Detta givetvis för att begränsa 
skadeverkningarna. Om man tar spelarrangörernas idealbild av spelande på 
allvar så borde det ju även ligga i dessas intresse att begränsa avarter som 
svårligen kan fås att passa in i bilden av spel som en harmlös och naturlig lek.  
 
Ett huvudresultat när det gäller kasinoetableringen i Sundsvall och Malmö är att 
det endast är i Malmö som tydliga negativa förändringar har uppmätts. En 
hypotes om orsaken till denna skillnad är att det i Malmö i högre grad än 
Sundsvall redan fanns personer i riskzonen för att utveckla problem. 
Tillgängligheten till kasinospel i Köpenhamn och ett mer utbrett illegalt spel i 
Malmö talar för att där redan fanns fler storspelare än i Sundsvall. Men det är 
också möjligt att socialt och ekonomiskt marginaliserade grupper är mer sårbara 
för att utveckla problem med spel. Detta innebär att skillnaderna i konsekvenser 
av kasinoetableringen kan vara nära knutet till och också spegla skillnader 
avseende sociala och ekonomiska klyftor. 
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Intervjuerna som ligger till grund för detta arbete har genomförts av Kristina 
Seebas, Jonas Karnström (Sundsvall), Malin Leiknes (Sundsvall) och Dolf Tops 
(Malmö). De sammanfattande beskrivningar som redovisas nedan har framställts 
av samma personer som genomfört intervjuerna. Därutöver har vissa extra 
kompletterande beskrivningar genomförts av Antonina Ericsson vid SoRAD. 
Planering och samordning av studien har Lars Westfelt stått för tillsammans 
med Vicky Lee och även till viss del Robin Room. Lars Westfelt har också haft 
en viss redaktörsliknande roll i förhållande till slutprodukterna. Av olika skäl har 
ingen mer ingående analys av materialet redovisats. Det har istället bedömts som 
fullt tillräckligt och intressant att låta nämnda enkla sammanfattningar av 
intervjuerna ge läsaren en nyanserad bild av olika aspekter av 
kasinoetableringen i Sundsvall och Malmö som kan komplettera de kvantitativa 
resultaten i huvudtexten. 
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1. Intervjuguide och antal intervjuer 
 

1.1 Intervjuguide 
 
Den intervjuguide som intervjuarna utgått från i uppföljningsomgången har 
infogats nedan. Den är i två delar, en som gäller samtliga respondenter och en 
som har specifika frågor till vissa respondentgrupper. Utgångspunkten för val av 
respondenterna har varit att få tag i personer som i första hand genom sitt yrke 
kan tänkas komma att beröras av etableringen (se vidare i Westfelt 2002).  
 

1.1.1 Frågor till samtliga nyckelinformanter 
 
Inledning. Som uppföljning till en tidigare omgång med intervjuer om det nya 
kasinot ställer vi nu – ca ett år senare – frågor till samma personer igen. Vi är 
intresserade av hur du och människor omkring dig ser på kasinot och dess 
konsekvenser. 
 
Respondentens Bakgrund.  
ENDAST ÅTERINTERVJUAD RESP: 

1. Har dina arbetsförhållanden förändrats under det senaste året? (HUR?) 
2. Har du flyttat under det senaste året? (HUR?) 

 
OM NY RESP: 
Kan du till att börja med berätta lite om dig själv? 
 

3. Hur länge har du bott här (i Sundsvallsområdet)? 
Om R ej bor i Sundsvall, fråga hur länge han/hon arbetat där. 
4. Bor eller arbetar du nära kasinot? Hur nära/Långt ifrån? 
5. Ser du dig själv som att du ”kommer” här ifrån?  
6. Har du tillgångar, ett företag och/eller äger en bostad i staden/området? 
7. Kan du berätta lite om vad du jobbar med? 
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Erfarna effekter.  
8. Vilka konsekvenser, negativa och/eller positiva, uppfattar du att 

kasinoetableringen har haft? 
Inställning och erfarenheter i [Sundsvall/Malmö] 

9. Hur tror du inställningen till kasinot är bland folk i allmänhet så här 
knappt ett år efter det öppnade? Är den positiv eller negativ? [MALMÖ: 
Om ”icke-fråga” bland folk, gå till fr.12 och fråga vad R anser om dessa 
punkter, hoppa även över fr.14]  

10. Av vilken eller vilka anledningar? Vilken av dessa verkar vara den 
vanligaste bland folk i allmänhet. 

11. Vilka negativa erfarenheter verkar folk ha av kasinot? Vilken är 
vanligast? Om respondenten svarar negativ i Fr. 7 så använd [positiv].  

12.  Nu skall jag läsa upp några andra punkter. Deras respektive förhållande 
till kasinot kan vara både positiva och negativa. Kan du säga vad du tror 
folk anser om dessa [MALMÖ: ev. ”…vad du anser om dessa”]: 

 
• alkohol/droger 
• trafikstockningar 
• prostitution 
• högljudda folksamlingar 
• organiserad brottslighet 
• annan brottslighet 
• moraliska/etiska (frågor om det är ”rätt” att bedriva denna verksamhet) 
• spelproblem 
• andra, nämligen: 

 
13. Vad är uppfattningen när det gäller ekonomiska aspekter som en positiv 

eller negativ utveckling för: 
 

• Turism (Hotell, souveniraffärer, turistattraktioner etc.). Hur? Och hur 
stor skillnad?  

• Underhållning (biografer, barer/pubar, restauranger etc.). Hur? Och 
hur stor skillnad?  

• Annan lokal näringsverksamhet (t.ex. mataffärer, videobutiker etc.). 
Hur? Och hur stor skillnad? 

  



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -158-

Respondentens erfarenheter (Välj de frågor som inte redan är besvarade i 
fr.8, ev.8-13) 

14. Och när det gäller dig själv, Delar du dessa uppfattningar? Vilka? Vilken 
positiv effekt av kasinot har varit störst? Vilken negativ effekt anser du 
varit störst?  

15. Vilka av alla intressenter, både i och utanför [Sundsvall/Malmö], tror du 
tjänar mest på kasinot (om någon)? Och vilka intressenter i [Sundsvalls-
/Malmö-]området?    

16. Vilka tror du förlorar mest ekonomiskt på kasinot (om någon)? 
17. Vilka förändringar eller effekter har uppträtt snabbast efter att kasinot har 

öppnats? Hur fort? Vilka förändringar kommer att ta längre tid att uppstå? 
Hur mycket längre? 

18. Vilka är det som går på  kasinot – lokalbefolkning, företag, turister 
(svensk, utländsk), konferensdeltagare?  

 
Spelande 

19. Hur har kasinot påverkat spelandet bland de som bor i [Sundsvall/Malmö] 
med omnejd? Hur tror du utgifterna för spel har förändrats? Hur tror du 
antalet personer som spelar för stora summor har förändrats? 

20. Vissa personer kan få personliga problem av att spela för mycket - Tycker 
du att dessa skall erbjudas hjälp? Vilka skall vara ansvariga för sådan 
hjälp? (t.ex. Staten? Kommunen? Kasinot? Familj, vänner och bekanta?) 

21. Vad tycker du om Miljöpartisten Paul Lappalainens förslag att en del av 
de pengar som Svenska Spel har kvar i form av icke utbetalade vinster 
skall tillfalla orter med kasinon? 
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Illegalt spel 
22. Finns det illegalt spel här i [Sundsvall/Malmö]? 
23. Kan du berätta lite mer om vad du vet om det illegala spelandet. Hur 

många spelställen finns det? Vilken typ av spel? Hur många är 
involverade i att erbjuda sådant spel? Hur många besöker sådana 
spelställen? Hur drivs dom? Vilka tider har de öppet? 

24. Har det nya kasinot påverkat det illegala spelandet? Hur? Hur mycket? 
 
Arbete 

25. Har kasinot påverkat din arbetssituation? Hur?  
 
Privatliv 

26. Har kasinot påverkat ditt privatliv? Hur?  
27. Har du besökt kasinot? Många gånger eller endast ngn enstaka gång? 

 
Är det något annat du vill tillägga eller fråga om? 
Om det skulle bli aktuellt med ännu en uppföljning får vi då ta kontakt med dig 
igen för en uppföljningsintervju om ungefär ett år? 
 
Tack för din medverkan i denna studie. Om du är intresserad så skickar vi gärna 
slutrapporten från undersökningen 
 

1.1.2 Extra frågor till speciella respondentgrupper 
 
Lokala politiker 
LP1. Har ditt parti i något hänseende ändrat hållning eller ståndpunkt när det 
gäller kasinot. 
LP2. Har någon åtgärd vidtagits på kommunal nivå som är relaterad till 
kasinotetableringen. 
LP3. Finns något samarbete med Svenska Spel/Casino Cosmopol? (Om ja hur 
har detta sett ut?) 
 
Socialarbetare/socialnämnd 
S1. Har kasinot påverkat din arbetssituation på något vis? 
S2. Har du i din yrkesutövning erfarit någon ökning av sociala problem (inkl. 
spelproblem) som är relaterade till kasinoetableringen? 
S3. Har du andra yrkesmässiga erfarenheter som är kopplade till kasinot? 
S4. Har ni haft något samarbete med Svenska Spel/Casino Cosmopol? (Om ja 
hur har detta sett ut?) 
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TILL ------------ i  SUNDSVALL: 
I juni detta år finns uppgifter i pressen som gör gällande att ni fått någon typ av 
information som visar att kasinot inte orsakat ökade sociala problem 
(”spelmissbruk/prostitution/annan kriminalitet”). 
Vem har tagit fram denna information och vilken data bygger det på? Är det en 
offentlig handling? 
 
Ekonomiskt bistånd 
E1. Har ditt kontor fått fler klienter det senaste året? Om ja: är ökningen 
relaterad till kasinot?  
E2. Har ditt kontor fått en större andel klienter med spelskulder till följd av 
kasinospel eller annat spel. 
 
Polisen 
P1. Vad skulle du beskriva som det största brottsproblemet ni har att tampas 
med för tillfället? Har situationen förändrats efter kasinoetableringen? 
P2. I media har det talats mycket om risken för ökad prostitution i samband med 
kasinot. Har du erfarit någon sådan ökning? 
P3. Det har även talats om att kasinot kan leda till en ökning av den organiserade 
brottsligheten i området. Har du några indikationer på att en sådan ökning skett? 
P4. Har den lokala polisen genomfört förändringar i budget, personalstyrka eller 
personalfördelning i syfte att bättre hantera eventuella negativa konsekvenser av 
kasinoetableringen? 
P5. Har polisen genomfört ngn annan förändring till följd av det nya kasinot? 
P6. Har ni haft något samarbete med Svenska Spel/Casino Cosmopol? (Om ja 
hur har detta sett ut?) 
 
Spelberoende förening 
SB1. Vilka kategorier/grupper av spelare besöker kasinot? 
SB2. Har ni haft något samarbete med Svenska Spel/Casino Cosmopol? (Om ja 
hur har detta sett ut?) 
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Kasinopersonal (om Kasinot ger tillstånd) 
KP1. Har arbetet på kasinot motsvarat dina förväntningar om hur det skulle bli? 
Vad var annorlunda, vad var som du trodde? 
KP2. Vet du hur stor andel av de anställda som kommer från Sundsvalls/Malmö-
området? 
KP3. Kan du beskriva dina kunder, vilka är de i huvudsak? 
KP4. Upplever du att det är många kunder som har ett osunt förhållande till sitt 
spelande? 
 
Annan spelverksamhet 
AS1. Har kasinot påverkat din verksamhet? På vilket sätt (kunder och 
arbetskraft)?  
AS2. Har du vidtagit någon åtgärd, genomfört någon förändring, som direkt 
följd av det nya kasinot? 
AS3. Kan du beskriva dina kunder, vilka är de i huvudsak? Spelar några av 
dessa även på kasinot och är det i så fall ngn speciell kategori? 
AS4. Har kasinot påverkat någon annan spelform. Är det någon speciell 
spelform som påverkats? 
 
Boende nära kasinot 
BK1. Har kasinot påverkat området där du bor? Hur? 
BK2. Har kasinot påverkat din situation på något (annat) sätt? 
 
Turistindustri/Hotell, restaurang och annan turistnäring 
ENDAST NYA RESP: 
TI1. Berätta lite om ditt företag. Hur stort är det (antal anställda), vilka är 
kunderna etc. 
ALLA: 
TI2. Har kasinot påverkat din verksamhet? På vilket sätt? (kunder och 
arbetskraft)? 
TI3. Har ni genomfört någon förändring till följd av kasinoetableringen (speciell 
marknadsföring etc.)? Om ja, vad har i så fall detta gett för resultat? 
 
Journalister 
J1. Hur har mediebevakningen av kasinot varit sedan det öppnades? Har det fått 
stort utrymme i media och vad har lyfts fram? 
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1.2 Intervjuer och respondentgrupper12 
 
Informanterna har valts ut bland de som kan antas beröras av eventuella positiva 
och/eller negativa effekter av kasinoverksamheterna i Sundsvall och Malmö. 
Detta kan vara på grund av deras yrke (taxichaufför, journalist, socialtjänst, 
spelverksamhet, turistbransch, polis), position i samhället (politiker), 
geografiska närhet till kasinot (boende) eller egna spelerfarenheter (spelare).   
 
I Sundsvall har i första omgången 20 informanter intervjuats under perioden 
april –maj 2001. Politikerna representerar Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 
Intervjuer med två poliser som arbetar i kasinots närområde drabbades av ett 
tekniskt fel men några minnesanteckningar finns med i underlaget. I 
socialtjänsten talades med en person i socialnämnden som har varit involverat i 
de förberedande diskussionerna kring kasinot i Sundsvall, en områdeschef samt 
en person som arbetar med skuldrådgivning. Spelverksamheten representeras av 
en föreståndare och hallchef för en bingohall, en anställd hos Knutsson Casino 
AB och en person i ledningen för travbanan Bergsåker i Sundsvall. 
Taxichaufförerna jobbar dagtid varav en huvudsakligen med färdtjänst. Båda 
journalister är kriminalreportrar och arbetar hos två stora Sundsvallstidningar. 
Turistindustrin representeras av två personer som arbetar som receptionister på 
ett stort hotell, en som äger en restaurang och en som äger en bar och som är 
mycket aktiv i Sundsvalls näringsliv. En informant har intervjuats i egenskap av 
boende i närheten av kasinot. 
 
I andra omgången har 16 informanter intervjuats under perioden augusti – 
oktober 2002. De som saknas från första omgången är en person från 
socialtjänsten, en från spelverksamhet och två från turistindustrin. Dessutom 
finns ingen som bor ni närheten av kasinot med i andra omgången men en polis 
har tillkommit. I övrigt har samma informanter deltagit.  
 
Intervjuerna i första omgången i Malmö genomfördes under perioden november 
– december 2001. Politikerna representerar Socialdemokraterna och det 
Moderata Samlingspartiet. En person i kategorin poliser tillhör polisledningen. 
De två andra leder en grupp som bl.a. har i uppgift att bekämpa illegalt spel. En 
informant ur gruppen turistindustrin har som uppgift att sälja Malmö som 
turistmål och de två andra arbetar med att göra Malmö mer attraktiv som 
turiststad.  
 

                                           
12 Detta avsnitt är författat av Dolf Tops. 
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Spelarna representeras av två personer som är aktiva i  Spelberoendes förening i 
Malmö.13 Annan spelverksamhet representeras av en person i ledningen för 
travbanan Jägersro samt en person från Knutsson Casino AB. I kategorin 
socialtjänsten arbetar en person som enhetschef i ett av de socialt mest belastade 
områden i Malmö. Den andra har en stabsposition i stadshuset direkt under 
kommunalrådet. De två boende har sin bostad i omedelbar närhet av kasinot.14 
Journalisterna har båda två en gedigen kunskap om Malmö. En taxiförare har 
kört taxi i Malmö länge och känner till stadens historia. Numera är han 
pensionär men försätter köra taxi på dagtid. Den andra taxichauffören kör enbart 
på nätterna, dvs. när kasinot har mest besökare. 
 
Andra omgången genomfördes november – december 2002. Några informanter 
har bytts ut. En polis var inte med andra omgången på grund av ledighet. I 
kategorin spelverksamhet har en representant för Casino Cosmopol i Malmö 
tillkommit. I kategorin socialtjänsten tillkom en person som jobbar med 
skuldsanering och hyresrådgivning. Två personer från turistnäringen som 
intervjuades vid ett tillfälle 2001 ersattes med en person med en ledningsgivande 
funktion i samma organisation. En informant ur kategorin spelare ersattes med 
en yngre person som har erfarenheter av kasinot i Malmö.  
 
Tabell 1 Intervjuade personer 
 Grupp/Ort Sundsvall 01 Sundsvall 02 Malmö 01 Malmö 02 
Politiker (S, MP) 2 (S, MP) 2 (S, M) 2 (S, M) 2 
Socialtjänst 3 2 2 (1 ny) 3 
Polisen 0 1 3 2 
Spelare 0 0 2 (1 ny) 2 
Spelbranschen 4 3 2 2 
Boende 1 0 2 2 
Turistindustri 6 4 3 (1 ny) 2 
Journalister 2 2 2 2 
Taxiförare 2 2 2 2 
Kasino 0 0 0 1 
Totalt 20 16 20 20 
 
 

                                           
13 Informanterna använder termerna spelberoende, spelmissbruk, spelproblem.  
14 Flera andra i informantgruppen bor också nära kasinot och kan uttala sig om konsekvenserna av kasinot för de 

boenden. 
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2. Resultat för Sundsvall 
 

2.1 Före etableringen15 
 
Socialarbetare 
 
I kategorin ”socialarbetare” har vi intervjuat två personer, den ena är socialnämndens 
ordförande och den andre är områdeschef i Sundsvall. Båda två bor och äger en bostad i 
Sundsvallsområdet, den ena har bott där hela livet och den andre är inflyttad.   
 
Områdeschefen har inte haft någon direkt insyn i processen bakom kasinoetableringen. Han 
tror dock att inte varit någon intern debatt bland tjänstemännen i kommunen utan ett rent 
politiskt ställningstagande. Han menar att de tre storstäderna var självklara kasinostäder, men 
att Sundsvall fick ett kasino av regionalpolitiska skäl. Han tror vidare att ingen direkt har varit 
emot kasinot och att det inte skett några ändringar i planeringen eller att folk har ändrat 
uppfattning under processens gång. Den lilla information han har har han fått genom media. 
 
Ordföranden har haft mer insikt i processen genom att han har varit med i diskussionen. Han 
tror att allmänheten till största del är positiva till kasinot men att vissa frivilligorganisationer 
som t ex nykterhetsrörelsen har varit oroade för eventuella negativa konsekvenser. 
Kommunledningen har varit positiva hela tiden och bestämde sig snabbt för att ansöka, men 
inom partierna har det funnits delade åsikter om det här är bra eller dåligt för Sundsvall. 
Informationen om processen har han fått genom att han hela tiden varit med i diskussionerna. 
 
Båda två tror att folk i allmänhet är positiva. Dels för att det ger fler arbetstillfällen till 
Sundsvall och för att det blir ett lyft för stan. Den vanligaste negativa förväntningen bland 
folk är spelmissbruk, ordföranden tror även att folk kan ha farhågor om eventuell organiserad 
brottslighet. De tror att folk förväntar sig en ökning av alkohol, droger, prostitution, 
brottslighet och spelmissbruk. Vad gäller trafikstockningar och högljudda folksamlingar tror 
ingen att folk förväntar sig en ökning. 
 
Båda två delar folks positiva förväntningar, t ex att turismen kommer att öka. Ordföranden 
utesluter inte att det även kan uppstå negativa konsekvenser och han anser att det måste finnas 
en beredskap för dessa. Områdeschefen däremot kan inte se några omedelbara negativa 
effekter. Båda två tror att Sundsvall som stad (turism, näringsverksamhet etc.) kommer att 
tjäna mest ekonomiskt på kasinot. Ordföranden kan inte se att någon kommer att förlora på 
kasinot, men områdeschefen tror att andra restauranger och underhållningsställen kommer ett 
förlora på det. Han tror att det positiva förändringarna kommer att uppträda först och de 
negativa tar längre tid. Båda tror att alla kategorier av människor kommer att besöka kasinot 
någon gång. 
 
Ingen tror att spelandet bland folk i allmänhet kommer att öka, men att de som spelar för 
mycket pengar möjligen kommer att öka. De tror även att utgifterna för spel kommer att 
flyttas mellan olika spelformer. Båda respondenterna är ense om att personer med 

                                           
15 Denna sammanfattning (avsnitt 2.1) är författad av Kristina Seebass och Jonas Karnström.  
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spelproblem skall erbjudas hjälp. Det är svårt att säga vem eller vilka som ska vara ansvarig 
för hjälpen, men de menar att alla delar i samhället bör vara med och bidra.  
 
Ordföranden har ingen uppfattning om det finns illegalt spel i Sundsvall. Områdeschefen vet 
inte om det förekommer just i Sundsvall men vet att det finns illegala bookmakers och det 
spelar ingen roll var dessa befinner sig. Båda tror att det illegala spelandet kommer att minska 
i och med kasinot. Områdeschefen tror ändå att det kan innebära att man på kasinot kommer 
att rekrytera nya kunder till det illegala spelet.  
 
Ordförande tror inte att det kommer att påverka vare sig arbetssituationen eller privatlivet. 
Områdeschefen tror att det möjligen kan dyka upp fler personer med spelmissbruk inom 
socialtjänsten, men kasinot kommer inte att påverka hans privatliv. 
 
Ordföranden anser att det svårt att säga om socialtjänsten kommer att beröras, men att man 
utgår från att arbetsuppgifterna blir fler och att det bör finnas en beredskap för detta. 
Områdeschefen tror att klienterna till socialtjänsten kommer att öka. Ingen tar upp någon 
specifik åtgärd men att man anser sig ha en god beredskap för eventuella konsekvenser. 
Problemen kommer inte att bli så mycket större, möjligen kommer de som spelar mycket att 
spela för mer. Ingen har någon klar uppfattning om hur lång tid det tar att utveckla 
spelproblem. Båda anser också att det åtgärdsprogram som Svenska Spel tagit fram är bra och 
tillräckligt. 
 
Ekonomiskt bistånd 
 
I denna kategori har vi intervjuat en person som är budget- och skuldrådgivare. Han bor och 
äger en bostad i Sundsvallsområdet. 
 
Respondenten har inte haft så stor insikt i processen men han har uppfattat att politikerna i 
kommunledningen och näringslivet har varit intresserade av att få hit ett kasino. Denna 
informationen har han fått genom media. 
 
Han anser att allmänheten har en mycket varierande inställning, en del är likgiltiga, en del är 
oroliga för följderna och vissa ser det som en positiv faktor för Sundsvall framförallt vad 
gäller turism och arbetstillfällen. De negativa effekterna skulle kunna vara spelskulder och 
brottslighet. Han tror inte att folk i allmänhet väntar sig en ökning av alkohol/droger och 
trafikstockningar däremot kommer kanske högljudda folksamlingar, brottslighet, prostitution 
och spelproblem att öka. För den lokala näringsverksamheten tror han att turismen kommer 
att få ett uppsving men att underhållning och shopping knappast kommer att öka. 
 
Själv, är han kluven till kasinot. Han tror dock att det innebär positiva effekter för 
näringsverksamheten i Sundsvall. De negativa effekterna kan han inte uttala sig om. 
Hotellverksamheten kommer att tjäna mest men han har svårt att se vilka som kommer att 
förlora mest. På kort sikt kommer det bli ett uppsving för framförallt hotell och restauranger. 
 
Vidare tror han att i början kommer många ”vanliga” människor att besöka kasinot men på 
längre sikt är det affärsfolk, folk från högre socialgrupper och spelmissbrukare som kommer 
att gå dit. 
 
Eftersom det redan finns många spelmöjligheter i Sundsvall så tror han inte att spelandet eller 
utgifterna för spel kommer att påverkas av kasinoetableringen. Däremot tror han att de som 
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spelar för stora summor kommer att öka. Respondenten tycker att det är viktigt att personer 
med spelmissbruk erbjuds hjälp och att den hjälpen ska bedrivas inom kommunen och 
landstinget. Han vet inte om det finns illegalt spel i Sundsvall men är övertygad om att det 
förekommer. Han tror att det illegala spelandet kommer att minska när kasinot öppnar. 
 
Budget- och skuldrådgivaren befarar att antalet människor med spelskulder kommer att öka 
men att det ändå blir en marginell ökning. Han tror att fler människor kommer att få 
ekonomiska problem och därmed påverka hans arbetssituation, privatlivet kommer dock ej att 
påverkas. 
 
Annan spelverksamhet 
 
I denna kategori har vi intervjuat fyra personer; VD:n för en travbana, en föreståndare 
respektive en hallchef för en bingohall och en croupier från ett kasinobolag. Samtliga bor och 
verkar i Sundsvall. 
 
Generellt har inte respondenterna någon stor insikt i processen bakom kasinot förutom det 
som har förekommit i media. Två av respondenterna tror att folk i allmänhet är positiva, en 
tror att folk är kluvna i sin inställning och en tror att de flesta är negativa. De positiva 
förväntningarna är att folk förväntar sig mer turism i Sundsvall. Bland det negativa tar man 
upp kriminalitet och spelproblem. Alla respondenterna tror att folk förväntar sig en ökning av 
alkohol/droger, prostitution, brottslighet och spelproblem. Däremot råder det delade meningar 
om kasinot kommer att medföra trafikstockningar. Ingen tror att folk förväntar sig högljudda 
folksamlingar. 
 
Tre tror att folk förväntar sig att kasinot kommer medföra positiv effekter för turism och 
underhållning medan de är tveksamma till effekterna för t.ex. shopping. En tror inte på några 
positiva effekter för den lokala näringsverksamheten överhuvudtaget. 
 
De tre som tror att folk är positiva delar allmänhetens uppfattning medan den som tror att folk 
är negativa  i sin tur delar denna uppfattning. De tre positiva respondenterna tror att den lokala 
näringsverksamheten kommer att tjäna mest ekonomiskt på kasinot och att andra restauranger 
och pubar kommer att förlora mest. Den negativa respondenten tror att andra spelformer 
kommer att förlora mest. 
 
Två av respondenterna tror att de positiva effekterna kommer att uppträda snabbast och att de 
negativa kommer att ta längre tid. En respondent tror att först kommer spelberoendet att öka 
och på längre sikt ökar brottsligheten. En annan respondent ser bara långsiktiga förändringar 
som att spelandet till viss del kommer att öka. 
 
Alla är eniga om att konferensdeltagare och företag kommer att besöka kasinot men att även 
lokalbefolkningen och turister till viss del kommer utgöra besökarna. 
 
På frågan om spelandet kommer att påverkas är respondenterna oeniga. Åsikterna pendlarna 
mellan att det kommer att var oförändrat till att det kommer att öka. Två av respondenterna 
tror att utgifterna för spel kommer att öka. En tror att det blir oförändrat och en tror att 
spelandet kommer att omfördelas. Alla utom en respondent tror att personer som spelar för 
stora summor kommer att öka. Alla är eniga om att personer som drabbas av spelberoende ska 
erbjudas hjälp och att staten till största del ska vara ansvarig för denna. 
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När det gäller illegalt spel har två av respondenterna ingen uppfattning om det förekommer 
eller inte medan två tror sig veta att det finns eller har funnits. Vad gäller spelformer har ingen 
någon bestämd uppfattning. 
 
Två tror inte att kasinot kommer att påverka deras arbetssituation medan de två andra tror att 
konkurrensen kommer att öka. Ingen tror att deras privatliv kommer att påverkas. 
 
Alla tror att kasinot kommer medföra ökad konkurrens men ingen har vidtagit någon speciell 
åtgärd. Alla tror att kasinot kommer att påverka andra spelformer som t ex trav och 
spelmaskiner men hur och till vilken grad är svårt att säga. En tror att travet möjligen kan få 
ett uppsving. 
 
Boende nära kasinot 
 
I denna kategori har vi intervjuat en privatperson som bor i närheten av kasinot. Respondenten 
har ingen insikt i processen bakom kasinot förutom det som har skrivits i tidningen om vilka 
som varit för och emot kasinot. Hon tror att folk i allmänhet är positiva eftersom det är en kul 
grej. De vanligaste negativa förväntningarna är att spelmissbruk och kriminalitet kommer att 
öka. Hon tror att folk förväntar sig att alkohol/droger, prostitution, kriminalitet och 
spelproblem kommer att öka medan hon inte har någon uppfattning vad gäller 
trafikstockningar och högljudda folksamlingar. Vad gäller den lokala näringsverksamheten 
förväntar sig folk att turism och shopping kommer att öka medan underhållning är svårare att 
uttala sig om. 
 
Hon delar till största del folks uppfattningar både vad gäller positiva och negativa 
förväntningar. Hon tror att staten och turistverksamheten kommer att tjäna mest medan pubar 
kommer att förlora mest. Respondenten tror att de positiva förväntningarna kommer att 
uppträda snabbast medan de negativa kommer att ta längre tid. Vad gäller besökare tror hon 
att i första hand kommer bestå av lokalbefolkning och konferensdeltagare. Både utgifterna 
och antalet personer som spelar för stora summor kommer att öka. Hon tycker att personer 
med spelberoende ska erbjuds hjälp och att staten, kommunen eller landstinget ska vara 
ansvarig. Vad gäller illegalt spel har hon ingen uppfattning om det finns men om det 
förekommer tror hon att det borde minska. Varken arbetssituation eller privatliv kommer att 
påverkas. 
 
Hon tror inte att kvarteren där hon bor kommer att påverkas eftersom det redan finns ett stort 
nöjesutbud där. 
 
Taxichaufförer 
 
I denna kategori intervjuade vi två taxichaufförer som bor och verkar i Sundsvall. Ingen av 
respondenterna har någon uppfattning om processen bakom kasinot den lilla information de 
har, har de fått genom media. Den ena respondenten tror att äldre i allmänhet är negativa till 
kasinot medan yngre verkar vara mer positiva. Den andra tror att folk i allmänhet är negativa. 
Båda tror att folk förväntar sig positiva effekter för den lokala näringsverksamheten medan de 
negativa effekterna främst blir ökad kriminalitet och missbruk. Båda två är eniga om att folk 
förväntar sig en ökning av alkohol/droger, prostitution, kriminalitet och spelproblem. Ingen av 
dom tror att det blir en ökning av trafikstockningar och högljudda folksamlingar. 
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Båda är eniga om att folk förväntar sig positiva effekter för turism. Den ena förväntar sig 
vidare positiva effekter för underhållning och shopping medan den andra inte tror att dessa två 
områden kommer att påverkas.  
 
Båda delar folks uppfattningar när de tror att brottslighet respektive spelmissbruk kommer att 
bli de största negativa effekterna. En av respondenterna har ingen uppfattning om vem som 
kommer tjäna mest eftersom han inte känner till hur kasinot ska drivas. Den andra 
respondenten tror att Svenska spel och staten kommer att tjäna mest. Vad gäller frågan om 
vem som förlorar mest på etableringen så tror den ena att det är personer som har svårt att 
säga nej till spel. Den andra har ingen uppfattning i frågan. En av respondenterna tror också 
att de negativa effekterna kommer att ta längre tid, kortsiktiga effekter kan han inte uttala sig 
om. Den andra ha ingen uppfattning alls. Båda tror att besökarna kommer att utgöras av 
lokalbefolkning och konferensdeltagare. Respondenterna har ingen direkt uppfattning om 
spelandet kommer att öka eller inte. De anser att personer med spelberoende bör erbjudas 
hjälp och att vänner, bekanta och Svenska spel ska vara ansvariga för hjälpen. Ingen av dom 
vet om det förekommer illegalt spel i Sundsvall och de tror heller inte att kasinot skulle 
påverka det illegala spelandet. Den ena tror att hans arbetssituation kommer att påverkas i 
form av fler körningar, ingen av dom tror att privatlivet kommer att påverkas. 
 
Journalister 
 
I denna kategori har vi intervjuat två journalister från de två stora tidningarna i Sundsvall, 
Sundsvalls tidning och Dagbladet. Båda två är kriminalreportrar och bor och verkar i 
Sundsvall. 
 
Båda har, genom sina yrken, fått relativt stor insikt i processen bakom kasinoetableringen. 
Den ena har uppfattat att det från början fanns en både politisk och opinionsmässig enighet 
om att kasinot var bra för Sundsvall. Sedan var det en tävlan om var i staden kasinot skulle 
placeras. Den andra menar att initiativet togs av Besöksnäringen och politikerna gemensamt. 
Han menar att allmänheten inte varit involverad i processen överhuvudtaget. Informationen 
har båda respondenterna fått tag på genom att de i sina yrken har träffat många berörda 
personer och tagit del av handlingar som rör kasinoetableringen. 
 
Båda respondenterna tror att folk i allmänhet är positiva till kasinot eftersom det händer något 
nytt i stan. Det negativa som folk förväntar sig är olika typer av kriminalitet. Båda tror att folk 
i allmänhet förväntar sig en ökning av prostitution, spelproblem och kriminalitet. En 
respondent tror även att alkohol/droger kommer att öka. Ingen tror att folk tror att 
trafikstockningar och högljudda folksamlingar kommer att förekomma. Båda tror att 
allmänheten förväntar sig positiva effekter för turism och underhållning. Medan det råder 
delad uppfattning vad gäller shopping. 
 
Båda delar allmänhetens uppfattningar även om de tror att de positiva effekterna är 
överdrivna. Den ena tror att kasinot kommer att tjäna mest och att samhället kommer att 
förlora mest ekonomiskt medan den andra tror att Sundsvalls kommun tjänar mest och att 
mindre restauranger förlorar mest. Båda är eniga om att de positiva effekterna kommer att 
uppträda snabbast och att de negativa kommer att ta längre tid. Båda menar att besökarna i 
första hand kommer att utgöras av konferensdeltagare, lokalbefolkning och turister. 
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Båda tror att spelandet kommer att öka och kanske till viss del omfördelas. Den ena tror att 
både utgifterna och antalet spelare kommer att öka till viss del medan den andra inte tror på 
någon förändring. Båda anser att spelberoende ska erbjudas hjälp och att staten ska vara 
ansvarig för den. Båda vet att det förekommer illegalt spel i Sundsvall. Det förekommer bl.a. 
tärningsspel, illegala spelmaskiner, bookmakers och illegalt spel på travet. Den ena har ingen 
uppfattning om det illegala spelandet kommer att påverkas av kasinot medan den andra tror 
att det kommer att öka. 
 
Båda tror att kasinot kommer att påverka deras arbetssituation eftersom de är 
kriminalreportrar. Ingen av dom tror att privatlivet kommer att påverkas. 
 
En av journalisterna tycker att kasinofrågan har beskrivits bra i media och att båda sidorna har 
belysts. Den andra tycker att rapporteringen ibland har varit bristfällig. En tycker också att 
media skulle ha tagit större ansvar innan kasinot etablerades och på så sätt fått igång en 
debatt. Den andra respondenten tycker däremot inte att media har något större ansvar när det 
gäller kasinofrågan jämfört med andra frågor. 
 
Turistindustri 
 
I denna kategori har vi intervjuat en chef och en receptionist på ett stort hotell och ett mindre 
hotell, samt en bar- och en restaurangägare. Alla bor och verkar i Sundsvallsområdet. 
 
Ingen av respondenterna har någon direkt om processen bakom kasinot, den lilla information 
de har, har de fått främst genom media. Alla tror att folk i allmänhet är positiva eftersom det 
händer något nytt i stan. De negativa förväntningarna som verkar vara vanligast är olika 
former av brottslighet. Tre av respondenterna tror att folk tror att alkohol/droger kommer att 
öka medan de två andra inte tror det. Alla tror att allmänheten tror att prostitution, kriminalitet 
och spelproblem kommer att öka. Huruvida högljudda folksamlingar och trafikstockningar 
kommer att öka råder det delade meningar om. Tre tror att folk tror att den lokala 
näringsverksamheten kommer att påverkas positivt medan vissa är tveksamma till om det blir 
positivt för underhållning och shopping. 
 
Alla respondenterna delar till största del folks uppfattningar. Alla tror att den största positiva 
effekten kommer bli ökad turism. De största negativa effekterna är främst kriminalitet och 
spelberoende. Det råder delade meningar om vem som kommer tjäna mest ekonomiskt, två att 
tror att det blir Svenska spel, en tror staten, en tror kommunen och en tror att det blir krögarna 
i stan som tjänar mest. När det gäller vilka som förlorar mest tror två att det blir spelarna, en 
tror staten, en annan tror andra nöjesarrangemang och en har ingen uppfattning. Alla är eniga 
om att de positiva effekterna kommer att uppträda snabbast och att de negativa tar längre tid. 
Besökarna kommer att representera de flesta kategorierna. 
 
Vad gäller spelande så tror alla respondenterna att det kommer att öka dock råder det delade 
meningar om utgifterna för spel kommer att öka eller om de bara kommer att omfördelas. Alla 
är eniga om att personer med spelproblem bör erbjudas hjälp och att alla delar i samhället bör 
vara ansvarig för den. Ingen av respondenterna har någon säker uppfattning om det 
förekommer illegalt i Sundsvall och det är möjligt att kasinot kan påverka detta men man vet 
inte. 
 
Alla tror att det kommer att påverka deras arbetssituation eftersom det kommer mer turister 
till stan. Ingen av dom tror att deras privatsituation kommer att påverkas. 
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Alla tror att deras verksamhet kommer att påverkas positivt och att antalet besökare kan öka. 
Båda hotellen gör marknadsföring som är riktad mot eventuella kasinogäster. Barägaren har 
satsat på allmän reklam medan restaurangägaren inte har vidtagit några åtgärder alls.    
 
Politiker 
 
Två politiker har intervjuats. Den ena är en representant från socialdemokraterna och den 
andra från miljöpartiet. Båda två bor och verkar i Sundsvallsområdet. 
 
Socialdemokraten har haft stor insikt i processen bakom kasinot eftersom hon har varit en del 
av den. Hon säger att initiativet kom från Besöksnäringen och att kommunledningen hakade 
på rätt snabbt och anmälde sitt intresse att bli kasinoort. Det togs inget beslut i 
kommunfullmäktige eftersom det sågs som en ren näringslivsfråga. De som var uttalat mot 
kasinot var främst miljöpartiet och vänsterparitet.  
 
Miljöpartisten har inte haft lika stor insikt i processen eftersom det aldrig föregicks av någon 
lokal politisk debatt. Hon menar att det var en liten grupp intressenter som skickade in 
ansökan. 
 
Båda två tror att allmänheten är positiv till kasinoetableringen eftersom det kommer något 
nytt till Sundsvall. Den största negativa förväntningarna är att kriminalitet och spelberoende 
kommer att öka. Båda två tror att folk tror att prostitution, kriminalitet och högljudda 
folksamlingar kommer att öka. Vad gäller alkohol/droger och spelproblem råder det delade 
meningar. Medan man är ense om att trafikstockningar inte kommer att öka. 
Socialdemokraten tror att det blir positivt för den lokala näringsverksamheten totalt sett. 
Miljöpartisten tror inte att den lokala näringsverksamheten kommer att påverkas i någon stor 
utsträckning. 
 
Socialdemokraten delar allmänhetens uppfattning vad gäller både det positiva och det 
negativa. Miljöpartisten är mer negativ än folk i allmänhet, hon kan dock se vissa positiva 
effekter som t.ex. en ökning av arbetstillfällen. 
 
Socialdemokraten tror att Svenska spel, hotell och restauranger kommer att tjäna mest på 
kasinot. De som förlorar mest kommer att vara andra spelformer och en del restauranger. 
Miljöpartisten har ingen klar uppfattning om vem som kommer tjäna mest men tror att de som 
förlorar mest är sköra människor. Båda är eniga om att de positiva effekterna kommer att 
uppträda snabbast och att de negativa kommer att ta längre tid. Båda tror att 
lokalbefolkningen till viss del kommer att besöka kasinot men till största delen kommer det 
vara konferensdeltagare och turister. 
 
De är också överrens om att spelandet kommer att öka något och de tror att utgifterna kommer 
att öka marginellt. Socialdemokraten tror inte antalet personer som spelar för stora summor 
kommer att öka medan miljöpartisten inte har någon uppfattning. Båda två tycker att det är 
självklart att spelberoende personer ska erbjudas hjälp. Miljöpartisten tycker att alla ska stå 
för denna hjälp medan socialdemokraten tycker att kasinot och kommunen framförallt ska 
ansvara för hjälpen. 
 
Båda tror att illegalt spel förekommer i Sundsvall men vet inte i vilken form. Båda två tror att 
kasinot kommer ta en del kunder från det illegala spelandet. 
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Vidare anser de två politikerna att kasinot inte kommer att påverka deras direkta 
arbetssituation eller privatliv. 
 
Socialdemokraterna har hela tiden varit positiva till kasinoetableringen medan miljöpartiet har 
intagit en negativ ställning. Socialdemokraten berättar att man från början stöttat 
besöksnäringens initiativ och haft en aktiv del i byggnationen genom stadsbyggnadsnämnden. 
De åtgärder som miljöpartisten känner till är ett åtgärdsprogram för att skydda eventuella 
spelmissbrukare. Vad gäller ökade krav på den offentliga servicen säger båda att man inte har 
tänkt i dessa banor, miljöpartisten anser dock att det inte finns några sådana förberedelser. 
Båda anser att kommunen har ett stort ansvar vad det gäller följderna, men att även andra 
organisationer som t ex frivilligorganisationer har ett ansvar.  
 
Polisen 
 
En kriminalinspektör och en närpolis som arbetar i närområdet kring kasinot har intervjuats. 
På grund av ett tekniskt missöde finns det ingen bandinspelning kvar av intervjuerna. Denna 
sammanfattning kommer att bygga på vad vi kommer ihåg och endast återge de intervjuades 
grundläggande uppfattningar.  
 
Vad det gäller processen har de ingen uppfattning om hur den gått till mer än det som stått i 
media. 
 
De var båda överlag positiva till kasinot och kunde inte se några direkta farhågor ur sitt 
perspektiv. De tycker att de negativa effekterna vad gäller kriminalitet har överdrivits främst i 
media. De tycker att kasinot blir en rolig nyhet för staden. De har även uppfattat att 
allmänheten är överlag positiv. Beträffande illegalt spel anser poliserna att det ej förekommer. 
 
Man har internt diskuterat vilka negativa effekter som kan uppstå och vilka åtgärder som ska 
vidtas, men vad dessa består i är konfidentiellt. 
 

2.2 Kompletterande sammanfattning före etableringen i 
Sundsvall16 
 
Ett internationellt kasino i Sundsvall 
I det här stycket återges några av informanternas syn på hur det gick till när Sundvall blev en 
kasino ort. Några av respondenterna var rätt väl insatta i processen kring kasinofrågan, medan 
de flesta var ovetandes. Journalisten på tidningen Dagbladet menade att han inte följt med i 
början av diskussionen, men i ett senare skede minns han att det rådde relativt stor enighet om 
att det här var bra för Sundsvall. Respondenten menar att när beslutet togs så blev det 
huggsexa om var kasinot skulle placeras.  
 

det pratades om stadshuset, det pratades om Hotell Södra Berget och det pratades 
om Knaust…jag tog det väl inte riktigt på allvar med ett internationellt kasino i 

                                           
16 Denna sammanfattning (avsnitt 2.2) är författad av Antonina Eriksson. 
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Sundsvall och jag har ingen aning bakgrunden till varför man överhuvudtaget skulle 
ha ett kasino eftersom jag tyckte hela idén var så befängd egentligen.17 

 
Scenariot får stöd av det socialdemokratiska kommunalrådet som minns att det var en kamp 
mellan 4-5 intressenter om var kasinot skulle förläggas. Respondenten var även väl insatt i 
utvecklingen av kasinofrågan innan beslutet togs. Hon menade att när staten beslutat om att 
starta totalt sex kasinon i Sverige så kom initiativet från Besöksnäringen18 i Sundsvall. Enligt 
informanten diskuterades frågan i kommunen och en anmälan skickades in. 
Socialdemokraterna i Sundsvall har stöttat Besöksnäringens initiativ för att få ett 
internationellt kasino i Sundsvall. Under 1999 träffades representanter från Sundsvall 
respektive näringslivs- och finansdepartementet och diskuterade frågan, berättar 
kommunalrådet. Hon menar att frågan aldrig togs upp i kommunfullmäktige då den 
betraktades enbart som en näringslivsfråga. Detta föranledde till en del protester från vänstern 
och miljöpartiet, berättar respondenten. Intervjun med miljöpartiets politiska sekreterare 
vittnar också om en utebliven offentlig beslutsprocess angående ett internationellt kasino i 
Sundsvall. Vidare återger det socialdemokratiska kommunalrådet att företrädare för 
kommunen, Besöksnäringen och fastighetsägarna aktivt hade kontakt med departementen i 
frågan och ungefär vid jul 1999 fattades beslutet om att förlägga ett av de internationella 
kasinona i Sundsvall. Respondenten berättar därtill att det var Svenska Spel som sedan tog 
beslutet om var i Sundsvall kasinot skulle förläggas medan stadsbyggnadsnämnden på lokal 
nivå var beslutsfattande beträffande ombyggnationen av den aktuella fastigheten. Även en av 
delägarna till krogen Spegelbaren var medveten om turerna kring kasinofrågan. Som 
styrelsemedlem i Besöknäringen sedan 6-7 år var han med när förslaget lades fram till 
kommunen. Han menade det internationella kasinot skulle kunna fungera som ett dragplåster 
för att öka företagarandan och att få fler studenter att stanna i Sundsvall. Intervjupersonen 
nämnde även en del orosmoln som organiserad brottslighet, prostitution och spelberoende 
som följder av en sådan verksamhet, det är dock oklart om detta var intervjupersonens egna 
farhågor. Beträffande byggnationen var respondenten lite missnöjd med Svenska Spel. 
 

Förutsättningarna har förändrats lite grann, som jag tycker är negativt, att Svenska 
Spel har tagit fasta på att driva restaurangverksamheten i egen regi. Vi i 
besöksnäringen föreslog att man skulle lägga ut det på entreprenad till lokala 
krögare, i och med att vi har kännedom om staden och hur marknaden ser ut och det 
är jag lite besviken på.19 

 
En av informanterna som representerade den konkurrerande sidan skrädde inte orden över 
politikerna. Han var väldigt förvånad över att de så okritiskt hyllat kasinoprojektet. 
 

De som har skött det här, politiker i Sundsvall, Sveriges politiker, jag tycker de har 
varit jävligt naiv i troendet. Dom har ju varit som om man är ateist och möter en 
Pingstvän då tycker man att pingstvänner är ganska naiva i troendet men det här är 
ännu naivare.20 

 

                                           
17 Journalisten på Dagbladet. 
18 Besöksnäringen består av restauranger, hotell m.fl. som samarbetar för att öka turism- och 

konferensverksamhet i Sundsvall. 
19 Delägare i krogen Spegelbaren och styrelsemedlem i Besöksnäringen. 
20 Föreståndare Skön Bingo. 
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Journalisten på Dagbladet ansåg att den egna tidningen och media överlag har gett en 
nyanserad bild av kasinofrågan medan skribenten på Sundsvalls Tidning menade att media till 
en början rapporterat alltför okritiskt i frågan. Enligt honom bär media ansvaret för att det 
aldrig blev någon debatt om det internationella kasinot innan beslutet fattades.  

 
Förhoppningar om kasinot 
Intervjumaterialet visar på en hel del förhoppningar bland respondenterna och 
Sundsvallsborna i frågan om ett internationellt kasino. Det socialdemokratiska 
kommunalrådet hävdade att enbart Casino Cosmopol kommer att generera 100 nya jobb och 
att 350 nya jobb kommer indirekt att skapas inom Besöksnäringen i Sundsvall. Om kasinot 
blir ett ”pangställe” med många spännande artister så kunde det t.o.m. röra sig om 1000 nya 
jobb i Sundsvall, menade hon. Likaså var respondenter från det lokala näringslivet 
förväntansfulla. Ägaren till restaurang Sillmans menade att Hotell- och 
Restaurangägarföreningen har räknat med 200-250 nya arbetstillfällen inom turism och hotell 
på grund av kasinoverksamheten (antar att han menar nationellt, förf. anm.). Han hoppades 
på fler restauranggäster och därmed ökade intäkter som kunde ge honom ett rikare privatliv. 
Samtliga fyra respondenter inom hotellnäringen i Sundsvall trodde på ökad beläggning på 
helgerna och fler konferensgäster med kasinot som draghjälp. Socialnämndens ordförande såg 
kasinot som ett nytt attraktivt turistmål. 
 

Att man far hit till Sundsvall. Weekendresor och sånt, det är ju redan nu otroligt men 
sant att många åker till IKEA från Ö-vik till exempel. Åker från Ö-vik till IKEA och 
sen går man på teater på kvällen. Så ligger man över och åker tillbaks dan efter.21 

 

Även ägaren till Comfort Hotell nämnde IKEA som ett dragplåster för bussresenärer och 
delägaren på Spegelbarens krog menade att IKEA tillsammans med andra attraktioner som 
allsvensk fotboll, elitseriehockey och travet ger ett bra underlag för att locka folk från halva 
Norden till Sundsvall genom olika resepaket som framförallt inkluderar kasinot. Han 
refererade till Sundsvalls geografiska läge, att det bara tar en timme med flyg från Stockholm, 
att Norrmännen har nära med buss, att det finns bra med tågavgångar från stationen som 
ligger relativt centralt samt att man kanske kunde få igång färjetrafiken från Finland. 
Respondenten kände trots sina förhoppningar en viss osäkerhet kring kasinot.  
 

I och med att kasinot inte har börjat sin verksamhet än och det inte finns sådan 
verksamhet i Sverige tidigare så är det väldigt mycket som svävar i luften och man 
vet inte vad det betyder.22 

 
Delägaren till Spegelbarens krog menade att vinstsummorna på Casino Cosmopol var 
begränsade. 
 

I och med att det är begräsade möjligheter att vinna så tror jag att folk inte blir så 
extatiskt hängivna som till exempel amerikanarna när det gäller Las Vegas. Dom 
spelar bort otroliga belopp, åker därifrån utan kläder och har förstört hela 
livstillvaron.23 

                                           
21 Socialnämndens ordförande. 
22 Ägare Comfort Hotell. 
23 Delägare i krogen Spegelbaren och styrelsemedlem i Besöksnäringen. 
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Skepticism angående kasinofrågan 
Intervjuerna med nyckelinformanterna i Sundsvall påvisade även starka tvivel till en 
kasinoetablering i Sundsvall. En av journalisterna på tidningen Dagbladet hade talat med 
poliser och föreningar som var mycket skeptiska och själv var han relativt kritisk. 
 

jag tycker att opinionen varit nästan löjligt positiv, folkhemstanken har fått en ny 
dimension.24 

 
Bergsåkerstravets vd var än mer tveksam och menade att det inte finns utrymme för ett 
internationellt kasino i regionen därför att besöksunderlaget är för litet. Han trodde att det blir 
svårt för Casino Cosmopol att överleva i längden. Ägaren till Comfort Hotell hade hört att 
folk i allmänhet var skeptiska till kasinot av samma orsak bland annat för att det skulle 
behövas ungefär 200-300 spelare per dag för att nå lönsamhet. Delägaren till Spegelbarens 
krog menade att främst de äldre var rädda för organiserad brottslighet i samband med det 
internationella kasinot och han hade hört farhågor om prostitution från Östeuropa som har 
nätverk i hela Europa. Därtill var taxiförarna mycket tveksamma till kasinoetableringen. Den 
ena hade inte hört en enda som varit positiv och hade personligen svårt att se att folk skulle 
åka långväga för detta ändamål och den andra undrade om Sundsvall var rätt stad för en sådan 
här verksamhet eftersom vanliga Svensson inte kommer att spela på kasinot särskilt mycket. 
Även miljöpartiets lokala politiker har, enligt den politiska sekreteraren, hela tiden varit 
skeptiska till det internationella kasinot. Enligt henne tror partiet att kasinot är fel väg att gå 
för Sundsvall, både socialt och ekonomiskt.  
 
Spelandet 
En av de intervjuade arbetade som croupier på Knutsson Casino, han antog att spelandet bland 
Sundsvallsborna skulle bli ganska oförändrat eftersom de flesta saknar ekonomiskt utrymme 
för att spela mer. Föreståndaren för Skön Bingo gissade att de som inte har pengar ändå 
kommer att spela eftersom de lånar till sig pengar. Den ekonomiska skuldrådgivaren trodde 
inte att kasinot skulle innebära några större förändringar för spelandet bland folk. 
 

Inte så mycket, det finns en uppsjö av spelmöjligheter. Jag har inte satt mig in i 
heller, jag menar roulette och black jack finns ju på en mängd restauranger. Det är 
väl andra begränsningar som råder där men jag har inte satt mig in i dom så jag vet 
inte hur det där kommer att förändras. Men jag tror inte så mycket eftersom det finns 
ett sånt utbud att spela. Trav, hundar och allt möjligt, fotboll och sånt där.25 

 
Vidare förutsatte respondenten att vanliga människor kommer att besöka kasinot mer 
sporadiskt medan affärsfolk och bättre bemedlade kommer att gå dit mer regelbundet. Chefen 
för travbanan menade att Svenska folket alltid använt en del av sin disponibla inkomst till 
spel, han trodde inte på en ökning av spelandet totalt sett utan på en omfördelning inom 
regionen där kasinot kommer att vinna publik på bekostnad av travverksamheten och 
restaurangkasinona. Intervjupersonen från Spegelbaren förmodade också att en del av travets 
besökare skulle välja kasinot istället samt att det skulle komma internationella gäster till 
Casino Cosmopol. Han trodde inte på någon marknad för illegalt spel under kasinots 

                                           
24 Journalist på Dagbladet. 
25 Ekonomisk skuldrådgivare. 
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öppettider men berättade att det förekommer spelställen med kortspel om höga summor. 
Intervjupersonen från Skön Bingo hävdade att illegalt spel existerar i Sundsvall men kunde 
inte säga hur många som spelar och var. Han trodde inte att kasinot kommer att minska det 
illegala spelandet, snarare tvärtom. En av taxiförarna förmodade att andra spelformer kunde 
bli förlorare när Casino Cosmopol drar igång sin verksamhet. Beträffande illegalt spel var han 
osäker på om det förekommer i Sundsvall men han berättade att det tidigare spelats illegalt på 
travet. Journalisten på Sundsvalls tidning spekulerade i att det kan finnas rörliga spelhålor 
med poker, tärningsspel och svartspel på travet, och att kanske ungefär 100 personer deltar i 
detta. Vidare gissade han att svartspelet kommer minska när kasinot öppnar eftersom man får 
spela för så stora summor där, om det inte är så att man spelar olagligt för spänningens skull. 
Även chefen på travet kunde tänka sig att kasinot kommer att minska det illegala spelandet 
men var ytterst osäker i frågan. 
 
Spelproblematik och eventuella åtgärder 
Socialnämndens ordförande menar att socialtjänstlagen för närvarande är så otydlig att få 
vågar satsa på vård för spelmissbrukare. 
 

Det är en diskussion nu i att förstärka, enligt socialtjänstlagen finns det inte nån 
skyldighet för kommunen, som vi tolkar det, att stödja personer med spelmissbruk 
utan vi har ju hänvisat till att det är en medicinsk fråga, att landstinget ska gå in med 
hjälp.26 

 
Samtidigt var respondenten säker på att Casino Cosmopols verksamhet kommer att innebära 
mer arbete för socialtjänsten. Även chefen på Bergsåkers travbana funderade kring att 
spelmissbruk definieras som en sjukdom och därmed, liksom vid andra sjukdomar, bör tas om 
hand inom det offentliga. Materialet återger inte vad respondenterna menar med sjukdom i 
sammanhanget, man får för sig att de hämtat informationen från media. Den intervjuade 
studenten talade om svårigheten med hjälp till spelmissbrukare eftersom de kanske inte själva 
ber om det och att de som gör det får vård. Dessutom menade hon att det blir svårt att 
kontrollera alla människor som ofta går på kasinot. 
 
För att möta eventuella negativa effekter av kasinoetableringen har man inom socialtjänsten 
främst satsat på information till de anställda, berättar socialnämndens ordförande. Den 
politiska sekreteraren på miljöpartiet ansåg att kommunen bör ha en beredskap i frågan, något 
som hon hört talas om i teorin men inte sett i praktiken. Respondenten syftade på att 
kommunen bör ge stöd till personer med spelproblem och manade till vaksamhet för 
kringeffekter såsom missbruk eller att en person tar snabba lån. Hon nämnde även att polisen 
bör förstärkas (oklart vad hon menade med det, förf.anm.).  
 
Det socialdemokratiska kommunalrådet ansåg att ansvaret för att hantera personer med 
spelproblem i första hand ligger på kasinot men samtidigt menade hon att det i praktiken är 
kommunens ansvar genom socialtjänstlagen. Respondenten menade därtill att anhöriga och 
den närmsta kretsen bör stödja den som har problem liksom att det är viktigt med kunskap om 
spelproblematiken. Områdeschefen på socialtjänsten menade att fler människor kommer att 
spela bort sina pengar i och med Casino Cosmopol. När människor börjar ljuga för sina 
anhöriga och t.ex. sysslar med förskingring samt börjar få en känsla av oövervinnlighet då har 
de stegvis utvecklat ett spelmissbruk, vilket enligt områdeschefen kan ta olika lång tid för 

                                           
26 Socialnämndens ordförande. 
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olika individer. Han förmodade ändå att kasinot med sin säkerhet är en plats där man lättare 
kan upptäcka personer som spelar bort sina pengar. Intervjupersonen från Spegelbarens krog 
hade angående Cosmopols egna åtgärder hört att kasinogästerna kommer att få möjlighet att 
sätta in vinstpengarna på konto så att risken för personrån minskas. 
 
Konkurrenter 
Informanten från Knutsson Casino trodde att kraven på den egna verksamheten skulle öka 
med Casino Cosmopols inträde i Sundsvall. Han menade att Cosmopol har lite lättare 
eftersom de jobbar efter internationella regler medan Knutsson måste följa traditionellt 
svenska, detta innebär stora skillnader på insatser och utdelning. Respondenten tror att 
Knutsson kommer att tappa både personal och storspelare till det internationella kasinot men 
företaget har inte vidtagit några speciella åtgärder för att bemöta konkurrensen. Inte heller på 
Bergsåkerstravet hade man enligt ägaren vidtagit några särskilda åtgärder för att möta 
konkurrensen från kasinot, men detta skulle diskuteras på kommande styrelsemöte. Han 
trodde att travet är det spel som kommer att drabbas hårdast i konkurrensen med Cosmopol i 
och med att några storspelare och en del företagsgrupper kommer att söka sig till kasinot i 
stället. Respondenten från Spegelbaren såg sig inte i första hand som konkurrent till Casino 
Cosmopol men tyckte att det var märkligt att kasinot får ha öppet till tre alla dagar i veckan 
bara för att det är staten som driver det, särskilt som de själva knappt får ha öppet till tre på 
helgerna. Den intervjuade mannen från Skön Bingo kunde tänka sig de kommer att förlora 
kunder till kasinot och befarade till och med att Bingohallen kunde slås ut. Han menade att 
varje kund på Bingohallen var viktig för att få verksamheten att gå ihop eftersom de har så 
låga vinster. Enligt respondenten har företaget inte gjort några insatser för att motverka 
konkurrensen från Casino Cosmopol. 
 
Egen arbetssituation 
Journalisten på tidningen Dagbladet menar att han kommer att få mer att skriva om eftersom 
kasinot kommer att leda till mer kriminalitet. Han var övertygad om ökad organiserad 
brottslighet i form av ”Jugoslavmaffia”, Mc-gäng och prostitution i samband med kasinot. 
Respondenten från Sundsvalls tidning var mer inne på att skrivandet kommer att handla om 
småbrott som väskryckning och liknande i anknytning till Cosmopols verksamhet. Chefen på 
travbanan var säker på att de skulle få lägga ner mycket kraft på att försöka behålla särskilt de 
storspelande besökarna. Ägaren till Comfort Hotell trodde på fler köpstarka kasinogäster till 
helgerna och därmed ökad beläggning och mer jobb på hotellet. Han undrade dessutom om 
det kanske var idé att ta betalt i förskott eftersom gästerna kanske skulle spela bort sina 
pengar på kasinot. I och med kasinots inträde satsar hotellet på speciell marknadsföring med 
inriktning på Norge, Finland samt södra Sverige. Den politiska sekreteraren på miljöpartiet 
trodde sig också bli påverkad av kasinot i sitt arbete. Hon talade beredskap inom kommunen 
samt om noggrann uppföljning av den här frågan med betoning på kringkostnader. 
Föreståndaren på bingohallen antog att spelarna är rätt lojala sin spelform och därmed att den 
egna arbetssituationen och verksamheten skulle bli relativt oförändrad.  
 

Jag tror faktiskt det är skillnad på spel där det är snabba pengar, här är det mer 
långsiktigt, här sitter du och kopplar av och jag tror inte man kan koppla av i en sån 
miljö riktigt.27 

 

                                           
27 Föreståndare Bingohall. 
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Respondenterna från Sundsvalls kommun fick svara på frågan om kommunens ansvar i 
kasinofrågan. Det socialdemokratiska kommunalrådet menade att det var viktigt med 
beredskap. Hon räknade dessutom upp vem inom kommunen som ansvarar för vad, t.ex. att 
trafikproblemen ligger på stadsbyggnadsnämnden och spelmissbruk på socialtjänsten mm. 
Intervjupersonen trodde ej att kasinoverksamheten skulle innebära mer arbete och ökade krav 
inom den lokala offentliga servicen, tex väghållning. Inte heller områdeschefen på 
socialtjänsten var oroad över att det skulle bli så mycket mer arbete för dem på grund av 
kasinot. Han menade att socialtjänsten med sin erfarenhet och genom att få information från 
Svenska Spel är kapabla att hantera fler spelmissbrukare. Delägaren till Spegelbarens krog 
hoppas på mer gäster nu när kasinot öppnar, då detta bland annat skulle leda till fler jobb i den 
egna verksamheten. 
 

2.3 Efter etableringen28 
 
Upplevda effekter 
 
De allra flesta av intervjupersonerna uppger att de inte har sett några speciella konsekvenser 
av kasinoetableringen. De effekter som tas upp handlar i första hand om sådant som 
uppmärksammats genom media och inte genom egen erfarenhet. Sådana effekter är; högre 
hotellbeläggning, fler restaurangbesökare, ökade arbetstillfällen och en ökad kriminalitet, 
främst i form av personrån. I motsats till de ökade arbetstillfällen kasinot skapade vid 
etableringen har även några uppmärksammat de personalneddragningar som på senare tid 
genomförts på kasinot som en negativ effekt. Att kasinot har gett stan en bra PR och placerat 
Sundsvall på kartan i högre grad är också en vanlig uppfattning av en positiv effekt. De flesta 
saknar dock en egen erfarenhet av effekter men några enstaka uppger att de har bekanta som 
fått ett spelberoende alt. spelat bort mycket pengar på kasinot – något som självklart uppfattas 
som negativt. En annan relativt vanlig åsikt är att kasinot blivit ett nytt trevligt nöjesutbud 
med bra restaurang och underhållning. 
 
Ett ganska typiskt citat är följande; 
 
Intervjuare; …har du sett några konsekvenser av kasinot, både positiva och negativa?  
 
IP 12; Nä, jag har inte sett några negativa. Inte som jag trodde att det skulle bli. För när det 
skulle öppna så trodde man att ett visst klientel av människor skulle komma hit och att det 
skulle bli mycket…ja, inte kriminellt så, men en viss typ av människor som kanske håller på 
med spel eller lite olika folkgrupper så, trodde jag, att man skulle märka stor skillnad men det 
gör man inte tycker jag.  
 
Intervjuare; …har du sett några positiva effekter då…? 
 
IP 12; Öh, positiva, dom har ju lite sån här underhållning… […] Också har dom ju en jättefin 
restaurang också. 
 
 

                                           
28 Denna sammanfattning (avsnitt 2.3) är författad av Malin Leiknes. 
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Inställning, allmän och egen  
 
Intervjupersonernas uppskattningar om den allmänna inställningen till kasinot är först och 
främst att kasinot inte har skapat något speciellt intresse hos lokalbefolkningen och att 
inställningen är relativt neutral. De flesta tror dock att även om folk i allmänhet inte är 
översvallande positiva så är det inte många som är direkt negativa till etableringen och dess 
verksamhet i dagens läge. Många av intervjupersonerna tror att folk i allmänhet tycker att 
kasinot är ett trevligt nytt nöjesutbud och att många är nyfikna på att besöka det. När folk 
besöker kasinot gör dom det i nyfikenhet, äter god mat, ser på underhållning och testar något 
eller några spel. Spelandet är med andra ord inte det primära vid ett första besök och 
intervjupersonerna tror inte heller att folk gör av med så mycket pengar i samband med detta. 
Intervjupersonerna har också uppfattningen att dessa besökare har blivit lite besvikna på 
kasinots utformning, som inte har nått upp till deras förväntningar, och att det är relativt dyrt 
att spela där. En positiv inställning till kasinot bottnar ofta i att folk tror att det kan ge god PR 
för Sundsvall och ge ringar på vattnet. Dessutom har Sundsvallsborna nu något de kan visa 
upp när de får gäster eller affärspartners på besök utifrån. En negativ inställning till kasinot 
kan bottna i de skrönor och skräckbilder som målades upp innan etableringen, främst i media. 
Dessa skräckbilder har dock till stor del bytts ut mot en mer neutral bild och inställning på 
grund av få inträffade händelser av sådant slag.  
 
Intervjupersonernas egna inställningar rör sig i samma riktning. De flesta tycker att kasinot 
inte blivit något speciellt och tänker inte särskilt mycket på det längre. Vissa hade befarat mer 
kriminalitet och tilldragande av ”ett visst klientel” men när dessa farhågor inte har infriats har 
inställningen till kasinot blivit relativt neutral. Många av de som besökt kasinot uppger att de 
hade förväntat sig att kasinot skulle bli flottare och mer likt internationella kasinon som 
förekommer i filmer och dylikt. Därför uppger en del av intervjupersonerna att de blivit 
besvikna när de besökt kasinot. En relativt vanligt förekommande kommentar är att kasinot 
inte skiljer sig nämnvärt från en Finlandsfärjas spelhall. Av intervjupersonerna är det fem 
stycken som är uttalat negativa till kasinot. Att det är staten som tillhandahåller kasinot är en 
bidragande orsak till denna inställning. Dessa anser att staten inte ska hålla på med en 
verksamhet som denna, dels på grund av att skattepengar står på spel och dels att kasinot kan 
skapa spelberoende som staten måste betala.  
 
De punkter vars förhållande till kasinot skulle uppskattas av intervjupersonerna, sett ur 
allmänhetens inställning fick följande resultat;  
 
Alkohol och droger; Endast någon enstaka trodde att folk förknippade en ökad konsumtion 
eller koncentration med kasinot. De flesta trodda att denna punkt inte förknippades med 
kasinot alls, dels på grund av den hårda kontroll som råder där och dels för att kasinot rent 
spelmässigt inte lämpar sig för fulla människor. 
 
Trafikstockningar; Det var ingen som trodde att detta var något problem över huvud taget.  
 
Prostitution; Denna punkt var många av intervjupersonerna tveksamma till. Flera uppgav att 
folk i allmänhet nog inte hade sett någon sådan men att det ändå kunde finnas en oro på grund 
av det som skrivits i media, helst innan öppnandet. Själva uppskattade åtta av 
intervjupersonerna att det förekommer prostitution där men inte i någon stor utsträckning. De 
övriga anser att ingen prostitution förekommer eftersom de inte sett något tecken på detta. 
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Högljudda folksamlingar; Ingen av intervjupersonerna tror att folk förknippar det med 
kasinot, det är en relativt städad och kontrollerad tillställning.  
 
Organiserad brottslighet; Det har ryktats en del kring detta där brottsligheten skulle bestå av 
pengatvätt och maffiatendenser. Många av intervjupersonerna uppger att det nog förekommer 
och att folk i allmänhet har den uppfattningen. Få av intervjupersonerna har dock själva sett 
spår av detta.  
 
Annan brottslighet; Här nämns personrån som den vanligaste företeelsen som några 
förknippar med kasinot. De flesta tror att en liten ökning av brottsligheten har skett i och med 
kasinot. Det är dock den organiserade brottsligheten som främst förknippas med kasinot.  
 
Moraliska och etiska aspekter; Intervjupersonerna tror inte att det förekommer sådana 
diskussioner bland folk i allmänhet i någon stor utsträckning. Det är en liten grupp av 
människor som är negativt inställda till spelverksamhet som bjuder på moralkakor. Dessa har 
tystnat till stor del efter kasinots öppnande. 
 
Spelproblem; De allra flesta tror att folk i allmänhet förknippar kasinot med ökade 
spelproblem. Den bild som media målade upp innan etableringen av vad kasinot skulle 
medföra bidrog enligt många av intervjupersonerna till denna oro. Vissa tror att kasinot är 
extra beroendeframkallande medan andra ser det endast som en ytterligare källa till 
spelmissbruk. Att man kan porta sig från kasinot ses som något positivt som kan motverka ett 
spelmissbruk. Många av intervjupersonerna uppger dock att de inte tror att spelberoende har 
blivit något stort och utbrett problem i och med kasinot. 
 
Den absolut vanligaste kommentaren från intervjupersonerna angående den egna och den 
allmänna inställningen är att det endast medfört ett svalt intresse, vilket följande citat 
illustrerar;  
 
IP 11; …nä, jag tror inte folk är särskilt intresserad nu längre. Håsen var när dom byggde, 
förseningarna, förväntningarna. Sen så är det ungefär som att få långkalsonger i julklapp: 
 – Jaha, var det inte mer än så?! 
 
 
Ekonomiska aspekter 
 
Alla intervjupersoner uppskattade att den ekonomiska påverkan av kasinot på turismen var 
positiv, både enligt dem själva och vad andra antogs uppfatta. Den turistnäring som främst 
hade fått ekonomiska vinster av kasinoetableringen uppgavs vara hotellbranschen. Antalet 
hotellnätter antogs öka, speciellt vid den första tiden av kasinots öppnande. Detta gällde 
främst för de hotell som har paketerbjudanden där ett kasinobesök ingår som en del. Vid 
förfrågan om hur stor ekonomisk skillnad kasinot gjort på turistnäringen svarade de flesta att 
den var marginell till något märkbar. Ingen har uppgett att kasinot skapat stora ekonomiska 
vinster för någon av turistnäringarna.  
 
På underhållningssidan uppger cirka en tredjedel av respondenterna att främst restauranger 
har fått en positiv ekonomisk påverkan på grund av kasinot. En tredjedel uppger att 
restauranger och krogar påverkats negativt i form av en ökad konkurrens medan den sista 
tredjedelen tror att underhållningsnäringen inte påverkats ekonomiskt alls av kasinots 
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etablering. Även inom detta område uppskattar intervjupersonerna att den ekonomiska 
påverkan är av marginell art.  
 
De allra flesta av intervjupersonerna kan inte se att kasinot skulle ha skapat någon ekonomisk 
effekt på annan lokal näringsverksamhet. De som uppger att en marginell ekonomisk positiv 
effekt kan ha uppstått menar att det beror på en allmän turistökning på grund av kasinot. Fler 
människor betyder fler inköp för alla försäljningsställen. 
 
På frågan om vilka som tjänat mest på kasinoetableringen svarar många att hotellen utgör 
vinnarna. Näst efter hotellen uppskattades restauranger ha tjänat på etableringen. Staten, 
Svenska Spel och kasinot själv uppgavs också av en del som de som tjänar mest. Övriga 
intressenter som nämndes var Norrporten (det bolag som hyr ut kasinolokalen), kommunen 
och butiker/kiosker. 
 
De som uppskattades ha förlorat mest på kasinoetableringen var enligt många av 
intervjupersonerna de spelare som besökt kasinot. Några uppgav att de trodde att staten, 
Svenska Spel och Kasinot själv var de som förlorat mest. Andra intressenter som nämnts är 
andra spelbordsbolag (typ Cherry eller Knutssons), travet och den instans som ska betala 
behandling av spelmissbruk.  
 
 
Spelande 
 
De flesta av intervjupersonerna tror att kasinot har bidragit till ett ökat spelande bland 
Sundsvallsborna. Denna ökning anses dock vara marginell i de flesta fall. Förklaringen till att 
ökning är marginell är att kasinospelandet utgör en sån liten del av det totala spelandet i 
Sundsvall, där travet och andra spelformer är mycket mer utbredda. Även här påpekar många 
av respondenterna att den endast marginella ökning som antas ha skett beror på att kasinot 
inte fått den genomslagskraft som var förväntad och att besökarna inte spenderar så stora 
summor pengar som förutspåtts.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna tror att kasinot ökat utgifterna på spel för Sundsvallsborna. 
De tror inte att en direkt omfördelning av spelandet skett från exempelvis travet till kasinot. 
Några tror att en del omfördelning skett men att de flesta lägger ut mer pengar till spelande 
när det uppkommit en ytterligare spelform. Cirka hälften av respondenterna antar att de 
personer som spelar för stora summor pengar har ökat i och med kasinoetableringen. Många 
har inte funderat på detta eller hört något kring det och kan därför inte svara på frågan. 
 
Det illegala spelandet i Sundsvall har de flesta endast hört om ryktesvägen. Många har inte 
någon inblick på detta område och kan därför inte heller svara på några frågor kring ämnet. 
De rykten som florerar menar att det illegala spelandet främst rör sig om pokerspel och odds. 
Man vet inte om dessa spelkällor fortfarande finns men många antar att det finns en marknad 
för ett illegalt spelande i Sundsvall. Några av intervjupersonerna har uttalat sig om att de inte 
tror att det illegala spelandet har påverkats nämnvärt på grund av kasinoetableringen. Andra 
spekulerar att kasinot kan ha konkurerat ut en viss del av de illegala spelformer vars 
motsvarighet finns på kasinot, till exempel Black Jack och Roulett. Det bör poängteras att det 
dock är få som kan svara på frågorna kring det illegala spelandet i Sundsvall.  
 
Påverkan på arbetsliv och privatliv 
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Alla intervjupersoner uppger direkt att kasinot inte har påverkat deras privatliv. Detta är dock 
inte konstigt då många av dem inte besökt kasinot. Det enda som skett för några är att de 
funderat kring kasinot och att gå dit någon gång. Det har också blivit ett nytt samtalsämne 
som ibland tas upp i bekantskapskretsen.  
 
I arbetslivet är det främst hotell- och restauranginformanterna som påverkats av kasinot. De 
två som arbetar inom hotellnäringen har upplevt en påverkan i form av att hotellet har börjat 
med paketerbjudanden där kasinot ingår som en del. Dessa intervjupersoner har kunnat 
urskilja en viss uppgång av weekendresenärer. Det ena hotellet såg en direkt effekt på 
beläggningen vid kasinots öppnande och etablering. De två informanter som arbetar inom 
restaurangbranschen har inte påverkats av kasinoetableringen på samma sätt. Den ena 
restaurangen har inte sett någon form av minskat besöksantal eller ekonomisk effekt. Denna 
intervjuperson poängterar att det inte är någon idé att försöka konkurrera med kasinot 
eftersom de inte driver sina verksamheter på samma villkor. Kasinot har obegränsade 
tillgångar och har fått tillstånd att ha öppet till tre på natten utan att uppfylla de krav som 
ställs på andra restauranger som söker samma tillstånd. Även den andra restaurangägaren 
påpekar denna orättvisa. Denne har fått en påverkad arbetssituation i form av en ökad 
konkurrens kring potentiella gäster. Restaurangen kan inte hålla ett frekvent 
underhållningsutbud, som kasinot kan, och blir därför inte det första alternativet för 
Sundsvallsborna längre. Denna restaurang har fått börjat stänga tidigare vissa kvällar på grund 
av det dåliga gästantalet, något som intervjupersonen ser som en följd av kasinots långa 
öppethållande. De egna spelborden på restaurangen har dessutom minskat sin omsättning 
avsevärt efter kasinots etablering. 
 
För de två intervjupersoner som arbetar på tidningsredaktioner har också en viss påverkan 
skett. Mediebevakningen var till en början ganska intensiv från båda tidningarnas håll. Många 
ringde in med tips och dylikt och olika information skulle bearbetas. Båda uppger dock att 
eftersom ingenting intressant hände kring kasinot och de rykten som florerade inte hade någon 
substans dalade mediebevakningen med tiden till att idag vara nästan obefintlig. Det händer 
helt enkelt för lite där. Skulle någonting intressant hända idag skulle dock denna nyhet få 
uppmärksamhet och spaltutrymme eftersom det fortfarande finns någon sorts nyhetens behag 
kring kasinot kvar.  
 
För de tre informanter som representerar andra spelformer i Sundsvall har kasinot påverkat 
deras arbetssituation olika. De två som arbetar på en bingohall har inte sett några 
konsekvenser av kasinoetableringen. Deras kunder har inte minskat. De har inte ändrat sin 
marknadsföring eftersom de anser att det är olika klientel som vänder sig till de olika 
spelformerna. Dessutom kan de inte konkurrera med det resursstarka kasinot. Den 
intervjuperson som representerar travet uppger att hans arbetssituation har påverkats av 
kasinots etablering. Travet har fått ökad konkurrens som gjort att de har blivit tvungna att 
skärpa sin marknadsföring. Dock har inga extraresurser avsatts till detta. Han uppger också att 
han har ett visst utbyte med kasinochefen. Travet har inte påverkats ekonomiskt till någon 
märkbar grad. Den restaurang som finns ute på travet fick färre besökare under den första 
hösten efter kasinots öppnade. De företagsgrupper som tidigare besök restaurangen minskade 
avsevärt under denna period för att senare återgå till det normala. Intervjupersonen tror att det 
till stor del är olika klientel som vänder sig till kasinot respektive till travet. Något som 
påverkat travet negativt enligt informanten är den ökade uppmärksamheten och diskussionen 
kring spelmissbruk som uppstod innan och vid etableringen av kasinot.  
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Många av intervjupersonerna uppger travet som förlorare mot kasinot men travrepresentanten 
säger följande; …vi kan inte se nån direkt, jag kan inte dra ett streck i våran 
resultatredovisning och säga att här startade kasinot.[…] Och vi borde ju vara dom som har 
tagit mest stryk egentligen men (det) kan vi inte säga att vi har gjort.  
 
Många av intervjupersonerna har också befarat att kriminaliteten har ökat något i och med 
kasinots etablering. Denna bild stämmer inte överens med polisens uppfattning. 
Polisrepresentanten uppger att kriminaliteten inte har påverkats alls av kasinot. 
Arbetssituationen har ändå varit påverkad på grund av den förberedelse polisen vidtog innan 
öppnandet. Det startades en särskild grupp som skulle arbeta med kasinoproblematik och ett 
samarbete med kasinots säkerhetschef inleddes. Dessutom ökade polisen sin beredskap i 
området kring kasinot vid den första tiden. Eftersom inga indikationer på kriminalitet har 
påvisats har den speciella polisgruppen lagts ner och området är inte längre under särskild 
bevakning. Ett begränsat samarbete finns dock fortfarande med kasinot. 
 
Intervjupersonen som representerar kommunhuset uppger att deras arbetssituation påverkats 
av kasinot, till stor del på grund av att kommunen var medaktörer vid etableringen av kasinot. 
Inom kommunen förberedde sig socialtjänsten på kasinots etablering genom att lära sig mer 
om spelberoende. Dessutom har kommunen ett samarbete med kasinots ledning. De övriga 
arbetsområdena som informanterna representerar har inte påverkats nämnvärt av kasinot. 
Taxikörningarna är oförändrade, socialtjänsten har inte råkat ut för några klienter som spelat 
bort sina socialbidrag eller dylikt och på skuldsaneringsrådgivningen har endast en person 
med spelberoende kontaktat dem. Miljöpartiets representant uppger att flera politiska beslut 
har handlat om kasinot och att de protesterat under kasinots etablering men att det hör till 
deras vanliga göromål inom partiet.  
 

2.4 Kompletterande sammanfattning efter etableringen i 
Sundsvall29 
 
Konsekvenser och inställning  
I det här avsnittet beskrivs respondenternas svar om konsekvenser av kasinoetableringen samt 
folks inställning ett år efter kasinoetableringen i Sundsvall. Respondenten från Skön 
Bingohall var kritisk till statens bristande ansvar för baksidorna med kasinoverksamheten. 
Han hänvisade till en vän som uppenbarligen råkat illa ut i sammanhanget. 
 

Ja, har man fått spelberoende på grund av ett kasino som staten kör, men jag tycker 
inte att staten ska hålla på med det, då ska dom ersätta allt! Precis varenda krona och 
även se till att den människan får det drägligt, för huvudet blir lidande, det har min 
bekant sagt, han klarar sig inte ”jag ser rullar och stjärnor och guldtackor på nätterna 
när jag sover och drömmer”30 

 
En av de intervjuade taxiförarna hade inte märkt några större konsekvenser av kasinot 
generellt och han trodde inte att kasinot inverkat särskilt på andra typer av spel. Han tyckte att 
Casino Cosmopol har levt upp till sina utannonserade säkerhetskrav. Chefen för Bergsåkers 

                                           
29 Denna sammanfattning (avsnitt 2.4) är författad av Antonina Eriksson. 
30 Mannen på Skön Bingo. 
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travbana menade att kasinot var en orsak till att det hade blivit stökigare på stan. Han var 
också missnöjd med all negativ publicering i media om spelmissbruk eftersom det även skulle 
drabba travets verksamhet. Intervjupersonen antog därtill att folk uppfattar en ökning av 
överfall (av vinnare på kasinot ? förf. anm.), vilket utförs av ungdomar som behöver snabba 
pengar. Den politiska sekreteraren på miljöpartiet var intresserad av kasinots bokföring och 
undrade om Casino Cosmopols verksamhet verkligen var lönsam i slutändan. Även 
journalisten på Sundsvalls tidning var lite intresserad av den ekonomiska biten och funderade 
över vad det kostat att bygga kasinots lokaler. Kriminalinspektören ansåg att saker och ting 
hade flutit lugnt i och med kasinot, förutom några mindre brott såsom rån, stöld och fylleri. 
Journalisten på Dagbladet instämde i nämnda konsekvenser och lade till att en hög andel 
personer spelat bort alldeles för mycket pengar på kasinot. Han trodde ändå att de flesta var 
ganska likgiltiga och att entusiasmen klingat av med resultatet. 
 

Tror inte att folk är särskilt intresserad längre. Å sen,  var och när dom byggde, 
förseningarna, förväntningarna, sen så är det ungefär som att få långkalsonger i 
julklapp – jaha, var det inte mer än så.31 

 

Respondenten trodde att besvikelsen kunde bero på att kasinot inte blev så fint som många 
förväntat sig med limousiner och kändisar. Han menade att Casino Cosmopol påminner om 
vilken spelhall som helst, särskilt efter att de bytt ut spelbord mot Jack Vegas maskiner. 
Intervjupersonen nämnde också att personal fått sluta på kasinot för att spelandet inte kommit 
igång som förväntat. Det socialdemokratiska kommunalrådet ansåg däremot att kasinot gett 
ett visst uppsving för Sundsvall, med fler jobb, ökad hotellbeläggning och ett nytt nöjesställe. 
Hon menade vidare att polisen inte kunnat se någon form av organiserad brottslighet i 
samband med Casino Cosmopol. Partiet hade, enligt henne, samma positiva inställning till 
kasinot nu som tidigare. Den ekonomiska skuldrådgivaren trodde att kasinot blivit en kul grej 
som inte inneburit någon stor förändring för Sundsvall. Respondenten från Job`s Restaurang 
och Bar var nu ett år efter att kasinot öppnat inte särskilt entusiastisk. Han menade att krögare 
och andra fått upp ögonen för hur kasinot drivs, att kompetent personal från andra krogar bytt 
arbetsplats därför att Cosmopol kunnat erbjuda avsevärt högre löner. Barägaren tyckte att det 
är ”Finlandsfärja –varning” på delar av Casino Cosmopols utbud. 
 

Det är lite beige så tillvida att… ska man göra ett bra kasino då ska det vara 
ett…tärningsbord, ett…pokerbord. Nu har man något som heter Karibian Stud (?), 
det är utan byten och…alla dom bordsspelena är ju upplagda så tillvida att det är för 
att mjölka pengar av spelarna. Så vinstchanserna har ju decimerats avseevärt…32 

 
Spelande 
Intervjupersonen från Skön Bingo gissade att det är vanligt med illgalt spel i Sundsvall, främst 
pokerspel, biljard och corrong. Han trodde inte att Casino Cosmopol hade inverkat på det 
illegala spelandet. När det gällde Bingohallen har inga åtgärder vidtagits för att möta 
konkurrensen från kasinot trots att det verkar som att omsättningen har gått ned, fortsätter 
respondenten. Enligt honom hade några av bingokunderna gått till kasinot. Respondenten från 
Bergsåkerstravet förmodade att det skett en viss omfördelning av spelandet sedan kasinot 
startade och möjligen hade spelandet totalt ökat något. Han trodde att främst travet men även 

                                           
31 Journalisten på Dagbladet. 
32 Delägare Job`s Restaurang och Bar 
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bingohallen förlorat en del. Intervjupersonen hade därtill en teori om vad som skiljer en 
travspelare från en kasinospelare. 
 

Jag tror att travspelaren är lite mer av en analytiker, där gäller det ju liksom att 
analysera loppet på ett eller annat sätt. När det gäller kasinot så är det någon som är 
ute efter snabba pengar utan att egentligen behöva tänka va, där är det ju turen lika 
mycket som fäller avgörandet.33 

 

Chefen på travbanan trodde inte att kasinot hade påverkat det illegala spelandet särskilt 
mycket. Respondenten från Harry`s restaurang kände inte till något om illegalt spelande i 
Sundsvall. Kriminalinspektören trodde inte att det uppkommit några illegala spelhålor till 
följd av Casino Cosmopol. I början när kasinot öppnade fanns en speciell grupp inom 
ordningspolisen som sysslade med kasinot men den lades ned efter ett halvår, berättade 
respondenten. Nu hade kriminalinspektören istället kontakt med kasinots säkerhetsansvarige 
då och då.  
 
Vård 
Områdeschefen på socialtjänsten trodde inte att kasinospelarna kommer till dit men det är 
trots allt socialtjänsten som ansvarar för vården. Enligt respondenten tycks någon typ av 
spelmissbruksgrupp ha bildats. Den politiska sekreteraren på miljöpartiet tyckte att den som 
lockar till spelande också bör finansiera eventuell hjälp. Det socialdemokratiska 
kommunalrådet berättade att socialtjänsten hade förberett sig för att möta personer med 
spelmissbruk genom att skaffa sig mer kunskap, bland annat hade personalen få ta del av 
vårderfarenheter från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn. Hon ansåg också att det blivit 
mer accepterat att prata om spelmissbruk än vad det varit tidigare. Personer som inte haft 
andra sociala problem har ofta levt dolt med sitt spelmissbruk, menade intervjupersonen. Den 
ekonomiska skuldrådgivaren kände till att socialtjänsten i Sundsvall skaffat sig en viss 
kompetens på vårdområdet och så visste han att det finns ett behandlingshem för 
spelmissbrukare i Kolmården. Dock kände han bara till ett enda fall i sin verksamhet där 
personen öppet talat om sitt spelmissbruk, detta under de 24 år han arbetat där. 
 
Arbetssituationen och konkurrens 
Ägaren på Comfort Hotell berättar att ändrad marknadsföring har resulterat i ökat antal 
bussgrupper med främst vuxna par på helgbesök. Han är dock oroad över framtiden då media 
rapporterat att kasinot går dåligt ekonomiskt. Kasinoverksamheten hade inte påverkat 
arbetslivet för de båda taxiförarna.  
 

Det var mycket prat om ruljansen, att det skulle stå bilar där för jämnan…men…folk 
promenerade därifrån… i regel så bor dom väl på hotell i närheten.34 

 
Chefen för Bergsåkerstravet hade känt av konkurrensen från Casino Cosmopol, vilket var en 
av flera anledningar till att travets marknadsansvarige nu var heltid- istället för deltidsanställd, 
företaget hade således skärpt sin marknadsföring. Samtidigt menade han att företagen kan dra 
fördelar av varandra om det totala antalet spelare ökar. Intervjupersonen gissar att kasinot 
kommer att var nedlagt inom 10 år, bland annat för att kundunderlaget är för litet. Hallchefen 
på Skön Bingo tror inte att den egna verksamheten påverkats märkbart av kasinot. Enligt 
                                           
33 Vd  Bergsåkers travbana. 
34 En taxichaufför. 
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henne har företaget snarare ökat sin omsättning vilket möjligen har mer att göra med en 
sammanslagning med Visby och Kalmar. Kasinot hade inte förändrat arbetssituationen för 
miljöpartiets politiska sekreterare och partiet hävdar fortfarande att Casino Cosmopol är en 
onödig satsning. Beträffande mediebevakningen av kasinot så menade journalisten på 
Sundsvalls Tidning att det inte längre räcker att ha med begreppet kasino för att skapa 
rubriker. Han menar att tidningen vid ett års firandet presenterade kasinots ekonomiska 
resultat, rapporterade om uppsägningar samt att de nu satt in fler spelautomater. Journalisten 
menar att bara något riktigt stort, som att vd:n avgår eller nåt större brott, kan orsaka medial 
uppmärksamhet. Intervjupersonen på tidningen Dagbladet höll med om att mediebevakningen 
har avtagit kring kasinofrågan och att han mest har rapporterat våld och brottslighet (utanför 
byggnaden). Respondenten från Harry`s restaurang hade inte märkt av några förändringar i sin 
arbetssituation. På Strand Hotell har personalen fått gå i kurs på Cosmopol för att lära sig hur 
det fungerar när man spelar, t.ex. att nybörjarna håller till på våning ett osv.., allt för att kunna 
erbjuda gästerna något extra, berättar en av receptionisterna. Enligt henne rekommenderar de 
dessutom kasinots restaurang till sina hotellgäster och de har utarbetat ett weekendpaket som 
förutom boendet inkluderar kasinobesök. Respondenten hävdar emellertid att kasinot inte har 
påverkat hennes arbetssituation. Det socialdemokratiska kommunalrådet kände inte till något 
samarbete mellan kommunen och Svenska Spel men menade att där fanns näringspolitiska 
kontakter som med vilket annat företag som helst. Men hon tillstod ändå att det var lite 
speciellt med kasinot eftersom att kommunen var inblandad i etableringen och att därför delar 
av den kommunala verksamheten stödjer kasinoverksamheten. Den ekonomiska 
skuldrådgivaren hade inte märkt av någon ökad arbetsbelastning i och med kasinot, men han 
nämnde att det kunde finnas en fördröjd effekt i sammanhanget. 
 

3. Resultat för Malmö 
 

3.1 Före etableringen35 
 
Nedan följer en sammanfattning av 17 intervjuer med 19 nyckelinformanter kring 
casinoverksamheten i Malmö som öppnades den 6e december 2001. Inledningsvis skall det 
noteras att detta är en beskrivande sammanfattning och inte någon djupare analys av 
materialet. 
 
Arton intervjuer har genomförts varav en (med turistdirektören Lars Calmén, IP 4) tyvärr inte 
kunde skrivas ut i sin helhet pga. ett tekniskt missöde. Alla intervjuer har spelats in på band 
och varade ca 40 minuter. Alla intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplats, 
förutom en som har intervjuats i sitt hem. 
 
Gruppen av nyckelinformanterna består av; 2 taxichaufförer (IP 17&18), tvår närboende (IP 
1&9), tre poliser (IP 6&11), två från socialtjänsten (IP 3&8), två spelberoenden, respektive 
ordförande och vice-ordförande i kamratföreningen för spelberoende i Malmö (IP 5&7), två 
från turistindustrin (IP 15&4), tvåjournalister (IP 13&14), två från spelindustrin (IP 12&16), 
två politiker (IP 2&10). Samtliga bor eller har bott i Malmö länge och arbetar i Malmö. 

                                           
35 Denna sammanfattning (avsnitt 3.1) är författad av Dolf Tops. 
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Urvalet av kategorierna har gjorts utifrån de som anges i intervjuguiden. När det gäller 
taxichaufförerna ska nämnas att kontakten med dessa har förmedlas av en av de spelberoende 
som själv också är taxichaufför (och tillika ordförande i kamratföreningen för spelberoende). 
Detta gäller också den andre spelberoende som har intervjuats.  Det är rimligt att anta att deras 
uppfattningar har påverkats av deras kontakter med ordföranden. Alla andra respondenter har 
kontaktats av mig. 
 
Det var inga svårigheter att få nyckelinformanter att medverka, utom en (IP 16) som först 
ville ha grönt ljus från sin chef på Trav och Galopp. Alla samtyckte att samtalet spelades in på 
band. Alla tyckte det var ett intressant ämne och genomgående hos nästan alla (de 
spelberoenden IP 7, 5 och en journalist IP 13 undantagna) är att många tankar formades 
spontant under samtalen. Man hade inte tänkt igenom de olika aspekterna kring 
casinoverksamheten och spel särskilt noga innan. 
 
Sammanfattningen sker kronologiskt och följer ordningen som finns i intervjuguiden. 
Några tema som kan sammanställas från samtalen är: 
Malmös närhet till kontinenten och casino i grannländerna, Danmark, Tyskland vilket angavs 
som en orsak till att en casinoverksamhet i Malmö inte troddes få några dramatiska 
konsekvenser för spelsituation. 
Illegalt spel och illegala spelklubbar togs up spontant av de flesta intervjupersonerna liksom 
relationen mellan det illegala spelet och invandrargrupper 
De mest framträdande negativa effekter av casinoverksamheten är risken för ökat 
spelberoende och kriminalitet. Vidare var det svårt att hålla isär egna och folks förväntningar, 
delvis beroende på att det inte har pratats så mycket i Malmö om casinot.  
De mest positiva effekter förväntades vara ökad turism och intäkter till Malmö samt en 
höjning av Malmös status som en (internationell) storstad 
Som många respondenter har påpekat är deras uttalanden om casinoverksamhetens effekter 
rena spekulationer som bygger på vad de tror men en del har egna erfarenheter av casinospel 
utomlands att falla tillbaka på i sina uttalanden.  
 
 
Respondenternas svar  
 
1. Bor eller arbetar du i Malmö? 
De flesta bor i Malmö eller strax utanför. Alla IP arbetar i Malmö. De flesta är födda i eller 
har en långvarig anknytning till Malmö.   
 
2. Om de ser sig själva som Malmöbo? 
Nästan alla kände sig som en Malmöbo även om de bor lite utanför Malmö. Några känner sig 
lojala till Malmö pga. sitt arbete. 
 
3. Tillgångar i närheten av casinot? 
Ingen äger en fastighet eller bostad i omedelbara närheten av byggnaden där Casino 
Cosmopol har sin verksamhet. Frågan väckte förvåning eller munterhet hos många. 
 
4. Om bakgrunden till casinot i Malmö och hur de har följt processen som har lett fram till 
casino i Malmö? 
Nästan alla anger att de inte har följt processen närmare förutom vad som har förmedlas i 
media. Beslutet om casino i Malmö upplevs ha tagits i Riksdagen och kommunens 
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inblandning har framförallt varit att hitta en lämplig lokalisering av casinot. Ingen kan minnas 
att någon debatt har förekommit i kommunfullmäktiga eller kommunstyrelsen. I alla fall har 
det inte varit några skarpa motsättningar i Malmö mellan för – och motståndare till 
casinoverksamheten. 
 
Uppmärksamheten i media har riktats (i alla fall som respondenterna kommer ihåg) på 
fastighetsfrågan och spelberoendeproblematiken. Vidare har casinot inte varit direkt något 
”Hot Stuff” för massmedia. Överhuvudtaget verkar inte casinot varit en fråga som har 
diskuterats bland malmöbor i någon större omfattning.  
 
5. Argument för och emot? 
Flera trodde att de var vänsterpartiet som var emot medan andra tyckte att det inte var en fråga 
som följde partilinjerna eller höger/vänsterskala utan att för eller emot argument förekom i 
alla partier. För Malmös del var det omöjligt eller mycket svårt att ange tydliga skiljelinjer 
och argument. Flera tyckte att om etablerandet av ett statligt casino hade kommit upp för 
20/30 år sedan diskussionerna skulle ha haft en helt annan dignitet. Här gjordes en koppling 
till att Sverige har varit ett förbudsland som eftersträvade kontroll över medborgarna. Under 
de sista decennier har dock en liberaliseringsprocess pågått som har möjliggjort ett statligt 
casino. Intressant är dock att flera kunde tänka sig att ett rättfärdigande av ett casino i statlig 
regi, just kan vara att staten på så sätt kontrollerar spelandet.     
 
6. Förväntningar bland malmöborna på olika punkter, alkohol och droger, 
trafikstockningar, prostitution, högljudda folksamlingar, organiserad brottslighet, 
moraliska/etiska aspekter? 
När det gäller denna (och nästa) frågan visade det sig vara svårt att hålla isär förväntningar 
bland malmöborna och respondenternas egna uppfattningar. Detta kan bero på att 
casinofrågan tydligen inte har diskuterats i respondenternas omedelbara omgivning (hemma, 
bekantskapskrets, jobbet) särskilt mycket och de därför hade svårt att uttala sig om detta.  
 
Frågor om trafikstockningar och högljudda folksamlingar besvarades för det mesta med ett 
kort, nej. När det gäller det sistnämnde är närboende redan härdade av tidigare verksamheter i 
samma byggnad och skulle casinot snarare innebära en förbättring.  
 
Att casinot skulle öka alkoholkonsumtionen var det inte många som trodde. Den främsta 
anledning var att spel och berusning inte anses passa ihop. Några gjorde dock den 
reservationen att detta beror på vilken klass casinot ska hålla. Droger (speciellt de som skärper 
uppmärksamheten) däremot kunde flera tänka sig kunde användas i samband med casinot och 
främst i relation till nästa samtalsämne, nämligen brottslighet. 
 
När det gäller eventuell brottslighet i samband med casinoverksamheten var fantasin stor. 
Penningtvätt, ockrare, personrån, indrivning av skulder, bedrägeri, svarttaxi, hussle till 
illegala spelklubbar, nämndes som möjliga framtida arbetsfält för kriminella i direkt 
anslutning till casinot. Detsamma gäller prostitutionen och då särskilt s.k. lyxprostitution som 
finns på ställen i Malmö och söker sig till en viss publik, Jägersro, nattklubbar, osv. Inga 
moraliska synpunkter nämndes här. En annan typ av brottslighet som nämndes av många i 
samband med denna fråga är illegalt spel och illegala spelklubbar. För den oinvigda ska 
kanske skillnaden förklaras mellan svartklubbar och spelklubbar. Svartklubbar är ställen där 
alkohol skänks illegalt och som i regel har öppet när andra (legala) klubbar stängs. 
Spelklubbar är mera specifikt inriktade på spelverksamheten fast även alkohol (och andra 
droger) ingår i sortimentet i likhet med att spel kan vara en del av svartklubbarnas utbud av 
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aktiviteter. Dessa klubbar är enligt vissa respondenter en etablerad del av nöjesutbudet i 
Malmö och har varit det sedan länge. När det gäller specifika spelklubbar nämns dessa mest i 
samband med invandrargrupper och deras kultur där (kort) spel om pengar är ett vanligt 
inslag. Detta samt klubbarnas illegala karaktär gör att de inte är tillgängliga för vem som 
helst; de kan vara svåra att hitta såväl för potentiella spelare som för polisen. 
 
Respondenterna kunde inte ange uppfattningar bland allmänheten om moraliska/etiska 
aspekter av casinoverksamheten. Däremot hade de bestämda egna åsikter i frågan om det är 
rätt att staten tjänar pengar på en verksamhet som man vet ställer till problem för en del av 
kundkretsen. De eventuella moraliska tveksamheter (dubbelmoralen) i statens delaktighet 
kompenseras enligt flera av att det spelet nu kan ske under legala kontrollerade former. Vidare 
nämndes att staten genom statliga bolag som Svenska Spel och ATG redan under lång tid har 
fått stora inkomster av spelverksamheter. Ett statligt casino betyder därför bara att en ny 
spelform i statens inblandning i spelbranschen och ingen principiell ändring. Statens ökande 
inblandning i spelmarknaden förklarades med att staten ville ha en ännu större del av kakan.   
 
7. Förväntningar, positiva och negativa, angående effekterna på näringslivet i Malmö och 
Malmö Stad?  
Under denna rubrik diskuterades olika förväntningar. När det gäller effekterna för näringslivet 
angavs hotellnäringen som den stora vinnaren. Restaurangbranschen däremot kan förvänta sig 
en rejäl konkurrens av casinot, i synnerhet om casinot ska erbjuda så kallade paketkvällar, 
liknande de på Big Bowl36 och Wallmans salong. Vidare finns det delade meningar kring 
frågan om vilka effekter casinot kan få på turismen i stort. Närheten till casino i Tyskland och 
Danmark var för många en anledning att tro att effekten kommer att vara blygsam. Varför 
skulle turister plötsligt strömma till Malmö pga. casinot? För att åstadkomma sådant krävs det 
flera andra attraktioner. Däremot kunde man tänka sig att casinot i Malmö kommer att dra till 
sig besökare från andra delar av södra Sverige. På ett symboliskt plan tillskrevs casinot en 
statushöjande funktion genom att det skulle sätta Malmö på den internationella eller 
åtminstone kontinentala kartan. Flera var dock skeptiska mot en sådan effekt eller uttalade sig 
i ironiska termer om Malmös försök att bli en riktig storstad. Några tyckte också att Malmö 
var för liten för ett casino. En omedelbar och mycket positiv effekt som nämndes av många är 
att den vackra byggnaden i Kungsparken äntligen har fått en värdig hyresgäst. 
 
8. Vem tjänar resp. förlorar mest på casinoverksamheten? 
På frågan vem som kommer att tjäna mest på casinoverksamheten svarade nästan alla 
omedelbart med ett ord: staten. Vinsten för Malmö kommun är mera indirekt, höjd status, 
höjda intäkter genom kommunalskatten.  
 
Bland förlorarna återfinns spelarna (hela spelet går ju ut på att de flesta förlorar och några 
vinner). En kategori som nämndes som de stora förlorarna av alla är de (potentiella) 
spelberoenden. Vidare nämndes andra spelformer som Jägersro, bingohallar, illegala 
spelklubbar, osv. i alla fall under öppningsfasen när nyhetens behag är som störst. 
 
9. Vilka kommer att gå till casinot? 

                                           
36 Big Bowl ligger ganska centralt på Östra Förstadsgatan i Malmö. Det ägs av ett danskt företag  som köpte 

gamla VM bowlinghallen och utökade stället med restaurang, diskotek, bar andra former av spel och som har 

blivit en hit i Malmö, framförallt bland företag och föreningar. 
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I stort sett alla tänkbara kategorier nämndes som potentiella besökare till casinot. Bingotanter 
som spelar på enarmiga banditer, yngre och den vana restaurangpubliken som lägger 
casinobesök till sina vanliga nöjesställen, weekendturister, företagare som tar med kunder, 
storspelare, vanliga malmöbor (bara en gång), osv. Om casinot kommer att erbjuda en 
”Helkvälls” koncept kan även företag förlägga personalfester dit. (vilket i så fall drabbar Big 
Bowl och Wallmans salong). 
 
Det kan tilläggas att flera respondenter anser att kundkretsen kommer att bero på vilken klass 
casinot kommer att hålla. Blir det en tingel/tangel bingohall kommer den att dra andra 
kategorier än om man ska komma uppklädd och helst i en svart Mercedes.  
 
Intressant är att flera påpekar ett samband mellan olika spelformernas kultur och kundkretsen. 
Denna relation anses vara så pass stark att casinot inte kommer att kunna locka över spelare 
till sin verksamhet. Som exempel kan nämnas spel på travsporten och invandrargruppernas 
spel i invandrarföreningar. Dessutom nämns att casinos registrering och övervakning av 
besökare kommer att utesluta en kategori spelare, nämligen de som av olika anledningar inte 
vill hamna varken på fotografier, videoband eller i besöksregistret.   
 
10. Spelberoendeproblematiken, hjälp och av vem, ökad spelande, stora summor. 
Spelberoende nämns av alla som ett stort problem, framförallt för de som drabbas, dvs. 
spelarna och deras närstående. Spelrelaterade problem är, spelskulder, vräkning, försämrade 
familjeförhållanden, arbetslöshet, kriminalitet och till och med självmord. De två f.d. 
spelberoende pekade ut spelmaskinerna som den stora faran och förväntade sig problem 
framförallt bland den yngre publiken. 
 
Det fanns delade meningar om man kunde jämställa spelberoende med beroende av alkohol 
och droger. Alla var dock överens om att spelberoende skulle erbjudas vård och att staten eller 
socialtjänsten (kommunen) hade ett ansvar för vården. Det fanns olika åsikter om vem som 
skulle bedriva vården. En del ansåg den professionella vården, andra pekade ut 
kamratföreningen som det bästa alternativ. 
 
Casinoverksamhetens eventuella inflytande på det totala spelandet i Malmö bedömdes olika. 
Några framhöll att effekterna skulle bli marginella och enbart en omfördelning skulle ske 
inom gruppen spelare som redan finns medan andra spådde att nya grupper av spelare skulle 
lockas till casinot. Delade meningar fanns också angående frågan om antalet spelare som 
spelar för höga summor skulle öka pga. de höga insatser som tillåts av casinot. Vissa 
refererade till de höga summor som det redan idag spelas för på t ex Jägersro och illegala 
spelklubbar medan andra ansåg att speciellt spelberoende skulle lockas eftersom desto högre 
insats desto högre kicken blir. 
 
11. Illegalt spelande, hur, vem, var, påverkas av casinot? 
Som nämnts innan var det många som började prata om illegala spelklubbar spontant. Det är 
en verksamhet som få respondenter har egna erfarenheter av men många vet en hel del om. 
Att illagalt spel inte är ett fenomen av recent datum vittnar uppgifter om som t ex att Malmös 
äldsta illegala spelklubb är fyrtio år gammal. Polisen känner till klubbarna men verkar stå 
maktlös. Illegalt spel i sig nämns inte som något direkt negativt eller skadligt för samhället. 
Däremot nämns klubbarna i samband med prostitution, droger och annan brottslighet som 
häleri. Vidare borde tilläggas att i termen ”illegalt spel” ryms flera olika former av spel, från 
poker om några tior bland kompisar till professionellt spel med hundratusentals kronor 
inblandad. 
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12. Kommer arbets/privatsituationen att påverkas? 
Casinot förväntades inte alls eller enbart marginellt påverka respondenternas arbetssituation. 
Det är främst socialtjänsten som kommer att märka av casinots negativa effekter när 
utblottade spelare söker sig dit. När det gäller privatsituationen är det framförallt de 
respondenter som har spelberoende och deras direkta omgivning i sin bekantskapskrets som 
trodde att privatlivet skulle påverkas av casinot. 
 

3.2 Kompletterande sammanfattning före etableringen i 
Malmö37 
 
I det här avsnittet görs en sammanfattning av intervjuer med ett 20-tal nyckelinformanter 
genomförda i november och december år 2001. Respondenterna utgjordes huvudsakligen av 
personer som genom sina yrken kunde tänkas beröras av eventuella effekter av 
kasinoetableringen. Även personer som bodde nära det förestående kasinot samt några som 
tidigare haft spelproblem deltog i undersökningen. Respondentgruppen bestod av en 
moderatpolitiker, ett socialdemokratiskt kommunalråd för sociala frågor, en turistdirektör, en 
vice ordförande och en medlem i kamratföreningen för spelberoende, två närboende, en 
planeringssekreterare på stadskontoret, en chef för socialtjänstens vuxenenhet, två poliser, en 
polismästare, en frilansjournalist, en journalist på Sydsvenska dagbladet, två personer från 
Malmö Citysamverkan, vd:n för Jägersro trav och galopp, en regionchef för Knutsson Casino 
samt två taxichaufförer. För intervjun med turistdirektören saknas material på grund av ett 
tekniskt missöde (se sammanfattningen ovan). 
 
Intervjuerna genomfördes personligt med hjälp av bandspelare samt till viss del per telefon 
(kompletteringar mm.). Utifrån en intervjuguide ställdes frågor som hanterade olika teman 
som respondenten kunde svara fritt kring. Förutom respondenternas bakgrund behandlades 
deras uppfattning om processen inför etableringen av ett internationellt kasino i Malmö, 
tankar om lokalbefolkningens förväntningar samt respondentens egna förväntningar. I sista 
stycket hanteras intervjupersonernas åsikter och tankar utifrån respektive yrkesgrupp eller 
annan kategori (närboende m.fl.). 
 
Bakgrundsinformation om kasinoetableringen 
En viktig fråga om processen inför etableringen av kasinot i Malmö var vilka som var för och 
vilka som var emot en etablering. Överlag uppfattade de intervjuade att en majoritet bland 
både politiker och näringsidkare var för ett internationellt kasino i Malmö samt att denna 
fråga inte varit särskilt ”het”. I de fall informanterna uppfattat att det förekommit något 
motstånd hänvisas främst till vänsterpartiet och i några få fall till spelberoendeföreningar och i 
ett fall till de närboende. Lite mer än hälften av respondenterna hade följt turerna kring 
kasinoetableringen i media men representanterna från spelberoendeföreningen uppfattade att 
frågan inte alls debatterats i media innan beslutet fattades. Polismästaren hade förutom via 
massmedia fått information via lotteriinspektionen och Casino Cosmopols38 
säkerhetsansvarige. Journalisten på Sydsvenskan menade att tidningen hade makt att både 
förmedla och styra informationen kring ämnet. Chefen för Knutsson Casino, de två kvinnorna 
                                           
37 Denna sammanfattning (avsnitt 3.2) är författad av Antonina Eriksson. 
38 Casino Cosmopol är det statliga företag som står för driften det internationella kasinot i Malmö. 
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på Citysamverkan i Malmö, turistdirektören samt vd: n för Jägersro trav och galopp hade 
kunnat följa frågan affärsmässigt inom branschen. Bland annat nämndes utvecklingen av 
kasinoverksamheten i Sundsvall, respondenten från Jägersro hade hört därifrån att de som 
spelar mycket på travet även återfinns på Casino Cosmopol. I övrigt berättade chefen på 
Knutsson Casino och turistdirektören att diskussionen om ett internationellt kasino i Sverige 
har pågått i många, många år och att en del jobbat väldigt hårt för saken. Vidare menade 
chefen på turistbyrån att riksdagen efter många överväganden tog beslut om en lagstiftning 
som skulle möjliggöra den här typen av spelform i Sverige samt att Svenska spel fick i 
uppdrag att driva detta i bolagsform. Enligt respondenten på Knutsson Casino kunde även 
privata bolag söka om att få driva kasinoverksamheten, men de fick avslag. Turistdirektören 
m.fl. ansåg att kasinofrågan inte bedrivits lokalt utan på riksnivå och att motståndet främst 
handlat om sociala konsekvenser.  
 
Nyckelinformanternas tankar om Malmöbornas inställning  
En annan fråga var nyckelinformanternas tankar om Malmöbornas inställning till etablerandet 
av ett internationellt kasino. Runt hälften av respondenterna trodde att folk i allmänhet var 
nyfikna på kasinot och att det var positivt att få ett nytt nöjesställe och något som placerar 
Malmö på kartan. En av de närboende samt medlemmen i kamratföreningen för spelberoende 
ansåg att en liberal inställning till spel numera var gängse bland folk. Flera av informanterna 
hade uppfattat att folk i allmänhet inte var särskilt engagerade i frågan eller att de uttalat ”det 
är väl kul” med en axelryckning ungefär (journalisten på Sydsvenskan, poliserna, 
moderatpolitikern, kommunalrådet samt den pensionerade taxichauffören).  
 
Frilansjournalisten, en av taxiförarna, moderatpolitikern, kommunalrådet (s), viceordföranden 
och medlemmen i spelberoendeföreningen samt planeringssekreteraren på stadskontoret i 
Malmö menade att eventuella negativa tankar hos människor handlade om tragedier med 
personer som spelar bort sina pengar. Vd:n för Jägersro trav och galopp trodde att kritiska 
synpunkter kunde komma från de som anser att den här typen av verksamhet (lite lyx) är 
onödigt. Taxichauffören menade därtill att de som spelar själv har en positiv inställning till 
kasinot medan de som inte spelar är mer negativa. 
 
När det gällde uppfattningen om vad folk i allmänhet trodde att kasinot skulle ha för påverkan 
på olika frågor så var samstämmigheten bland respondenterna relativt stor. En klar majoritet 
var övertygad om att Malmöborna inte oroade sig för vare sig för mycket trafik eller 
högljudda folksamlingar. Polismästaren och en utav de närboende hade emellertid hört 
farhågor om trafikstockningar. De flesta trodde därtill att förväntningarna var höga gällande 
ett uppsving för turism- och underhållningsbranschen inklusive hotell och restauranger. Över 
hälften av informanterna ansåg att folk överlag inte hade några moraliska betänkligheter kring 
kasinoverksamheten, bara frilansjournalisten och en av de närboende menade att det var 
vanligt. De flesta var därtill överens om att Malmöborna förväntade sig olika typer av 
brottslighet i samband med kasinot, typ pengatvätt och prostitution. Journalisten på 
Sydsvenskan och det socialdemokratiska kommunalrådet hade inte hört något om brottslighet 
och planeringssekreteraren på stadskontoret trodde inte att folk förväntade sig prostitution i 
samband med kasinot.  
 
När det gällde frågan om alkohol och droger i samband med kasinoverksamheten syntes 
gruppen vara mer splittrad. Flera respondenter, särskilt dem inom kommunen, trodde att den 
allmänna uppfattningen var att problemets omfattning var lika stort oavsett kasinot eftersom 
närheten till kontinenten gör att dessa problem ändå finns i Malmö. Sju av informanterna 
trodde att Malmöborna inte hade särskilt starka åsikter i frågan men att både alkohol och 
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droger kan öka något. Ungefär lika många trodde också att där fanns en oro för ökad 
spelproblematik i samband med det nya kasinot. Taxichauffören menade att det till och med 
fanns de som förmodade ökad risk för självmord. En av de närboende trodde inte att 
spelproblematik oroade människorna i Malmö. Andra frågor som diskuterats var ifall 
Kungsparken var en lämplig plats för det internationella kasinot eller inte och att det 
eventuellt förekommit protestmöten på Gamla Väster i Malmö. En av respondenterna trodde 
att folk tyckte det var bättre med ett kontrollerat spelande som staten stod för. 
 
Respondenternas egna förväntningar 
I studien ingick frågor om egna förväntningar inför öppnandet av ett internationellt kasino i 
Malmö. Respondenterna redogjorde för sina tankar om positiva och negativa effekter av 
kasinot liksom de förändringar som förväntades. Den vanligast förväntade positiva effekten 
var att kasinot skulle öka framgångarna inom nöjes-, restaurang-, och turismbranschen. Flera 
trodde också att detta skulle märkas relativt snabbt medan enskilda respondenter trodde att 
småbrott i anknytning till kasinot respektive trafik och buller skulle märkas snabbast. Andra 
uppfattningar var att det internationella kasinot i Malmö skulle bli nått nytt och trevligt av 
klass. Därtill antog flera att kasinot förväntades bli ytterligare en storstadsfunktion med liv 
och rörelse samt ett lyft för den gamla byggnaden i Kungsparken. I övrigt var det spridda 
röster bland respondenterna om att staten skulle få in pengar, resurser till ungdomsföreningar, 
nya arbetstillfällen och glada vinnare. Några informanter kände sig inte engagerade i 
kasinofrågan och en utav medlemmarna i kamratföreningen för spelberoende kunde inte 
komma på någon positiv effekt.  
 
Brottslighet samt människor med spelproblem förväntades bli de mest negativa effekterna av 
verksamheten. Därtill noterades enskilda röster om avundsjuka på lyx, förbud av 
restaurangkasinon, ökade samhällskostnader, sämre närmiljö och att andra nöjesställen skulle 
konkurreras ut. En av taxiförarna var rädd för att få aggressiva förlorare i taxibilen och det 
socialdemokratiska kommunalrådet befarade att socialtjänsten skulle få betala för personer 
som rest långväga och efter en afton på kasinot inte har råd att ta sig hem.  
 
Några respondenter trodde att personliga tragedier var en effekt som skulle visa sig längre 
fram i tiden. Vice ordföranden i kamratföreningen för spelberoende förmodade att så var fallet 
bland mer etablerade spelare som hade ett socialt nätverk och därigenom inte skulle falla lika 
snabbt. Vd: n på Jägersro befarade att han relativt snabbt skulle märka av förlorade 
representationspublik medan brottslighet kopplat till kasinoverksamheten skulle märkas 
långsammare. Etableringen av nya företag skulle enligt det socialdemokratiska 
kommunalrådet komma ett ske långsamt. En klar majoritet av respondenterna (16 personer) 
var överens om att staten kommer att bli den stora vinnaren av kasinoverksamheten. En 
mindre andel trodde att näringslivet med hotell och restauranger skulle tjäna mest. 
Planeringssekreteraren på stadskontoret förmodade att behandlingshemmen skulle tjäna mest 
medan en av taxichaufförerna lade till ”dealare” som vinnare i denna verksamhet. 
Respondenterna menade vidare att enskilda individer med eventuella familjer samt 
restauranger och andra konkurrenter kommer att förlora mest. Tre respondenter antog att 
kasinoverksamheten skulle slå tillbaka på samhällets ekonomi. Intervjupersonerna från 
Citysamverkan var osäkra på vem som skulle förlora mest. 
 
Respondenterna fick därtill svara på frågan om vilka de trodde skulle besöka kasinot. Ungefär 
hälften menade att alla möjliga personer kommer att gå dit: Malmöbor, konferensdeltagare, 
företag, turister och överhuvudtaget såna som rör sig ute mycket. Vice ordförande i 
kamratföreningen för spelberoende förväntade sig att yrkeskriminella kommer att besöka 
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kasinot. Respondenterna på Citysamverkan var osäkra på klientelet medan mannen på 
Jägersro och poliserna menade att folk med mycket pengar skulle gå dit. Poliserna nämnde 
även unga invandrarkillar som en besökskategori. 
 
Spelande 
När det gällde frågor om spelande var det ganska vanligt att informanterna förväntade sig en 
viss ökning av spel för stora summor pengar samt en viss ökning av spel generellt. Tre av de 
intervjuade förväntade sig ökade utgifter för privathushållen. Likväl antog flera att 
Malmöborna inte kommer att spela mer på grund av kasinot. Politikerna var överens om att 
spelutgifterna inte skulle öka. De allra flesta var eniga om att de som får problem med sitt 
spelande ska få hjälp med offentliga medel. Någon nämnde arbetsgivaren och journalisten på 
Sydsvenska dagbladet liksom vd: n för Jägersro tyckte att kasinot skulle stå för vården. 
Närmare hälften av respondenterna kände till att det förekommer illegal spelverksamhet i 
Malmö. Runt en fjärdedel av respondenterna påpekade att många invandrare var inblandade 
och att det mest rörde sig om kortspel. Enskilda röster menade att kasinot kommer att öka det 
illegala spelandet och flera kände sig osäkra på hur det skulle bli. En av taxiförarna trodde att 
kasinot skulle medföra en minskning av det illegala spelandet.   
 
Olika respondentgruppers förväntningar 
 
I undersökningen ställdes några extra frågor till olika respondentgrupper indelade efter yrke 
eller dylikt. Frågorna ställdes till kategorierna närboende, medlemmar i kamratföreningen för 
spelberoende, journalister, politiker, kommunanställda, taxichaufförer, konkurrenter, turism, 
samt poliser. 
 
Närboende och medlemmar i kamratföreningen för spelberoende 
En av de närboende trodde inte på några stora förändringar generellt sett beträffande 
boendemiljön medan den andra respondenten i samma kategori befarade vissa trafikstörningar 
samt högljudda folksamlingar. På frågan om brottslighet i samband med kasinot trodde den 
första att detta inte skulle märkas särskilt mycket. 
 

Det blir inte som på 20-talet i USA där man springer om kring med Tommy-guns 
och skjuter ned varandra. Utan det blir en brottslighet som även statens figurer deltar 
i. Det kommer att ingå i den allmänna korruptionen. Det märker vi inte på gatan.39 

 

Den andra närboende var övertygad om att den organiserade brottsligheten var en del av 
bilden av det nya kasinot. 
 

Men det är alltså myten om ett kasino som vi har vuxit upp med på något sätt, har ju 
alla de där ingredienserna kan man säga. Med horan, knarket och brottsligheten och 
busen och den svarta Mercedesen.40 

 

De två respondenterna som intervjuades i egenskap av närboende trodde inte att deras 
arbetssituation skulle förändras på grund av kasinot. Den ena jobbade som universitetslektor i 
sociologi och den andra arbetade som reklamskribent. Likaså förväntade sig en av 

                                           
39 En närboende. 
40 En närboende. 
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representanterna från kamratföreningen för spelberoende ingen förändrad arbetssituation trots 
att han var taxiförare (han arbetade dock dagtid fredag - måndag). Den andre representanten 
från föreningen trodde emellertid att kasinoverksamheten skulle påverka hans arbetssituation 
eftersom han var polis och att brottsligheten kanske skulle öka. Båda var övertygade om att 
deras privatliv skulle påverkas eftersom det ideella arbetet i föreningen förväntas öka med fler 
spelproblematiker i och med kasinots intåg i Malmö. Representanterna från kamratföreningen 
för spelberoende var överens om att kasinofrågan debatterats mycket sparsamt i tidningarna 
och bland politiker. Däremot har ett visst engagemang infunnit sig efter att beslutet fattats och 
möten har anordnats med företrädare från kamratföreningen, kommunen och från kasinot. 
Företrädesvis handlar detta om säkerheten vid kasinot vilket är en positiv aspekt enligt en utav 
männen från kamratföreningen. Han menar att spelande på restauranger idag kan ske utan 
särskilt hård ålderskontroll till skillnad från på kasinot där alla kunder ska registreras och 
fotas. Informanten anser att ungdomarna i huvudsak fastnar vid Jack Vegas maskinerna. 
Enligt honom söker de hjälp tillsammans med förtvivlade föräldrar, och han menar att det är 
bra eftersom problematiken kopplad till maskinerna är så stor. Respondenten var glad över att 
de tagit steget till att söka hjälp i föreningen.  
 
Representanterna från kamratföreningen för spelberoende ansåg att den största negativa 
effekten av kasinoverksamheten kommer att vara att folk spelar bort allt de äger och har på 
grund av sin spelproblematik. 
 

Och det tycker jag är tragiskt, det är frågan om hur det kommer att göra på kasinot 
när de ser att samma människor kommer att sitta vid maskinerna, timme efter timme 
efter timme. För det är ju så på de här ställena på stan i restauranger, där sitter 
samma människor varje dag, de kommer inte till någon annan än maskinen. Du kan 
inte gå förbi en maskin och säga, ah jag ska satsa lite, för det är ingen maskin ledig. 
Där sitter samma människa hela tiden och har den där tomma blicken och behöver 
växla pengar hela tiden.41  

 
Vidare berättade en av intervjupersonerna från kamratföreningen för spelberoende om 
svårigheten att hitta god vård för spelproblematiker, särskilt inom socialvården saknas 
kunskap. 
 
Journalister och politiker 
Likaså frilansjournalisten trodde att spelmissbruk skulle bli den mest negativa effekten av 
kasinoverksamheten. Till skillnad från journalisten på Sydsvenskan förväntade han sig att det 
illegala spelandet kommer att öka. Vidare menade respondenten att den mest positiva effekten 
är att det blir fler jobb i Malmö och att kasinot kan bli en turistmagnet. När det gällde medias 
bevakning av kasinofrågan menade journalisten på Sydsvenskan att frågan bara var en i 
mängden av tidningens bevakningsområden. Frilansjournalisten var kritisk till hur 
bevakningen av kasinofrågan skett. Han menade att den undersökande journalistiken saknats 
helt och att det inte ger så mycket att bara skriva om någon enstaka spelmissbrukares 
erfarenheter. Respondenten hävdade vidare att det är viktigt att gå djupare än så, bland annat 
genom att göra egna besök på kasinon och egna undersökningar. Tyvärr har den typen av 
journalistik saknats helt och därför har rapporteringen blivit ytlig, menar han. Casino 
Cosmopol kommer att påverka frilansjournalistens arbetssituation då detta blir något av ett 
specialområde att skriva om. 
 

                                           
41 En från kamratföreningen för spelberoende. 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -195-

Ett kommunalråd för sociala frågor trodde att hennes arbetssituation skulle beröras något av 
eventuella negativa effekter som kasinot kan medföra socialt sett. Intervjupersonen ansåg att 
det är bättre att stödja kamratföreningen för spelberoende än att stödja socialtjänsten då 
många av dem som spelat bort sina pengar är vanliga ”Svenssons” som inte känner sig 
bekväma med att söka sig till den senare. Angående kommunens ansvar i frågan hänvisar hon 
till polisen,  socialtjänstlagen samt att kommunen bör ta tillvara positiva aspekter av 
kasinoverksamheten. Den moderata politikern som intervjuades såg ”ljust” på att Malmö 
skulle få ett internationellt kasino. Han trodde att det var viktigt för Malmöborna att få känna 
sig som riktiga storstadsmänniskor och att kasinot kunde bidra till det.  
 

Vi hade för några år sedan en storstadsutredning som då tittade på Stockholm, 
Göteborg, Malmö och ett antal städer. Och de slog då fast att Malmö egentligen inte 
var en storstad. Och Malmöborna blev jäkligt sura. Visst fan är vi en storstad. Och vi 
tycker nog det härnere och vill gärna ha de funktionerna som finns i en storstad. Vi 
vill bygga höga hus, vi vill försöka leva upp till att vi är en storstad och kasinot är ett 
sådant fenomen som bara finns i de stora städerna.42 

 
Moderatpolitikern hade däremot inte hört något om kommunala åtgärder för att hantera 
eventuella problem med kasinoverksamheten och han trodde inte att kasinot skulle inverka på 
hans arbete. Beträffande illegalt spel var han övertygad om att personer som spelar illegalt till 
80-90 procent är invandrare.  

 
När jag kommer in på vilken turkisk klubb eller vad det nu är, så sitter man och 
spelar kort klockan tre på eftermiddagen va. Det finns ju pengar på bordet när vi 
kommer. Jag är inte dummare än att jag tror att det finns pengar på bordet om inte vi 
hade varit där. Det är kanske bara några tior va. Men för mig är det så osvenskt att 
sitta, att umgås på en eftermiddag och sitta och spela kort. Det här tror jag är en 
kulturskillnad, jag lägger inga värderingar i det, men jag bara konstaterar det 
liksom.43  

 
Kommunanställda 
En av respondenterna från socialtjänsten hade ingen personlig erfarenhet av illgalt spel men 
var säker på att det förekommer. Han trodde att kasinot i form av ytterligare spelformer 
kommer att generera ännu mer spelande och därmed ökad problematik. Enligt informanten är 
risken stor att fler söker sig till socialkontoret för att de spelat bort sina pengar. Respondenten 
ansåg att personalens kunskaper om spelproblematik behöver utökas eftersom de enligt 
socialtjänstlagen ska hjälpa den som ber om hjälp. Han anser däremot det bör föras en 
diskussion om socialtjänsten är den rätta instansen för denna vård.  
 
I övrigt tror intervjupersonen på en vitalisering av nöjesutbudet i Malmö och är positiv till att 
den gamla restaurangbyggnaden i Kungsparken kommer till användning. Respondenten får 
medhåll ifrån planeringssekreteraren på stadskontoret som också tror att kasinot blir en kul 
grej för Malmöborna och bra för hotellnäringen. 
 

Jag pratade med en tjej igår, hon berättade om sin mormor som är 74 år, som sa: när 
de har öppnat då ska vi gå dit och vi ska spela för 500 kr var, inte mer. 500 kr var får 

                                           
42 Moderatpolitikern. 
43 Moderatpolitikern. 
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vi ha med oss och så ska vi gå dit och titta och se hur det ser ut. Liksom, så där lite 
som ett utflyktsmål kanske. Någon gång går vi på kasinot och har kul.44 

 

Planeringssekreteraren tror dock att det kan finnas ett motstånd bland socialtjänstfolk som är 
oroliga för problem i samband med kasinot. Det blir något av ett moraliskt dilemma eftersom 
möjligheten till snabba klipp drar till sig personer som kanske ligger i gränszonen till att bli 
beroende. Hon kommer att möta företrädare för kasinot för att diskutera problematiken. 
 

I: Ni ska väl prata om vad kasinot ska göra själv också, som jag fattat det? 

IP: Uhm, det ska jag, det ska vi definitivt göra. I och för sig måste jag säga att när 
jag haft kontakt med xxxx xx så har han varit väldigt sansad och vettig när det gäller 
det här. 

I: Så han ser problemet? 

IP: Han ser problemet, han tar det på allvar och betraktar det seriöst. Det tycker jag 
nog, det måste jag säga. 

I: Vad heter han sa du? 

IP: xxxx xx Han är säkerhetsansvarig på kasinot och är den som kommer att ta 
kontakt med dem som man märker är spelberoende. Så han kommer att ha den 
personliga kontakten med dem.  

 
Kasinoverksamheten kommer att påverka respondentens arbetsliv även i form av uppföljning 
av spelberoendeproblematiken. Hon kommer att ha en kontinuerlig dialog med de olika 
stadsdelarna om för att rapportera till politikerna hur det utvecklar sig. Vidare hävdar 
respondenten att frågan därtill ska avstämmas med kasinot. På vilket sätt det ska ske framgår 
inte av intervjumaterialet. 
 
Taxiförare  
När det gällde de intervjuade taxiförarna så trodde den ena att arbetssituationen kunde 
förändras något när kasinot öppnar eftersom en ökning av svarttaxiverksamheten skulle kunna 
medföra mer kaos. Han ponerade att kunder som vunnit pengar kommer att vara glada i taxin 
medan de som förlorat blir mer aggressiva. Den andra antog att kasinot inte skulle påverka 
hans arbetssituation särskilt mycket men att risken för rån i den mörka Kungsparken intill 
kasinot skulle öka. Intervjupersonen funderade på om man inte kunde få sina nyvunna pengar 
deponerade på kasinot för att sedan hämta ut dem på dagtid, eller om man kunde sätta in 
pengarna direkt på sitt konto. Trots eventuella negativa effekter tyckte respondenten att det 
var bra för Sverige med ett legalt kasino som kan ge mer internationell status.  
 
Konkurrenter 
En annan grupp respondenter var eventuella konkurrenter till kasinot. VD: n på Jägersro 
trodde att kasinoverksamheten skulle öka konkurrensen vilket skulle bli mer ansträngande för 
den egna verksamheten. Bland annat misstänkte han att Jägersro till en början skulle tappa en 
del representationspublik. Några förberedande åtgärder för detta hade inte vidtagits utan 
respondenten menade att företaget ville avvakta utvecklingen. Intervjupersonen anade vidare 
att på längre sikt kunde organiserad brottslighet med prostitution, ekonomiskt brottslighet 
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mm. uppstå i samband med kasinot. Till sist menade han att det mest positiva med kasinot var 
att få ett nytt nöjesställe. 
 
En annan konkurrent var Knutsson Casino med alla restaurangkasinon. Regionchefen därifrån 
blev intervjuad och hon trodde att Malmö egentligen var en för liten stad för ett internationellt 
kasino och att det var för nära kontinenten. Samtidigt tyckte hon att det var positivt med en ny 
seriösare bild av kasinospel eftersom det fortfarande betraktas som något skumt av många 
svenskar trots att de bedrivit verksamheten sedan 1950-talet. Respondenten förvånas över att 
hon träffar på vuxna människor som aldrig sett ett spelbord trots att de brukar gå ut och äta på 
restaurang. Därtill menade hon att det internationella kasinot blir en konkurrent ekonomiskt 
vilket tydligen redan hade märkts i Sundsvall. Det negativa för den egna verksamheten är 
enligt chefen på Knutsson att de och Cosmopol inte konkurrerar på samma villkor, Knutsson 
får inte ha lika höga insatser vid sina bord. Respondenten var dessutom oroad över att 
restaurangkasinon på sikt kommer att förbjudas. Vidare fanns ingen direkt plan på företaget 
hur man skulle bemöta konkurrensen. Det positiva hon kunde se var att de som inte hade råd 
med större utgifter skulle nöja sig med Knutssons bord. 
 
Turism  
Intervjupersoner inom turistnäringen såg positivt på att kasinot eventuellt skulle medföra mer 
folk i centrala Malmö samt fler korttidsbesökare. Respondenterna befarade ökat antal enskilda 
personrån i närheten av kasinot. De intervjuade damerna på Malmö Citysamverkan berättade 
att Casino Cosmopol kommer att bli deras kund och tillika samarbetspartner. De kommer 
enligt informanterna att bedriva en gemensam annonskampanj i Danmark som går ut på att få 
danskarna att kombinera julshopping med kasinospel i Malmö. Generellt tror de inte att 
kasinot kommer att påverka deras arbetssituation. 
 
Poliser 
De poliser som deltog i undersökningen trodde inte att kasinoverksamheten skulle innebära 
några större förändringar för spelandet i Malmö generellt sett. Däremot menade de att 
ändringar i lotterilagen skulle betyda en del, bland annat kommer alla elektroniska spel som 
ger någon form av vinst samt inte tillhör Svenska Spels maskiner att förbjudas från den 1:a 
februari. Poliserna trodde inte att kasinot skulle bli någon ersättning för de illegala klubbarna 
eftersom det är fråga om olika klientel av besökare. De menade också att svartklubbarna 
definitivt matchar kasinots höga insatser. 
 

Vi får en del rapporter från stadsdelsförvaltningen här i Malmö, där folk inte har råd 
att äta på grund av sina spelskulder, det är alltså på de här mindre verksamheterna, 
pizzerior och liknande. Vi har tre stycken färska fall på en av 
stadsdelsförvaltningarna, där alltså tre familjer fått lämna hemmen. Och det är en 
pizzeria där det spelas om oerhört mycket pengar.45 

 
Poliserna är ytterst osäkra på om prostitutionen kommer att öka på grund av kasinot eftersom 
det redan förekommer på nattklubbar. Vidare antar de att vanliga personrån blir vanligare när 
kasinot öppnar men är tveksamma till en ökning av organiserad brottslighet. Respondenterna 
var tydliga med att de själva hade begränsat ansvar i frågan om kasinots verksamhet. 
 

Vi går tex aldrig in och kontrollerar Svenska Spels automater, att vinst utdelas på ett 
riktigt sätt, det liksom förutsätter vi. Sedan, dessutom är det oerhört 
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brottskontrollerade. Och vi har knappast någon rätt eller anledning att kontrollera 
kasinot, det kan vi aldrig göra.46 

 
Poliserna trodde således inte heller att deras arbetssituation skulle förändras på grund av 
kasinot. De hade inte hört något om några särskilda förberedelser inför kasinots öppnande. 
Polismästaren som också blev intervjuad arbetade däremot med en hotbildsanalys beträffande 
organiserad brottslighet i samband med kasinot. Han tyckte att det fanns negativa 
konsekvenser som spelberoende och berättade att Cosmopol hade satsat på att utbilda sin 
personal så att man eventuellt ska kunna upptäcka sånt innan problemen uppstår. 
 
Polismästaren misstänkte att små brott i direkt anknytning till kasinot, typ misshandel inne på 
kasinot och urkundsförfalskning var sådant som skulle märkas först efter kasinots öppnande. 
Han var ytterst osäker på om organiserad brottslighet skulle förekomma på kasinot men det 
skulle i så fall iakttas senare.   
 
Vidare hoppades respondenten på att kasinot ska minska intresset för illegalt spel men han 
ansåg också att det lika gärna kan bli tvärtom. Han berättade att det fanns insatsplaner för 
angrepp mot penningtransport och att hotbildsanalysen kan återge vilka förebyggande insatser 
som behövs i övrigt. Polismästaren meddelade att ett samarbete med säkerhetschefen på 
kasinot redan etablerats och att kasinoverksamheten i både Sundsvall och Malmö präglas av 
hög säkerhet med bland annat kameraövervakning och besöksregistrering. Detta mot 
bakgrund av att det finns internationella ligor som åker runt och kollar säkerheten på olika 
kasinon. Kasinot kommer ej att påverka intervjupersonens arbetssituation särskilt mycket. 
Han har dock initierat framtagningen av beredskapsplanen och informationsmaterial till 
personalen på Casino Cosmopol. 
 
Generellt kan man inte påstå att förväntningar bland respondenterna kunde kopplas till deras 
position. Varken journalister, närboende eller politiker var samstämmiga i huruvida kasinot 
skulle påverka dem. Mest överens var representanterna från kamratföreningen för 
spelberoende som menade att det internationella kasinot skulle generera fler medlemmar och 
därmed mer arbete för dem. Respondenter från konkurrerande företag såsom Jägersro och 
Knutssons var överens om att Casino Cosmopol skulle medföra mer jobb för dem på grund av 
ökad konkurrens. Överlag fanns en tendens till att de som var positiva till ett internationellt 
kasino i Malmö inte trodde att deras arbetssituation skulle påverkas särskilt medan de som var 
negativa trodde att kasinot skulle medföra mer arbete. 
 
Övrigt 
I det här avsnittet behandlas ytterligare uppgifter om kasinofrågan som intervjuerna gav 
upphov till. Bland annat berättade turistdirektören i Malmö att kasinots ”vara eller icke vara” 
aldrig förts på lokal nivå. Enligt honom har frågan diskuterats länge centralt och efter många 
överväganden fattade riksdagen beslut om en lagstiftning som möjliggjorde den här typen av 
kasino som spelform i Sverige.47 Vidare framkom av moderatpolitikern att riksdagsmannen 
Sten Andersson (m) från Malmö har drivit kasinofrågan hårt i riksdagen. Malmömoderaterna 
har backat upp honom fullt och partiet har varit starkt för ett internationellt kasino på orten.  
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Som tidigare nämnts var frilansjournalisten starkt kritisk till medias behandling av den här 
frågan. Han menar att media har ett ansvar att belysa kasinofenomenet så bra de kan utifrån 
alla tänkbara synvinklar och var tveksam till att impopulära forskningsresultat kommit fram i 
den här frågan. 
 
Poliserna som intervjuades var säkra på att kasinoverksamheten inte skulle förändra något 
beträffande alkohol och droger.  
 

Vi är i Malmö va, med närheten till kontinenten, och du har alltså en stad där den 
illegala spriten flödar va. Här finns alltså fullständig tillgång till illegal sprit för både 
ungdomar och vuxna. Det säljs i föreningar, det säljs i lägenheter, det säljs på gatan, 
det säljs i närbutiker. Och vi har ingen lagstiftning som vi kan lita på, för våra 
åtgärder va. Det som kommer att konsumeras på ett ställe som kasinot är inte värt att 
nämnas i de här sammanhangen. Inte i Malmö vill säga.48 

 

3.3 Efter etableringen i Malmö49 
 
I det här kapitlet behandlas uppföljningsintervjuer med 20 nyckelinformanter i Malmö. 
Intervjuerna genomfördes cirka ett år efter att det internationella kasinot hade öppnat. I 
huvudsak diskuterades informanternas egna erfarenheter samt deras uppfattning om andra 
Malmöbors erfarenheter av kasinoverksamheten. Några av informanterna hade bytts ut men 
de flesta som deltagit i den första intervjun svarade även på uppföljningsfrågorna. En av 
poliserna, en från kamratföreningen för spelberoende liksom de två kvinnorna på 
Citysamverkan hade ej möjlighet att deltaga denna gång. Nytillkomna var en representant från 
Casino Cosmopol i Malmö, en som arbetade med skuldsanering och hyresrådgivning inom 
socialtjänsten, en yngre person med erfarenhet av spel på kasinot samt en ansvarig för Malmö 
Citysamverkan. 
 
Erfarna effekter 
Vilka konsekvenser hade respondenterna uppfattat att etableringen av ett internationellt 
kasino i Malmö haft ett år efter starten? Intervjumaterialet visar att en majoritet av de 
intervjuade var överens om att känslan bland folk i huvudsak var positiv. Antingen nämndes 
att kasinot var ett lyft för Malmö som stad, att det var spännande med ett nytt inslag i 
nöjesvärlden eller att kasinot var bra för näringslivet. Flera av respondenterna nämnde att 
kasinots säkerhet var imponerande och att intresset för spel hade ökat. Det var även en relativt 
hög andel av informanterna (8 personer) som ansåg att kasinot inte påverkat näringslivet i 
Malmö. En mindre andel av de intervjuade hade hört tongångar om att kasinot inte levde upp 
till den glamor som förväntats. Kraven på elegant klädsel var inte tillräckligt hög hade bl.a. 
moderatpolitikern, journalisten på Sydsvenskan samt turistdirektören uppfattat. Fyra 
respondenter hade upplevt negativa åsikter om spelproblematik sedan kasinot slagit upp sina 
portar och planeringssekreteraren på stadskontoret hade haft kontakter med oroliga anhöriga 
till spelare. Några nämnde att det var svårt att få grepp om verksamheten och 
moderatpolitikern trodde att folk tyckte det var för mycket invandrare på kasinot.  
 

                                           
48 Poliserna. 
49 Denna sammanfattning (avsnitt 3.3) är författad av Antonina Eriksson. 
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Vidare hade ingen av de intervjuade hört att kasinot skulle ha bidragit till problem med 
alkohol/droger, trafikstockningar, högljudda folksamlingar och eller annan brottslighet. En 
relativ hög andel av respondenterna anade att där kunde förekomma pengatvätt och 
lyxprostitution, men ytterst få hade erfarit att något sådant verkligen förekom på kasinot. När 
det gällde frågan om det är moraliskt riktigt av staten att driva kasinoverksamhet rådde delade 
meningar, även om det var något mer förekommande att man inte uppfattat några moraliska 
invändningar mot kasinot (30 %). Informanterna från kamratföreningen för spelberoende samt 
planeringssekreteraren på stadskontoret hade fått kännedom om moraliska invändningar mot 
Casino Cosmopol. Några av de intervjuade uppfattade en dubbel inställning till detta bland 
folk. Till sist bör också påpekas en stor osäkerhet hos många av respondenterna i de olika 
frågorna. Flera hade ingen riktig uppfattning om vad folk eller de själva tyckte om 
konsekvenserna av kasinot utan de kände att de mest spekulerade kring detta.  
 
Egna uppfattningar  
Få av respondenterna angav i intervjun sina egna erfarenheter av kasinot. Detta berodde till 
stor del på att den direkta frågan om deras egna positiva respektive negativa erfarenheter 
aldrig ställdes. Fyra respondenter uppgav att kasinot som turistattraktion var den mest positiva 
erfarenheten, i övrigt noterades spridda röster om fördelen med ett nytt krogställe, snyggt hus, 
ökat intresse för spel, marknadsföring av Malmö och minskat svartspel. Beträffande negativa 
effekter uppgav en av taxiförarna, en från kamratföreningen för spelberoende samt en tidigare 
spelberoende att personliga tragedier var den sämsta effekten av kasinots öppnande. I övrigt 
nämnde vd: n på Jägersro att han uppfattade att kriminalitet var den största negativa effekten. 
En klar majoritet av informanterna ansåg att det är staten som tjänar mest på kasinots 
verksamhet och sju personer trodde att även hotellnäringen i Malmö ökat sina inkomster med 
hjälp av kasinot. Närmare hälften av de intervjuade fann att individer eller familjer var de 
stora förlorarna i sammanhanget. Något färre förmodade att Jägersro trav och galopp liksom 
andra krogar i Malmö förlorat en del intäkter. Chefen på travbanan var en av dem som 
menade att den egna verksamheten förlorat en del på kasinots öppnande.  
 
Spelande 
Angående spelandet i Malmö och kasinoverksamheten diskuterades ifall kasinots öppnande 
förändrat bilden. Hade spelandet ökat och var det nu fler spelare som satsade stora summor?  
En majoritet av informanterna anade att spelandet generellt hade ökat efter kasinots inträde. 
Likaså var över hälften överens om att antalet personer som satsade högt blivit fler (fyra 
informanter var osäkra i frågan). Respondenterna var överlag samstämmiga om att 
spelproblematiker bör få hjälp och att vård bör finansieras med offentliga medel. I intervjun 
dryftades ett förslag från miljöpartisten Paul Lappalainen om att de icke utbetalade vinster 
som blir kvar hos Svenska spel bör tillfalla kasinoorterna. Åtta av respondenterna var kritiska 
till att öronmärka pengar på det sättet medan nästan lika många ansåg att förslaget var bra 
(kvinnan på socialtjänsten, poliserna, journalisterna, en taxichaufför och en utav de 
spelberoende). 
 
Beträffande kasinots betydelse för det illegala spelandet i Malmö rådde relativt stor osäkerhet. 
Lite över 30 procent av de tillfrågade trodde inte att kasinot hade påverkat det illegala 
spelandet (inkl. poliserna). Representanten från Casino Cosmopol och mannen som arbetade 
med skuldsanering m. fl. var osäkra i frågan. Moderatpolitikern, kvinnan från Knutsons 
Casino, vd:n på Jägersro samt en av dem som bodde i närheten av kasinot trodde att det 
illegala spelandet hade minskat nu när kasinot fanns. En på kamratföreningen för 
spelberoende samt planeringssekreteraren på stadskontoret menade att Casino Cosmopol hade 
ökat intresset även för det illegala spelandet i Malmö. 
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Specifikt relaterat till olika respondentgrupper 
 
I undersökningen ställdes några extra frågor till olika respondentgrupper indelade efter yrke 
eller dylikt. De elva grupperna var politiker, socialarbetare/socialnämnd, ekonomiskt bistånd, 
polisen, spelberoendes förening, kasinopersonal, närboende, turistnäring, media samt 
taxiförare. 
 
Politiker  
Det socialdemokratiska kommunalrådet berättade att partiet fortfarande var positivt inställda 
till kasinot. De hade ingen åtgärdsplan på kommunal nivå för att möta eventuella problem 
utan följer socialtjänstlagen som säger att alla som behöver vård ska få det. Vidare hade 
socialdemokraterna i Malmö en motion på kongressen om att staten borde ta ett större ansvar 
för spelproblematik på Casino Cosmopol. Dock hänvisade partistyrelsen till socialtjänstlagen 
som säger att detta är kommunens ansvarsområde. Respondenten kände inte till något 
samarbete mellan kasinot och kommunen och det gjorde inte heller representanten från 
Moderata Samlingspartiet i Malmö. Moderatpolitikern kände varken till något samarbete i 
kasinofrågan på kommunal nivå eller några åtgärder för att möta eventuella problem. 
Respondentens arbetssituation hade inte förändrats och Malmömoderaterna var ett år efter 
kasinots öppnande fortsatt nöjda med att ett internationellt kasino etablerats i staden. 
 
Kommunanställda 
Chefen för vuxenenheten inom socialtjänsten tyckte inte att hans arbetssituation hade 
förändrats på grund av kasinot. Han hade inte märkt några sociala problem kopplade till 
Casino Cosmopol men trodde ändå att spelandet hade ökat lite. Socialtjänsten hade inget 
samarbete med kasinot men Svenska Spel hade skickat informationsmaterial som handlade 
om olika spelformer och att intäkterna från verksamheten kommer ungdomsföreningarna till 
godo. En diskussion om speciell behandling för spelproblematiker i kommunal regi hade 
också förts utan resultat. Inte heller respondenten från avdelningen för budget- och 
skuldsanering ansåg att verksamheten hade påverkats av kasinots öppnande. Nu hade 
avdelningen dock bestämt sig för att fråga klienterna mer specifikt om skulderna uppkommit 
på grund av spelande. Förutom att uppmana personen att sluta spela återstår vid sådana 
problem att rekommendera klienten att söka hjälp i kamratföreningen för spelmissbruk 
alternativt institutionsvård genom socialtjänsten. Därtill fanns, enligt respondenten, önskemål 
om att starta upp en öppenvårdsresurs för spelmissbrukare. 
 
Intervjupersonen menade att eventuella strategier för att motverka negativa effekter av 
kasinoverksamheten kom från regeringen och inte från kommunen. Företrädare för 
folkhälsoinstitutet åker runt i de olika kommunerna och träffar ansvariga för att se vilken 
beredskap som finns i frågan. Utifrån detta diskuterade socialtjänstfolk, företrädare för Casino 
Cosmopol m.fl. en passande öppenvårdsresurs för Malmö och det förutsattes att denna skulle 
finansieras med statliga medel. Vidare hade respondenten deltagit i informationsmöte samt 
träffat personal från kasinot liksom varit med i en arbetsgrupp. Budgetrådgivarna på 
intervjupersonens avdelning har träffat kasinots personal och blivit informerade om 
verksamheten. Respondenten hade således en bra bild av hur kasinoverksamheten fungerar, 
bland annat berättade han att där finns en strategi för att upptäcka personer som är på gränsen 
till att utveckla spelproblematik. Tillvägagångssättet bygger på att personalen talar spelaren 
tillrätta och att personen själv kan stänga av sig från fortsatt spel. Intervjupersonen hade därtill 
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deltagit i ett möte som ordnades av kamratföreningen för spelberoende där folk med problem 
berättade om hur genomgripande denna problematik kan vara.  
 
En som hade påverkats av Casino Cosmopol i sitt arbete var planeringssekreteraren på 
stadskontoret. Hon berättade om en konflikt som hade uppstått i samband med en pressrelease 
om kasinot. Intervjupersonen hade inte fått reda på att den pressansvarige var sjuk och fick 
därmed, tillsammans med representanter från Cosmopol, tala inför pressen. Respondenten 
vittnade om sin egen ovana inför situationen när det visade sig att sessionssalen var fullsatt 
och att där var stora kameror. 
 

Och så hade de sagt till mig att det kommer kanske ett par stycken eller så kommer 
inte någon. Sen när jag öppnade dörren så var det svart. Jag kände att jag bara 
smäller igen dörren och låser den. Jag finns inte här. Det var förfärligt.50  

 

Enligt planeringssekreteraren hade kontakten med kasinot varit god innan presskonferensen 
men efteråt hade någon från Svenska Spel ringt upp henne och undrat vad som menats. 
Respondenten hävdade att Cosmopol och Svenska Spel fått information om vad som skulle 
sägas på presskonferensen men att de ändå var förbannade. Enligt planeringssekreteraren hade 
kontakten mellan stadskontoret och Casino Cosmopol brutits efter presskonferensen, men hon 
trodde samtidigt att den lätt kunde återupptas. I intervjumaterialet framkommer inte vad som 
sades under presskonferensen. 
 
Poliser  
Enligt polismästaren har polisens organisation inte förändrats sedan kasinot öppnat. Däremot 
förekommer regelbundna kontakter mellan närpolisområdet och Cosmopol. Den 
hotbildsanalys som diskuterades i den första intervjun visade på en viss problematik. Farhågor 
om attacker mot pengahanteringen, prostitution samt parallell kasinoverksamhet har dock 
stannat vid just misstankar. Han menar att få händelser har orsakat polisiära ingripanden, det 
som skett är något fall av misshandel, anmälan om fusk och urkundsförfalskning. 
Respondenten spekulerade i att Casino Cosmopol kanske undviker anmäla allt för att slippa 
förekomma i polisiära sammanhang. Han hade känt av en viss irritation från polisens 
utredningspersonal för att personal från Cosmopol inte deltagit vid förhör i samband med 
händelser som inträffat på kasinot. Inte heller den andra polismannen som intervjuades hade 
hört talas om prostitution eller organiserad brottslighet i samband med kasinoverksamheten 
och hans arbetssituation var oförändrad. Han hade däremot varit inbjuden till 
kamratföreningens möten och där fått information om vilka enorma summor som läggs ned på 
reklam för spel, att jämföra med de småslantar som satsas på vård för spelberoende. Enligt 
respondenten var nu cirka 40 personer svartlistade på kasinot.  
 
När det gällde det illegala spelandet i Malmö var polismästaren osäker, han gissade dock att 
den biten såg ungefär likadan ut sedan kasinot öppnat. Den andra polismannen som 
intervjuades menade att den illegala spelmarkanden hade ändrats, men inte på grund av 
kasinot utan för att lagstiftningen förändrats. I övrigt diskuterades det största brottsproblemet i 
Malmö, vilket är narkotikahandeln följt av kvinnohandeln. Det internationella kasinot har inte 
förändrat den bilden hävdade polismännen. Enligt dem förekommer heller inte något 
samarbete mellan polisen och Casino Cosmopol, men det finns en vaktstyrka med bland andra 
f.d. poliser på kasinot. 

                                           
50 Planeringssekreteraren på stadskontoret. 
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Spelberoende  
En av respondenterna som deltog vid uppföljningsintervjun betecknade sig själv 
spelberoende. Han menade att främst Asiater är kontinuerliga besökare på kasinot. 
Intervjupersonen hade inte märkt att Cosmopol ingriper när någon spelar för mycket och 
ingen kollar heller hur mycket pengar en person spenderar under en kväll. Kunderna måste 
därtill själva be om att bli avstängda, kasinopersonalen kan enbart rekommendera den som 
spelar att sluta. Däremot, menade han, är det hård kontroll med legitimationskontroll, 
fotografering och registrering. Trots att flera hundra personer stängt av sig själva från kasinot 
märks ingen ökning av antalet som söker hjälp i kamratföreningen för spelberoende berättar 
en utav medlemmarna. Respondenten tror att det kan bero på föreningens nolltolerans vilket 
innebär att man måste sluta spela helt och hållet, vilket en stor andel av dem som spelar 
förmodligen inte är beredda att göra. Vidare hävdar intervjupersonen att 95 procent av dem 
som spelar är män och i hög utsträckning ensamstående. Han uttrycker därtill att de som 
spelar på Cosmopol i hög utsträckning är Asiater som bär med sig spelandet kulturellt. Enligt 
intervjupersonen, som kör taxi i sitt yrke, så är det vanligt att taxichaufförer spelar mycket på 
nätterna när de inte har körningar. Respondenten menar att han har fått mer att göra i den 
ideella föreningen sedan Casino Cosmopol öppnade. 
 
Casino Cosmopol 
Chefen för Casino Cosmopol i Malmö deltog i undersökningens andra del. Han menade att 
det är bra att staten driver kasinot eftersom att de tar större ansvar för spelproblematiken än 
vad ett privat bolag skulle göra. Han tycker att säkerheten på kasinot fungerar väl, onyktra 
människor avvisas och personalen har utbildats för att upptäcka människor som ligger på 
gränsen till spelmissbruk. Cosmopol nekar personer som kommer tillbaka efter att ha stängt 
av sig själva, ett sådant avtal kan vara från sex månader upp till livstid men vanligast är att en 
omprövning sker efter sex till tolv månader. Samtal med gästerna är en viktig bit av ansvaret 
menar intervjupersonen som är osäker på varför kasinot inte kan stänga av dem som spelar för 
mycket. I övrigt tror han inte att kasinot är ett bra ställe för pengatvätt och har ej heller hört 
något om prostitution, däremot menar han att några små brottsliga incidenter har inträffat på 
Casino Cosmopol i Malmö. Respondenten anser att det är positivt att människor från andra 
kulturer hittat sin spelform på kasinot, där många Asiater spelar. Samtidigt tror han att 
personer med annan kulturell bakgrund inte söker hjälp för spelproblem utan tar hand om det 
själva. Chefen för kasinot menar att tre fjärdedelar av besökarna till Cosmopol är från Malmö 
med omnejd. Vidare återger han att 95 procent av svenskarna aldrig har besökt ett kasino och 
att 98 procent inte har problem med spelande. Han tror att spelandet i Malmö har ökat och 
nämner även att ungdomar spelar kasinospel på Internet där det saknas ålderskontroll. 
 
Konkurrenter 
På Knutsson Casino har de tappat personal till Cosmopol vilket gör att de enbart kan ha öppet 
tre dagar i veckan. Det finns ingen kontakt mellan de båda bolagen. Intervjupersonen hade 
upplevt en viss irritation bland sina kunder för att de inte kan satsa lika stora summor där som 
på Casino Cosmopol. Hon menade därtill att det var mycket Asiater och Araber som spelar på 
Cosmopol. På Jägersro trav och galopp hade man förlorat besökare och omsättning i början 
när det internationella kasinot öppnade, en situation som stabiliserats mot slutet av året. Enligt 
vd: n har företaget ingen samlad strategi för att möta konkurrensen från Casino Cosmopol och 
han förmodar att de egna storspelarna även besöker kasinot. Även många Asiater är gäster på 
kasinot, enligt respondenten. 
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Närboende 
De aktuella extrafrågorna ställdes aldrig till de två respondenterna i gruppen. Ingen av dem 
hade dock blivit särskilt störd av oljud i samband med kasinoverksamheten, ingen ökad trafik. 
En hade hört bilar tuta vid ett tillfälle när någon vunnit en halv miljon. Casino Cosmopol hade 
inte påverkat boendesituationen för de närboende. 
 
Turism 
En av dem som intervjuades i den andra omgången var den ansvarige för Malmö 
Citysamverkan. Respondenten tyckte att det var positivt med kasinot som innebär ytterligare 
en attraktion för Malmö, stället lockar besökare från övriga Skåne och från Danmark. Han 
menade att de sköter sin verksamhet bra, det är ordningsamt och utåt sett tar de ett stort socialt 
ansvar. Intervjupersonen hade inte märkt av några negativa effekter av Casino Cosmopols 
verksamhet. Vidare berättar han att marknadschefen på Cosmopol deltar i en samarbetsgrupp 
med Citysamverkan för att marknadsföra verksamheten tillsammans med andra nöjesutbud i 
Malmö. Kasinot har, enligt informanten,  inte inneburit några större förändringar för 
Citysamverkans arbete. De har lite mer marknadsföring med betoning på kasinot med bland 
annat restaurangerbjudanden. Respondenten upplever besökspubliken till kasinot som mycket 
blandad med betoning på Asiater.51 
 
Likaså turistdirektören i Malmö ansåg att kasinot förstärkt underhållningsutbudet i Malmö, ett 
bonus med kvalitet. Turistbyrån samarbetar med Cosmopol massmedialt och genom olika 
erbjudanden, t. ex. ett Malmökort som bland annat ger lägre entrépris och fri parkering. 
Respondenten hade inte hört några negativa tongångar bland besökarna på turistbyrån, 
däremot hade några av konkurrenterna framfört negativa synpunkter. Enligt intervjupersonen 
består turistbyråns besökare av ett väldigt blandat och brett klientel. 
 
Media 
Sydsvenskan hade liksom vid den första intervjun ingen speciell bevakning av det 
internationella kasinot. De hade rapporterat om att Cosmopol avskedat folk och skrivit något 
pressmeddelande om att någon vunnit mycket pengar eller att det skett något kriminellt.Den 
frilansande journalisten som nu var anställd på Sydsvenska dagbladet menade att 
spelproblematiken ett år efter kasinots öppnande hade belysts något mer men var besviken 
över att bevakningen fortfarande var alltför ytlig. En kollega till honom hade haft en liten 
artikel om hur det gått för kasinot under året i vilken Cosmopols chef intervjuades. Inga 
kritiska frågor ställdes utan där uttalades mest att kasinot önskade sig högre omsättning i 
framtiden.  
 

Jag tyckte det var skandal. Man borde ha gjort ett stort söndagsreportage och liksom 
belyst, ja allt det som du försöker göra lite grann. Eh, så tycker jag att det finns en 
okunnighet och fortfarande en uppfattning om att det här är lite kul och spännande 
och gulligt inslag i Malmö.52 

 
Respondenten saknar en mer djuplodande journalistik där man t.ex. följer några spelare flera 
kvällar. 
 

                                           
51 Ansvarig på Malmö Citysamverkan. 
52 Den f.d. frilansjournalisten. 
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Taxi etc. 
En utav taxichaufförerna ansåg att spelproblematikerna orsakat sina problem själva. 
 

..har man haft råd att gå och spela på ett casino så har man kanske råd att gå på, 
betala sin egen vård. Därför det är alltså inget livshotande, en alkoholist kan vara 
livshotande va. Men ett spelberoende är inte livshotande i den bemärkelsen.53 

 
Han tillstod att där fanns en psykologisk problematik med till och med självmordstendenser 
och att offentlig information var lösningen.  
 
En av de intervjuade från kamratföreningen för spelberoende menade att vissa spel var mer 
beroendeframkallande än andra. Han hade också tankar om vad som skapar spelberoende och 
han framhöll att glädjen i spelandet försvinner om man spelar för så stora summor som ingen 
normal människa tjänar. 
 

..jag är inte emot spel, jag vet inte om jag har sagt det innan, men jag tycker att folk 
ska få spela som klarar av det. Men det är ju vissa saker som jag är kritisk emot och 
det är, det är ju maskinerna Jack Vegas och Miss Vegas. De tycker vi ska 
totalförbjudas. Eh, kasinot är väl bra på ett sätt så att det är under kontrollerade 
former. Men eh, alltså jag läste i tidningen här om dan att man kan spela på ett 
roulettbord för mellan 1000 kronor och 36000. Du kan spela på ett nummer eller en 
färg, svart eller rött va. Och jag som spelberoende hade sett det som en möjlighet att 
kunna vinna tillbaka mina pengar under kort tid. Det är sånt som skapar 
spelberoende. När man på noll timme kan vinna stora summor som de måste jobba 
flera månader för.54 

                                           
53 En taxichaufför 
54 Medlem i kamratföreningen för spelberoende. 
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BILAGA 2. Anmälda brott i Sundsvall och 
Malmö 
 
1. Slutsatser av den okulära analysen 
 
Studeras diagrammen nedan som visar de anmälda brottens utveckling fram-
kommer att det är mycket svårt att hitta någon serie för Sundsvall eller Malmö 
som indikerar en avsevärt värre brottssituation efter kasinoetableringen jämfört 
med före densamma.  
 
För Sundsvall finns ett par exempel på att en minskande trend minskar något 
långsammare under de senare månaderna men denna förändring har påbörjats 
före kasinoetableringen (t. ex. stöldbrott och tillgrepp av bil). För Malmös del 
finns en mycket liten ökning av ökningstakten när det gäller samtliga brott som 
inträder strax efter etableringen men skillnaden är så liten att den knappt är 
skönjbar. Två serier till förändras efter etableringen i Malmö. Anmälda biltill-
grepp minskar före etableringen men bromsas upp och ligger stabilt de sista 
månaderna. Dock sker denna förändring ganska långt efter kasinoetableringen. 
Den andra serien gäller stöld ur och från motorfordon i Malmö där statistiken 
visar en kontinuerlig minskning från 1989 följt av en hastig nivåökning just efter 
etableringen varefter serien fortsätter att minska. En sådan hastig förändring har 
dock vanligen statistiskt tekniska orsaker snarare än andra mer reella som i det 
här fallet - en kasinoetablering. Slutligen visar det sig att den ökande trenden 
åren före kasinoetableringen i Malmö avseende de anmälda våldsbrotten snarare 
har mattats av något åren efter.  
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2. Diagram 
 
2.1 Sundsvall och Karlstad 
 
Diagram 1. Totalt antal anmälda brott i Sundsvall mellan 1998 och 2004. 
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Diagram 2. Totalt antal anmälda brott i Karlstad mellan 1998 och 2004. 
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Diagram 3. Anmälda våldsbrott, misshandelsbrott samt hot-, kränknings-, och frihetsbrott i 
Sundsvall mellan 1998 och 2004. 
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Diagram 4. Anmälda våldsbrott, misshandelsbrott samt hot-, kränknings-, och frihetsbrott i 
Karlstad mellan 1998 och 2004. 
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Diagram 5. Anmälda rån, tillgrepp av bil och bostadsinbrott i Sundsvall mellan 1998 och 
2004. 
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Diagram 6. Anmälda rån, tillgrepp av bil och bostadsinbrott i Karlstad mellan 1998 och 
2004. 
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Diagram 7. Anmälda stölder ur och från motorfordon samt tillgrepp av cykel i Sundsvall 
mellan 1998 och 2004. 
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Diagram 7. Anmälda stölder ur och från motorfordon samt tillgrepp av cykel i Karlstad 
mellan 1998 och 2004. 
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2.2 Malmö. 
 
Diagram 8. Totalt antal anmälda brott i Malmö mellan 1998 och 2004. 
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Diagram 9. Anmälda våldsbrott, misshandelsbrott samt hot-, kränknings-, och frihetsbrott i 
Malmö mellan 1998 och 2004. 
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Diagram 10. Anmälda rån, tillgrepp av bil och bostadsinbrott i Malmö mellan 1998 och 
2004. 
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Diagram 11. Anmälda stölder ur och från motorfordon samt tillgrepp av cykel i Karlstad 
mellan 1998 och 2004. 
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BILAGA 3. Avvikande resultat i Karlstad år 
2002 
 
 
 

1. Inledning och frågeställning 
 
I den här bilagan görs en genomgång av eventuella förklaringar till att vissa mått 
på spelande och spelproblem i undersökningen visar en oväntad minskning i 
Karlstad år 2002.  
 
Två huvudkategorier av möjliga förklaringar har gåtts igenom: 
 
 
 

• De mått som använts ger inte en riktig bild; dvs. förändringen är inte 
reell. Här undersöks om den endast är slumpmässig samt om orsaken 
går att finna i problem med bortfallet, viktning, kodning och/eller de 
olika typer av urval som tagits fram.  

 
• Resultaten speglar situationen på ett riktigt sätt. Här studeras först 

om det går att identifiera en speciell socioekonomisk hän-
delse/utveckling i Karlstad som orsak till dessa förändringar. Därefter i 
vilken mån data endast speglar hur dessa fenomen vanligtvis varierar 
över tid. Avslutningsvis jämförs resultaten med andra uppgifter för att 
se om de visar liknande förändringar. 
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2. Metodproblem: ej reell avvikelse 
 

2.1 Slumpmässig skillnad i urvalet? 
 
Samtliga mått indikerar en lägre andel personer med spelproblem året efter i 
Karlstad men enligt χ255 är det endast skillnaden mellan Short-SOGS år 2001 och 
2002 som är signifikant säkerställd och detsamma gäller när konfidensintervall 
räknas ut för de olika måtten (Diagram 1). Skillnaden är så liten att den knap-
past är skönjbar med blotta ögat; den undre konfidensgränsen för första mät-
ningen kan inte okulärt skiljas ut från den övre vid den andra mätningen.  
 
Diagram 1. Konfidensintervall kring punktestimaten för spelproblemsmåtten före och efter i 
Karlstad. 
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55 SOGS: p= 0,007667, DSM IV: p= 0,365643, LIFE: p= 0,870694. 
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Diagram 2. Konfidensintervall kring punktestimaten för Short-SOGS före och efter i 
Karlstad. 
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Granskas sifferunderlaget visar den statistiska osäkerhet som alltid finns i den 
här typen av mätningar att skillnaden i andelen personer med spelproblem året 
efter enligt detta mått kan vara så liten som 0,02%. I Diagram 2 kan vi också se 
att den senaste mätningens resultat är signifikant högre än det var år 2002.  
 
När det gäller spelandet är dock situationen annorlunda. Ser vi till variabeln som 
summerar alla positiva svar på de separata frågorna om olika spelformer så visar 
det sig att andelen som någon gång spelat på någon av dessa under det senaste 
året faktiskt inte ökat eller minskat överhuvudtaget mellan mätningarna (Dia-
gram 3). Det finns små skillnader men dessa går inte att skilja ut från slumpen.  
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Diagram 3. Konfidensintervall kring punktestimaten för spelande före och efter i Karlstad. 
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Motsvarande uppgifter för bingolotto, sportspel och häst-/hundspel redovisas i 
Diagram 4. Skillnaden mellan år 2001 och 2002 är i samtliga fall signifikant och 
det handlar om relativt stora förändringar. Det krävs med all sannolikhet olika 
förklaringar för olika spelformer när det gäller de skillnader som vi ser i 
Diagram 4. Att andelen som spelar Bingolotto (TV-bingo) har minskat följer 
den generella trenden i Sverige för denna spelform så här är det förmodligen 
fråga om en reell trend som avspeglas i data. Däremot kan de två andra spelfor-
mernas utveckling inte ges någon tillfredsställande förklaring. Häst- och 
hundspelet minskar först något (signifikant) för att sedan återgå till ursprungsni-
vån vid den sista mätningen. Sportspelet minskar också och i samma takt mellan 
år 2001 och 2002 men ligger vid den senaste mätningen kvar på denna lägre 
nivå. 
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Diagram 4. Konfidensintervall kring punktestimaten för spelande före och efter i Karlstad. 
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Sammanfattningsvis tyder resultaten avseende spelproblem på att en stor del av 
skillnaden mellan år 2001 och 2002 kan förklaras av slumpmässig avvikelse i 
urvalet. Det var endast måttet Short-SOGS som visade signifikant skillnad men 
osäkerhetsintervall för denna skillnad visade att det inte kan uteslutas att den kan 
vara så liten som 0,02 procent. När det gäller måtten på spelande blir slutsatsen 
en annan. Måttet för allt spelande visar visserligen stabilitet men den minskade 
andelen personer som spelat på vissa spelformer i Karlstad mellan år 2001 och 
2002 kan inte förklaras av att den är inom osäkerhetsmarginalerna som räknats 
ut för respektive urval. Data för år 2004 ger också vid handen att resultatet blir 
olika beroende på vilken spelkategori som studeras. Bingolotto minskar stadigt 
mellan samtliga tre mätningar medan sportspel samt häst- och hundspelet endast 
har en signifikant nedgång det första året. År 2004 har sedan den sistnämnda 
spelformen återgått till samma nivå som det första året medan sportspelet ligger 
kvar på den lägre nivån. 
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2.2 Urvalet ej representativt? 
 

2.2.1 Bortfall 
 
När det gäller bortfallets storlek finns inget som tyder på att detta skulle kunna 
förklara de något avvikande resultaten för Karlstad. Tabell 1 i huvudtexten visar 
att Karlstad - i jämförelse med de tre övriga orterna - har en något högre 
svarsfrekvens för samtliga urval utom ett och då är det bara fråga om en 
avvikelse på ca 2 procentenheter.  
 

2.2.2 Viktning 
 
Datamaterialet har viktats för att få bästa möjliga representativet. Procedurerna 
för detta har beskrivits i en tidigare rapport56. I huvudsak har viktningen 
korrigerat för antalet fasta telefonlinjer i hushållet, antalet valbara personer i 
hushållet, skevheter i bakgrundsvariabler jämfört med populationen, översamp-
lingen av spelare bland de återintervjuade samt bortfallet bland de återintervju-
ade.  
 
I syfte att utröna om eventuella felaktigheter i viktvariablerna kan ha orsakat 
avvikande värden för Karlstad har resultat även räknats fram utan vikter (Tabell 
1). Självfallet gjordes också en extra kontroll av själva vikterna, där de togs fram 
en gång till, men inga felaktigheter i de gamla kunde konstateras. När det gäller 
spelproblem är det ju endast Short-SOGS som visar ett avvikande lägre värde år 
2002 som är signifikant. Tabellen visar att en nedgång också finns för det 
måttets oviktade andelar men att den inte är tillräckligt stor för att vara signifi-
kant. Eftersom viktvariabeln är konstruerad för att kompensera för bl. a. 
översampling av spelare och andra variabler som sannolikt är relaterade till 
spelande och spelproblem (ålder och kön) så är en skillnad mellan viktade och 
oviktade data förväntad. Att det sedan generellt sett är större skillnad mellan 
viktade och oviktade data för mätningen år 2002 än för 2001 har förmodligen att 
göra med just kompensationen för översamplingen som ju inte finns i vikten för 
år 2001. 
 

                                           
56 SoRADs forskningsrapport nr. 16 – 2004. Kasinoetablering, spelvanor och spelproblem –Situationen före och 

efter etableringen av statliga kasinon i Sundsvall och Malmö. Av Lars Westfelt. 
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Tabell 1. Mått på spelande och spelproblem i Karlstad år 2001 och 2002 med och utan 
viktning. 

Variabel Karlstad år 2001, 
n=2002, vikt/ej vikt 

Karlstad år 2002, 
n=1636, vikt/ej vikt 

Signifikant 
skillnad, p< 0,05 

Short-SOGS 2,83% / 2,80% 1,52% / 2,08% Ja / Nej 
Fisher DSM IV 0,79% / 0,80% 0,85% / 0,73% Nej / Nej 
LIFE AREA 0,22% / 0,25% 0,15% / 0,18% Nej / Nej 
Spelande totalt 89,3% / 88,7% 89,1% / 90,5% Nej / Nej 
Bingolotto 60,3% / 57,6% 52,7% / 54,6% Ja / Nej 
Sportspel 30,4% / 30,3% 25,2% / 28,7% Ja / Nej 
Häst- och 
hundspel 34,9% / 34,0% 28,5% / 32,8% Ja / Nej 

 
Spelvanemåtten som använts här är endast ett urval av alla som finns i under-
sökningen. Ser vi till kapitlet i huvudtexten som behandlar spelvanor så framgår 
att en nedgång finns för ganska många spelformer/mått. De som använts här är 
metodologiskt sett mindre problematiska än till exempel antal kronor som 
satsats på spel. De visar även en mindre dramatisk nedgång för Karlstad år 2002 
även om tendensen är tydlig. Signifikanta minskningar finns för 3 av de fyra 
kategorier som tagits med i tabellen. Ser vi till den tredje kolumnen framgår där 
också att resultatet inte är detsamma för data som inte viktats. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet flera av de förändringar som finns enligt 
spelvanemåtten och spelproblemmåtten i viss mån påverkas av om datamateria-
let viktas eller ej och att dessa skillnader inte avviker från vad som kan förväntas 
med tanke på hur viktvariabeln är beskaffad.  
 

2.2.3 Avvikande delurval? 
 
I princip finns tre olika typer av urval i undersökningen. Vid varje omgång och 
ort har ett slumpmässigt urval dragits. Detta är den första typen av urval. Den 
andra typen existerar endast i den första omgången och här handlar det om ett 
antal pilotintervjuer som genomfördes för att se om intervjuandet fungerade som 
det var tänkt. Eftersom inga stora problem framkom i dessa pilotintervjuer 
inkluderades de i det totala urvalet år 2001 (formuläret var redan noga utarbetat 
och prövat i mindre skala före dessa pilotintervjuer). Den tredje typen av urval 
är de återintervjuade respondenterna. Dessa drogs från de som gett sitt medgi-
vande av de ca 2000 intervjuerna under år 2001. Detta urval skiljer sig också 
från de andra genom att ha en högre andel personer som spelat för mer än 500 
kronor det senaste året.  



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -220-

 
Frågan som ställs här är om det går att se någon skillnad mellan dessa urval som 
kan vara till hjälp för tolkningen av de avvikande resultaten i Karlstad.  
 
Om skillnader finns för pilotdata i förhållande till resten så kan förklaringen vara 
att den första mätningen har överskattat spelvanor och spelproblem år 2001. 
Detta är i och för sig mindre sannolikt nu när vi även har ett tredje värde som 
ligger mer i paritet med det första. Ett argument för att felet finns i den första 
mätningen är dock att det ju i den andra finns två oberoende urval som om dom 
visar samma värden ger stöd åt att detta är ett riktigt värde. Om skillnader finns 
mellan återintervjuade och nya respondenter det andra året tyder detta på att 
problemet finns i data för år 2002.  
 
När det gäller pilotdata har jämförelser gjort som visar att det i princip inte finns 
någon skillnad avseende spelproblemsmåtten och de olika måtten på spelvanor 
mellan dessa intervjuer och de resterande från 2001 i Karlstad. I tabellen nedan 
(Tabell 2) visas dessa jämförelser och det är endast i en av de sju variablerna där 
det finns en signifikant skillnad. Andelen personer som uppger att de satsat 
pengar på häst- och hundspel är sex procentenheter större i pilotdata jämfört 
med de övriga intervjuerna. Denna enda skillnad kan rimligtvis inte förklara de 
avvikelser som vi försöker förklara här. Dels gäller den ju bara en av spelfor-
merna och finns överhuvudtaget inte när det gäller spelproblem och dels är den 
inte speciellt stor. 
 
Tabell 2. Mått på spelande och spelproblem i Karlstad år 2001 för pilotintervjuer och övriga 
med och utan viktning. 
Variabel/% andel, 
()= ej viktade data 

Pilotintervjuer 
år 2001, n=322 

Övriga intervjuer 
år 2001, n=1680 

Signifikant 
skillnad, p< 0,05 

Short-SOGS 3,04% (3,10%) 2,80% (2,74%) Nej, p= 0,761 (Nej) 
Fisher DSM IV 1,18% (1,24%) 0,71% (0,72%) Nej, p= 0,527 (Nej) 
LIFE AREA 0,21% (0,31%) 0,23% (0,24%) Nej, p= 0,790 (Nej) 
Spelande totalt 91,2% (91,6%) 88,9% (88,1%) Nej, p= 0,206 (Nej) 
Bingolotto 62,3% (59,3%) 60,2% (57,3%) Nej, p= 0,416 (Nej) 
Sportspel 30,6% (30,4%) 30,4% (30,2%) Nej, p= 0,906 (Nej) 
Häst- och 
hundspel 40,0% (40,1%) 33,9% (32,8%) Ja, p= 0,034 (Ja) 

 
Tabellen visar också inom parentes hur skillnaderna ter sig om data inte viktas. 
Skillnaden till de viktade andelarna är mycket liten och exakt samma resultat 
erhålls; endast en av variablerna visar signifikant skillnad för de två typerna av 
urval.  
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Hur är det då med skillnader år 2002 mellan respondenter som återintervjuas och 
nya respondenter? Tabell 3 visar att av samma sju variabler som vi använde i 
den förra tabellen är det ingen som visar en signifikant annorlunda andel bland 
återintervjuerna jämfört med de nya intervjuerna. Detta gäller när vi använder 
viktvariabeln. Om vi sedan ser till resultaten utan viktning finns skillnader för 
fem av de sju variablerna. Detta visar endast att viktvariabeln fungerar korrekt 
eftersom den kompenserar för översamplingen av personer som spelat för mer 
än 500kr det senaste året. De återintervjuade förväntas med andra ord ha ett mer 
omfattande spelande eftersom de år 2001 valdes ut just på grund av detta.   
 
Tabell 3. Mått på spelande och spelproblem i Karlstad år 2002 för återintervjuer samt nya 
intervjuer med och utan viktning. 
Variabel/% andel, 
()= ej viktade data 

Återintervjuer 
år 2002 (n=636)

Nya intervjuer år 
2002 (n=1000) 

Signifikant 
skillnad (p<0,05) 

Short-SOGS 1,58% (3,30%) 1,46% (1,30%) Nej, p= 0,907 (Ja) 
Fisher DSM IV 1,01% (1,11%) 0,63% (0,50%) Nej, p= 0,620 (Nej) 
LIFE AREA 0,08% (0,16%) 0,22% (0,20%) Nej, p= 0,692 (Nej) 
Spelande totalt 90,2% (94,7%) 88,1% (87,9%) Nej, p= 0,176 (Ja) 
Bingolotto 52,1% (58,2%) 53,3% (52,3%) Nej, p= 0,620 (Ja) 
Sportspel 23,8% (32,2%) 26,3% (26,4%) Nej, p= 0,246 (Ja) 
Häst- och 
hundspel 27,9% (37,7%) 28,9% (29,6%) Nej (p= 0,640) (Ja) 

 
Sammanfattningsvis framkommer inget i jämförelsen av undersökningens olika 
delurval som kan förklara de avvikande resultaten för Karlstad. 
 
 

2.2.4 Kodning och hantering av data generellt 
 
Givetvis kan också felaktigheter uppstå till följd av felkodningar i olika steg av 
datainsamlingsprocessen. Intervjuaren kan göra fel och den som sammanställer 
materialet på intervjuarinstitutet kan göra fel och forskaren som sedan gör olika 
omkodningar kan också göra fel. Datamaterialet kan också skadas/påverkas vid 
konvertering mellan olika format. Exempelvis upptäcktes att en del av (av en 
variabel i) ett dataset i denna undersökning saknade data. Men det var inget fel 
på datasetet innan det hade konverterats från excel till spss. För att undvika 
sådana fel har datamaterialet kontrollerats på olika sätt och flera gånger. För 
varje variabel som använts har givetvis fördelningen studerats så att s.k. outliers 
som i många fall är felkodningar, har identifierats. Datamaterialet har också 
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gåtts igenom okulärt – dvs. själva datamatrixerna har synats i syfte att hitta 
ovanliga mönster som sedan kan visa sig vara felaktigheter. Det var faktiskt den 
senare ansatsen som avslöjade problemet som nämndes ovan.  
 

3. Reell avvikelse 
 
Den andra huvudkategorin förklaringar utgår från att datamaterialet helt enkelt 
på ett riktigt sätt visar hur situationen avseende spelvanor och spelproblem såg 
ut vid de två tillfällena. Det uppmätta resultatet kan bero på 1) en speciell 
händelse/utveckling i området som påverkat situationen och eller 2) att de 
undersökta aspekterna varierar så mycket att de två mätningarna helt enkelt visar 
normal variation. Utöver detta kan en jämförelse med alternativ statistik 3) – 
dvs. andra indikatorer på hur det förhåller sig – bidra till bedömningen av 
resultatet. I det följande behandlas dessa tre punkter var för sig.  
 

3.1 Speciell händelse? 
 
Om till exempel ett stort industriföretag lägger ner verksamheten på en mindre 
ort där stora delar av befolkningen har sin anställning kan givetvis spelandet 
påverkas. I föreliggande fall gäller det dock inte bara spelandet utan även 
andelen personer med spelproblem och här är det svårare att se hur sådana 
faktorer kan påverka utvecklingen på så kort tid. Trots detta har utvecklingen 
enligt officiell statistik om förvärvsinkomst och arbetslöshet studerats.  
 
Enligt tabellen nedan (Tabell 4) finns ingen negativ utveckling avseende 
medelinkomsten i området. I samtliga kommuner som ingår i kontrollortsområ-
det finns i stället en ökande genomsnittlig inkomst av förvärvsarbete. Detta är 
dock inte fullt tillräckligt som indikator eftersom den inte påverkas av föränd-
ringar i andelen arbetslösa. 
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Tabell 4. Förvärvsinkomst i de kommuner som utgör kontrollområde i undersökningen mellan 
1999 och 2003. 

Förvärvsinkomst, medelvärde i tusentals kronor, 1999 - 2003 Ort/År 
1999 2000 2001 2002 2003 

Karlstad 163.9 169.8 176.5 182.8 190.4 
Hammarö 185.8 192.7 201.8 208.9 217.4 
Forshaga 158.1 162.9 170.6 173.5 181.9 
Grums 157.0 163.5 170.9 176.2 184.4 
Kil 157.5 163.3 169.1 175.5 183.2 
Källa: SCB. 
 
I Tabell 5 redovisas sådan statistik. Dessa uppgifter talar inte heller för att 
resultatet avseende spelande (eller spelproblem) skulle ha att göra med en 
försämrad arbetssituation. Statistiken visar snarare en ganska kraftig minskning 
av arbetslösheten i de aktuella kommunerna. 
 
Tabell 5. Arbetslösa i de kommuner som utgör kontrollområde i undersökningen mellan 1999 
och 2003. 

Arbetslösa i absolut antal och procent, 1999 - 2002 Ort/År 
1999 2000 2001 2002 2003 

Karlstad 2848/5,5 2571/4,9 2085/4,0 1767/3,4 2105/4,0 
Hammarö 339/3,8 254/2,9 222/2,5 211/2,4 291/3,3 
Forshaga 389/5,4 339/4,7 272/3,8 249/3,5 220/3,1 
Grums 355/5,8 266/4,4 249/4,2 185/3,2 163/2,8 
Kil 458/6,1 373/5,0 302/4,1 260/3,5 263/3,6 
 
Sammanfattningsvis kunde statistik över arbetsmarknadssituationen i kommu-
nerna runt Karlstad inte ge stöd åt hypotesen att det är ekonomiska faktorer av 
reell natur som ligger baken de avvikande resultaten.  
 

3.2 Normal variation/ instabilitet? 
 
En vanlig invändning mot mätningar med endast ett fåtal punkter i tiden är att 
skillnaden mellan dessa kanske bara speglar hur fenomenet vanligtvis varierar – 
resultatet kan vara helt beroende av var i den normala variationen respektive 
mätning gjorts. Det brukar också kallas för instabilitetsproblemet. Utan längre 
tidsserier är det dock omöjligt att veta något om den normala variationen.  



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -224-

Diagrammet nedan (Diagram 5) visar på ett schematiskt sätt hur problemet ser 
ut. Det framgår att skillnaderna mellan de tre mätningarna i mitten (som är 
svarta i färgen) inte avviker från hur variationen sett ut innan eller ser ut efter. 
 
Diagram 5. Schematisk framställning av instabilitetsproblemet. 

 
 
Däremot kan det i vissa fall vara möjligt att referera till en mer teoretisk 
bedömning av hur ett fenomen vanligtvis varierar över tid. Det är svårt att tänka 
sig att den reella andelen personer med alvarliga spelproblem kan variera 
mycket kraftigt från ett år till ett annat. Dock kan det finnas stora variationer 
som har att göra med att de använda måtten har bristande validitet och/eller 
reliabilitet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån tillgänglig empiri inte utesluta att de avvi-
kande resultaten speglar normal variation. Dock verkar det inte troligt, från ett 
teoretiskt perspektiv, att ett fenomen som allvarlig spelproblematik (givet att 
mätinstrumenten ger en korrekt bild) kan variera så kraftigt som ett av måtten 
visar. När det gäller spelandet är det svårare att uttala sig om hur stora sväng-
ningar som kan antas vara ”naturliga/normala”.  
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3.3 Stöd i andra data? 
 
Omsättningen på spel i olika spelformer kan fås på länsnivå. Trots upprepade 
försök att få tag i månadsstatistik som också är nedbruten på kommunnivå 
saknas sådana jämförelsedata. Om vi istället studerar den tillgängliga statistiken 
(Tabell 6) så blir det tydligt varför våra survey-data avseende Karlstadsområdet 
bör betraktas med skepsis.  
 
Tabell 6. Jämförelse av försäljningsstatistik över spel och resultat från undersökningen. 

Hela riket, 
förändring 
2001 / 2002 

Värmland, 
förändring 
2001 / 2002 

Survey-data för Karlstadsområdet, 
förändring 2001 / 2002 Spelkategori 

Årsomsättning
, kronor 

Årsomsättning
, kronor 

År, andel som 
spelat 

Satsat de senaste 30dgr, 
kronor, Volym / Intensitet 

Totalt 7%  -6%*/-0,2%.1 -4% / -9%* 
Totalt (ATG) -5%  -18%* -38%* / -19%* 
Totalt (Sv. Sp.) 14% 13%   
Spelautomater 44% 56% -12%  -35% / -7% 
Sportspel (Sv. Sp.) 3%  -17%* -22% / 7%  
Bingolotto -5%  -13%* -23%* / 16%*  
1Här finns två olika totalmått. Det första är baserat på en enstaka fråga och det andra på en summering av svar på 
separata spelformer. 
*= Signifikant på 95% nivån 
 
Med undantag för Bingolotto samt häst- och hundspel (ATG) så visar omsätt-
ningsstatistiken att mer pengar har satsats på spel 2002 jämfört med 2001. 
Sportspelen har ökat ganska lite (3%) medan Svenska spels totalomsättning ökat 
en hel del (14%) och därav spelautomaterna med hela 44 procent i riket. I två 
fall kan även omsättningen på länsnivå jämföras; när det gäller Svenska Spel 
totalt och spelautomaterna. Av tabellen framgår att ökningen totalt var i samma 
storleksordning medan omsättningen på spelautomater ökade ännu kraftigare i 
Värmland än i riket som helhet. Bilden av spelandet som ges i de insamlade 
survey-data för Karlstadsområdet ger en klart annorlunda bild.  
 
Sammanfattningsvis har inget av de tre alternativa hypoteserna kunnat användas 
för att förklara resultaten i Karlstadsområdet. Datamaterialet visar med största 
sannolikhet en felaktig bild av skillnaden avseende spelande och spelproblem 
mellan de aktuella åren. 
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4. Sammanfattande slutsatser 
 
I den här bilagan har olika tänkbara förklaringar till att vissa indikatorer på 
spelande och spelproblem visade oväntat låga värden i Karlstad år 2002 prövats. 
Resultatet visar att skillnaderna inte verkar var uppkomna på grund av de 
metodaspekter som gåtts igenom. De är inte endast slumpmässiga, och verkar 
inte vara relaterade till problem med bortfall, viktning, kodning eller de olika 
typer av urval som använts. Genomgången har inte heller lyckats visa att det 
finns något stöd för att skillnaderna skulle vara reella, dvs. visa utvecklingen av 
spelande och spelproblem på ett riktigt sätt. Ingen samhällsekonomisk orsak till 
ett drastiskt minskat spelande går att finna. Det går inte helt att utesluta att viss 
del av skillnaden helt enkelt speglar en normal variation som finns för dessa 
fenomen men det är svårt att tänka sig att andelen personer med spelproblem 
vanligtvis varierar kraftigt från ett år till ett annat. Försäljningsstatistik över spel 
i Värmlands län indikerar också att spelandet mellan 2001 och 2002 snarare ökat 
än minskat.  
 
Sammanfattningsvis har specialstudien av de lägre värdena för vissa indikatorer 
på spelande och spelproblem i Karlstad inte lyckats identifiera en tydlig orsak 
till avvikelsen. Dock verkar problemet vara ganska begränsat och ingen av de 
slutsatser som dras i rapporten är beroende av dessa resultat.  
 

1. Den enda avvikande uppgiften om andelen personer med spelproblem 
gäller måttet Short-SOGS år 2002 i Karlstad. Om vi i stället ser till måttet 
DSM IV är bilden väldigt likartad i Sundsvall och Karlstad.  

2. Flera av indikatorerna på spelande visar en minskning för Karlstad år 
2002 som inte har någon motsvarighet i någorlunda jämförbara uppgifter 
om spelomsättning. Därför bör resultat som bygger på denna minskning i 
Karlstad inte ges allt för stor betydelse. Viktigast är dock att ingen av slut-
satserna i rapporten skulle bli avsevärt annorlunda om vi var säkra på 
kontrollortens värde för Short-SOGS år 2002 eller de aktuella indikato-
rerna för spelandets omfattning. 
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BILAGA 4: Population och urval 
 
1. Population 
 
Befolkningsuppgifter för respektive urvalsram. Uppgifterna gäller 
medelfolkmängd för samtliga i åldern 18 år och äldre. 
 
Kommun/Årtal 2001 2002 2004 
Sundsvall 14005 13926 13971 
Timrå 74613 74539 74553 
Summa urvalsram 88618 88465 88524 

Malmö 209732 212285 216322 
Summa urvalsram 209732 212285 216322 

Karlstad 9099 9122 9145 
Hammarö 10686 10703 10844 
Kil 8774 8740 8770 
Forshaga 7552 7486 7524 
Grums 64620 64984 65776 
Summa urvalsram 100731 101035 102059 

Summa årtal 399081 401785 406905 

 
Uppräkningsfaktor.  

1. Sundsvall: 44,176 (2001), 54,373 (2002), 55,780 (2004). 
2. Karlstad: 50,315 (2001), 61,757 (2002), 66,401 (2004). 
3. Malmö: 104,866 (2001), 130,878 (2002), 141,665 (2004). 
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BILAGA 5. Frågeformulär. 
 
Eftersom frågeformulären är ganska omfattande har endast ett av de sammanlagt 
nio som använts redovisats här. Det avser de nya respondenterna som intervjuats 
i Sundsvall år 2004. 
 
FRÅGEFORMULÄR: NYA RESPONDENTER I SUNDSVALL OCH TIMRÅ 

 

Hej, jag heter .....och ringer från XXX. Vi håller just nu på med en 

undersökning angående de nya statliga kasinon som har öppnats i Sverige. 

Undersökningen genomförs på uppdrag av Centrum för socialvetenskaplig 

alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet. Vi söker personer 

som är 18 och uppåt. Har jag kommit rätt då?  

 

FÖDELSEDAGSMETODEN: Om det finns flera personer i åldern 18+, efterfrågas 

den som hade födelsedag senast.  

 

Intervjun tar mellan 20-25 minuter. Går det bra att jag ställer dessa 

frågor? 

************************************************* 

*DTIME 

************************************************* 

 

*Q101 *CODES L1 

 

NOTERA KÖN: 

  

 1: Man 

 2: Kvinna 

************************************************* 

 

*Q102 *CODES L1 

 

NOTERA OM DET ÄR... 

 

 1: Återuppringning 

 2: Ny respondent 

************************************************* 

 

*LIST 1 
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 1: Stämmer inte alls 

 2: Stämmer ganska dåligt 

 3: Stämmer delvis 

 4: Stämmer helt och hållet 

 5: Vet ej\kan ej svara 

 

*LIST 2 

 

 1: Mycket negativ 

 2: Ganska negativ 

 3: Ganska positiv 

 4: Mycket positiv 

 5: Vet ej\kan ej svara 

 

*LIST 3 

 

 1: En kraftig minskning 

 2: En svag minskning 

 3: Oförändrad situation 

 4: En svag ökning 

 5: En kraftig ökning 

 6: Vet ej\kan ej svara 

 

*LIST 4 

 

 1: Ja 

 2: Nej 

 

*LIST 5 

 

 1: Aldrig 

 2: Ibland 

 3: Ofta 

 4: Alltid\jämt 

 

*LIST 6 

 

 1: Sällan 

 2: Ibland 

 3: Ofta 
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 4: Alltid\jämt 

 

************************************************* 

*TEXTVARS X,Y,Z,P,U,S,T 

************************************************* 

 

*Q2 *CODES L1 *LIST 1 

 

Fråga 2 

De första två frågorna är formulerade som påståenden och gäller hur det är 

att leva och bo i din kommun. Du kan svara om du anser att de inte stämmer 

alls, ganska dåligt, delvis eller helt och hållet. 

 

Om du tänker på din kommun så är den generellt sett lugn och trevlig att bo 

i.  

************************************************* 

  

*Q3 *CODES L1 *LIST 1 

 

Fråga 3 

I din kommun känner man sig i allmänhet säker efter mörkrets inbrott.  

************************************************* 

  

*Q4 *CODES L1 

 

Fråga 4 

Bor du inne i [Sundsvalls] stad? 

  

 1: Ja 

 2: Nej  

*************************************************  

 

*Q5 *CODES L1 *LIST 2 

 

Fråga 5 

Nu följer en del frågor som gäller din inställning till Kasinot i 

[Sundsvall] och vilken betydelse detta har för området.  

 

TILL INTERVJUAREN: Om R frågar om det nya kasinot så är det en nöjeslokal 

med restaurang och barer där olika spel finns tillgängliga. Insatser och 

vinstsummor får vara betydligt högre än tidigare i Sverige samtidigt som 
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kontrollen av gästerna är långtgående och där finns en åldersgräns på 20 

år.  

 

Vad är din inställning till kasinot?  

************************************************* 

  

**Q6 

**ENDAST KARLSTAD!!!!!!!  

**DENNA FRÅGA SKA INTE VARA MED, MEN NR 6 MÅSTE VARA KVAR SÅ ATT DET GÅR 

ATT JÄMFÖRA MED TIDIGARE UNDERSÖKNING 

 

**  1. mycket negativ               

**  2. ganska negativ 

**  3. ganska positiv 

**  4. mycket positiv 

*************************************************  

 

*REPEAT 6 

 

*REPNUM 1: *PUT X "a) Utbudet av affärer och tjänster i [Sundsvall]?" 

*REPNUM 2: *PUT X "b) Antalet svenska turister som besöker [Sundsvall]?" 

*REPNUM 3: *PUT X "c) Antalet utländska turister som besöker [Sundsvall]?" 

*REPNUM 4: *PUT X "d) Antal allvarliga brott i [Sundsvall]s stad?" 

*REPNUM 5: *PUT X "f) Intäkter för affärer och annan lokal 

näringsverksamhet i [Sundsvall]s stad?" 

*REPNUM 6: *PUT X "g) Priser på varor och tjänster?" 

************************************************* 

 

*Q7 *CODES L1 *LIST 3 

 

Fråga 7 

De följande frågorna gäller vilka förändringar du anser skett till följd av 

det nya kasinot. Du kan svara på en skala från 1 till 5 där 1 är en kraftig 

minskning, 2 en svag minskning, 3 oförändrad situation, 4 en svag ökning 

och 5 en kraftig ökning.  

 

Vad har skett med... 

 

*? X? 

 

*ENDREP 
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************************************************* 

 

*REPEAT 3 

 

*REPNUM 1: *PUT Y "a) tillgången på lediga parkeringsplatser"  

*REPNUM 2: *PUT Y "b) tillfällen där berusade personer uppträder störande?"  

*REPNUM 3: *PUT Y "c) nedskräpning och andra förfulande effekter på 

miljön?" 

************************************************* 

 

*Q8 *CODES L1 *LIST 3 

  

Fråga 8 

Vad har skett i de centrala delarna av [Sundsvall] när det gäller... 

 

*? Y? 

 

*ENDREP 

************************************************* 

 

*REPEAT 6 

 

*REPNUM 1: *PUT Z "a) Vad tror du om arbetstillfällen i din kommun?" 

*REPNUM 2: *PUT Z "b) medelinkomsten i området?" 

*REPNUM 3: *PUT Z "c) antalet socialbidragstagare i [Sundsvalls och Timrås] 

kommuner?" 

*REPNUM 4: *PUT Z "d) antalet skilsmässor och splittrade familjer i 

området?"  

*REPNUM 5: *PUT Z "e) antalet ungdomar som hamnar i klammeri med 

rättvisan?" 

*REPNUM 6: *PUT Z "f) antalet personer i [Sundsvall och Timrå] kommun som 

fått problem med sitt spelande?" 

************************************************* 

 

*Q9 *CODES L1 *LIST 3 

 

Fråga 9 

De följande frågorna gäller vad som skett i [Sundsvalls och Timrå] kommun 

till följd av det nya kasinot. 

 

*? Z? 
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*ENDREP 

************************************************* 

  

*Q10 *CODES L1 

 

Fråga 10 

Försök att uppskatta om ditt hushålls inkomster har förändrats på grund av 

kasinot.  

Uppskattar du att inkomsterna har ökat, varit oförändrade eller minskat? 

 

TILL INTERVJUAREN: Vid behov; Hushållsinkomsterna är de sammanlagda 

inkomsterna som du och de du bor med har. Om du bor ensam är dina inkomster 

detsamma som hushållsinkomsterna. 

 

 1: Har minskat 

 2: Har varit oförändrade 

 3: Har ökat  

************************************************* 

  

*Q11 *CODES L1 

 

Fråga 11 

Har ditt hushåll spenderat mindre, lika mycket eller mer på spel till följd 

av det nya kasinot. 

  

 1: Mindre 

 2: Lika mycket 

 3: Mer 

 4: Ingen i hushållet spelar  

************************************************* 

 

*Q12 *CODES L1  

 

Fråga 12 

Och när det gäller dig själv? Har du spenderat mindre, lika mycket eller 

mer på spel till följd av det nya kasinot 

 

 1: Mindre 

 2: Lika mycket 

 3: Mer  
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 4: Spelar ej  

************************************************* 

 

*Q13 *CODES L1 

 

Fråga 13 

Har du varit anställd på kasinot i [Sundsvall] under det senaste året? 

 

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 15  

************************************************* 

 

*Q14 *CODES L1 

 

Fråga 14 

Var du arbetslös före denna anställning? 

 

 1: Ja 

 2: Nej 

************************************************* 

 

*Q15 *CODES L1 *LIST 1 

 

Fråga 15 

Vad är din inställning till följande påstående: 

 

Kasinot i [Sundsvall] är på det hela taget en bra idé för [Sundsvalls och 

Timrås] kommun 

************************************************* 

 

*Q160 *CODES L1 

  

Fråga 16a 

Nu kommer ett antal frågor om ditt spelande. Frågorna gäller ditt spelande 

i Sverige och INTE utomlands. 

 

Har Du under det senaste året satsat pengar på "snabba" lotterier som Keno, 

Lotto Express och\eller skraplotter som Tia, Triss, Skrap-Bingo etc.? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 170 
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************************************************* 

  

*Q161 *CODES L1  

  

Fråga 16b 

Vilket av dessa lotterier föredrar du i första hand? 

 

ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT 

  

 1: Keno 

 2: Lotto-Express 

 3: Skraplotter (Tia, Triss, Triss-Bingo etc.) 

 4: Föredrar inget spel framför de andra  

************************************************* 

 

*Q162 *CODES L1  

  

Fråga 16c 

Hur många gånger har Du satsat pengar på något\några av de 

lotterier vi talat om under de senaste 30 dagarna?  

 

1: Ingen gång *GOTO 170 

2: Skriv in antal gånger *OPEN *NMUL 

************************************************* 

 

*Q163 *NUMBER L7 

 

Fråga 16d 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat totalt, på något 

eller några av de lotterier vi talat om, under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

  

*Q170 *CODES L1 

 

Fråga 17a 

Har Du under det senaste året satsat pengar på spel som Joker, Lotto, 

penninglotteri, Tipsbingo eller Viking Lotto? 

  

 1: Ja 
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 2: Nej *GOTO 180 

************************************************* 

 

*Q171 *CODES L1  

 

Fråga 17b 

Vilket av spelen föredrar du i första hand? 

 

ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT 

  

 1: Joker 

 2: Lotto 

 3: Tipsbingo 

 4: Viking Lotto 

 5: Penninglotter 

 6: Föredrar inget spel framför de andra  

************************************************* 

  

*Q172 *CODES L1 

 

Fråga 17c 

Hur många gånger har Du satsat pengar på något\några av dessa olika spel 

under de senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 180 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q173 *NUMBER L7 

 

Fråga 17d 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat totalt, på något 

eller några av dessa spel, under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q180 *CODES L1 

  

Fråga 18a 
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Har Du under det senaste året satsat pengar på andra typer av lotterier och 

spel som föreningslotterier, tombolalotterier eller andra lotterier för 

ideella och välgörande ändamål?  

 

FRÅGAN GÄLLER EJ BINGO-LOTTO 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 190 

************************************************* 

 

*Q181 *CODES L4 *MULTI  

  

Fråga 18b 

Vilket eller vilka av de olika lotterierna föredrar du? 

 

FLERA SVAR MÖJLIGA 

  

 1: Föreningslotterier 

 2: Tombolalotterier 

 3: Lotterier för ideella eller välgörande ändamål 

 4: Föredrar inget lotteri framför de andra 

************************************************* 

  

*Q182 *CODES L1  

 

Fråga 18c 

Hur många gånger har Du satsat pengar på något\några av de lotterier vi 

talat om under de senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 190 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q183 *NUMBER L7 

  

Fråga 18d 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat totalt, på något 

eller några av dessa olika lotterier, under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTALET KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 
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*Q190 *CODES L1 

 

Fråga 19a 

Har du under det senaste året satsat pengar på Bingo?  

 

Frågan gäller spel i bingohall. 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 200 

************************************************* 

  

*Q191 *CODES L1 

  

Fråga 19b 

Hur många gånger har Du satsat pengar på Bingo under de senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 200 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

  

*Q192 *NUMBER L7 

 

Fråga 19c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat på Bingo under de 

senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

  

*Q200 *CODES L1 

 

Fråga 20a 

Har du under det senaste året satsat pengar på Bingo-Lotto? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 210 

************************************************* 

  

*Q201 *CODES L1 
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Fråga 20b 

Hur många gånger har Du satsat pengar på Bingo-Lotto under de senaste 30 

dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 210 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

  

*Q202 *NUMBER L7 

 

Fråga 20c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat på Bingo-Lotto under 

de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

*************************************************  

 

*Q210 *CODES L1  

 

Fråga 21a 

Har du under det senaste året satsat pengar på tips som Oddset, Stryktipset 

eller Måltipset? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 220 

************************************************* 

 

*Q211 *CODES L1 

  

Fråga 21b 

Vilket av dessa spel föredrar du i första hand? 

 

ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT 

  

 1: Måltipset 

 2: Oddset 

 3: Stryktipset (alla former av stryktips) 

 4: Föredrar inget spel framför de andra  

************************************************* 

 

*Q212 *CODES L1 
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Fråga 21c 

Hur många gånger har Du satsat pengar på Oddset, Stryktipset eller 

Måltipset under de senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 220 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

  

*Q213 *NUMBER L7 

 

Fråga 21d 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat på Oddset, 

Stryktipset eller Måltipset under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0  

************************************************* 

 

*Q220 *CODES L1 

  

Fråga 22a  

Har du under det senaste året satsat pengar på Hästspel eller Hundspel som 

V75, V5, Dagens Dubbel, Vinn 3 eller Vinn 8 etc. 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 230 

************************************************* 

  

*Q221 *CODES L1  

 

Fråga 22b  

Vilken av dessa spelformer föredrar du i första hand? 

 

ENDAST ETT SVAR, LÄS EJ UPP ALTERNATIV 3! 

  

 1: Hästspel 

 2: Hundspel 

 3: Föredrar inget spel framför det andra 

************************************************* 

  

*Q222 *CODES L1 
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Fråga 22c  

Hur ofta brukar du besöka en kapplöpningsbana när du spelar på häst eller 

hundspel? 

  

 1: Aldrig  

 2: Ibland 

 3: Ofta 

 4: Alltid/jämt 

 ************************************************* 

 

*Q223 *CODES L1 

 

Fråga 22d 

Hur många gånger totalt har Du satsat pengar på häst- eller hundspel under 

de senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 230 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

  

*Q224 *NUMBER L7 

 

Fråga 22e 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du totalt satsat på häst- 

eller hundspel under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

  

*Q230 *CODES L1 

 

Fråga 23a 

Har Du under det senaste året satsat pengar på spel i det nya 

internationella kasinot i Sundsvall? 

 

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 240 

************************************************* 

 

*Q231 *CODES L1 
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Fråga 23b 

Vilket av kasinospelen föredrar du i första hand?  

 

ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT 

  

 1: Black Jack 

 2: Carribean Stud Poker 

 3: Punto Banco 

 4: Roulette 

 5: Sic Bo 

 6: Big Wheel 

 7: Spelautomater 

 8: Föredrar inget spel framför de andra 

************************************************* 

 

*Q232 *CODES L1 

 

Fråga 23c 

Hur många gånger har Du satsat pengar på kasinot under de senaste 30 

dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 240 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q233 *NUMBER L7 

  

Fråga 23d 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du totalt satsat på kasinot 

under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q240 *CODES L1 

 

Fråga 24a 

Har Du under det senaste året satsat pengar på spel i det nya 

internationella kasinot i Malmö? 
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 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 250 

************************************************* 

 

*Q241 *CODES L1 

 

Fråga 24b 

Vilket av kasinospelen föredrar du i första hand?  

 

ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT 

  

 1: Black Jack 

 2: Carribean Stud Poker 

 3: Punto Banco 

 4: Roulette 

 5: Sic Bo 

 6: Big Wheel 

 7: Spelautomater 

 8: Föredrar inget spel framför de andra 

************************************************* 

 

*Q242 *CODES L1 

 

Fråga 24c 

Hur många gånger har Du satsat pengar på kasinot under de senaste 30 

dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 250 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

  

*Q243 *NUMBER L7 

 

Fråga 24d 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du totalt satsat på kasinot 

under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q250 *CODES L1 
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Fråga 25a 

Har du under det senaste året satsat pengar på kasinospel som Black Jack, 

Fast Poker, Tärning, eller roulette vid besök på restaurang, nattklubb 

eller pub?  

 

SPEL PÅ ENARMADE BANDITER\SPELAUTOMATER INGÅR EJ I FRÅGAN 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 260 

************************************************* 

 

*Q251 *CODES L1 

  

Fråga 25b 

Vilket av kasinospelen föredrar du i första hand? 

 

ENDAST ETT SVAR MÖJLIGT 

  

 1: Black Jack 

 2: Fast Poker 

 3: Roulette 

 4: Tärning 

 5: Över-Under 13 

 6: Föredrar inget spel framför de andra 

************************************************* 

  

*Q252 *CODES L1 

  

Fråga 25c 

Hur många gånger har Du satsat pengar på sådant kasinospel under de senaste 

30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 260 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

 ************************************************* 

 

*Q253 *NUMBER L7  

 

Fråga 25d 
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Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du totalt satsat på sådant 

kasinospel under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

  

*Q260 *CODES L1 

 

Fråga 26a 

Har du under det senaste året spelat på varuspelsautomater, dvs. 

spelautomater med vinster endast i form av varor.  

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 270 

************************************************* 

  

*Q261 *CODES L1 

 

Fråga 26b  

Hur många gånger har Du spelat på varuspelsautomater under de senaste 30 

dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 270 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q262 *NUMBER L7 

  

Fråga 26c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat på 

varuspelsautomater under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

*************************************************  

 

*Q270 *CODES L1  

 

Fråga 27a 

Har du under det senaste året spelat på värdeautomater som Jack Vegas eller 

Miss Vegas, dvs. spelautomater med vinster i form av värdebevis som kan 

lösas in mot kontanter.  
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 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 280 

************************************************* 

  

*Q271 *CODES L1  

 

Fråga 27b  

Hur många gånger har Du spelat på värdeautomater under de senaste 30 

dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 280 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

  

*Q272 *NUMBER L7 

 

Fråga 27c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat på värdeautomater 

under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q280 *CODES L1 

 

Fråga 28a 

Har du under det senaste året spelat på andra vinstgivande spelautomater än 

de vi tidigare nämnt? 

 

FRÅGAN GÄLLER EJ SPELAUTOMATER I DE NYA KASINONA. 

 

 1: Ja  

 2: Nej *GOTO 290 

************************************************* 

 

*Q281 *CODES L1  

  

Fråga 28b 

Hur många gånger har Du spelat på sådana automater under de senaste 30 

dagarna? 
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1: Ingen gång *GOTO 290 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q282 *NUMBER L7 

 

Fråga 28c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat på sådana automater 

under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q290 *CODES L1 

  

Fråga 29a  

Har du under det senaste året spelat kort eller tärning om pengar i någons 

hem eller på andra ställen?  

 

FRÅGAN GÄLLER EJ SPEL I DE NYA KASINONA ELLER I RESTAURANGKASINON. 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 300 

************************************************* 

  

*Q291 *CODES L1 

  

Fråga 29b 

Hur många gånger har Du spelat kort eller tärning om pengar på sådant 

ställe under de senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 300 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q292 *NUMBER L7 

  

Fråga 29c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat på att spela kort 

eller tärning på sådant ställe under de senaste 30 dagarna? 
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SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q300 *CODES L1 

 

Fråga 30a 

Har du under det senaste året satsat pengar eller tippat på olika 

sportevenemang privat eller hos annat ombud än AB Svenska Spels egna ombud? 

(T ex på fotboll, ishockey etc). 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 310 

************************************************* 

 

*Q301 *CODES L1 

  

Fråga 30b 

Hur många gånger har Du satsat pengar på denna typ av spel under de senaste 

30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 310 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q302 *NUMBER L7 

 

Fråga 30c  

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du spenderat på denna typ av 

spel under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q310 *CODES L1 

  

Fråga 31a 

Har du under det senaste året satsat pengar på spel över internet i någon 

form? (På Svenska Spels, ATGs eller något utländskt spelföretags hemsida) 

  

 1: Ja  
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 2: Nej *GOTO 320 

************************************************* 

  

*Q311 *CODES L1 

 

Fråga 31b  

Hur många gånger har Du satsat pengar på spel över internet under de 

senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 320 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q312 *NUMBER L7 

  

Fråga 31c  

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat under de senaste 30 

dagarna? 

 

SKRIV IN ANTALET KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q320 *CODES L1 

 

Fråga 32a 

Har du under det senaste året satsat pengar (i Sverige) på spel via 

utländska spelbolag - för insatser på svenska eller utländska spelobjekt?  

 

Frågan gäller inte spel över internet. 

  

 1: Ja  

 2: Nej *GOTO 330 

************************************************* 

  

*Q321 *CODES L1 

 

Fråga 32b 

Hur många gånger har Du satsat pengar på spel via utländska spelbolag under 

de senaste 30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 330 
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2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q322 *NUMBER L7 

  

Fråga 32c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar satsat på spel via utländska 

spelbolag under de senaste 30 dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q330 *CODES L1 

  

Fråga 33a 

Har du under det senaste året satsat pengar på andra spelformer i Sverige 

än de vi tidigare nämnt? (T ex vadslagning via telefon på sporthändelser 

eller tävlingar) 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 34 

************************************************* 

 

*Q331 *CODES L1 

  

Fråga 33b 

Hur många gånger har Du satsat pengar på andra spelformer under de senaste 

30 dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 34 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q332 *NUMBER L7 

  

Fråga 33c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat under de senaste 30 

dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 
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*Q34 *CODES L1 

 

Fråga 34 

När Du ägnar Dig åt ett favoritspel hur länge brukar Du då, på ett ungefär, 

engagera Dig i det per gång? 

  

 1: Mindre än en timme\gång 

 2: 1-2 timmar\gång 

 3: 3-5 timmar\gång 

 4: 6-12 timmar\gång 

 5: Olika från gång till gång 

 *************************************************  

 

*Q35 *CODES L1 

 

Fråga 35 

När Du ägnar Dig åt ett favoritspel,hur ofta gör Du det tillsammans med 

vänner eller bekanta? 

  

 1: Aldrig 

 2: Ibland 

 3: Ofta 

 4: Alltid\Jämt 

*************************************************  

 

*Q36 *CODES L1 

 

Fråga 36 

Nästa fråga gäller om du har satsat pengar på spel när du har varit 

utomlands. 

 

Har du under det senaste året satsat pengar på något slags spel när du 

varit utanför Sveriges gränser? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 380 

 

 3: Har ej varit utomlands det senaste året *GOTO 380 

************************************************* 
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*REPEAT 5 

 

*REPNUM 1: *PUT P "a) Kasino på båt?" 

*REPNUM 2: *PUT P "b) Kasino på land?" 

*REPNUM 3: *PUT P "c) Lotteri av något slag?" 

*REPNUM 4: *PUT P "d) Sportspel av något slag?" 

*REPNUM 5: *PUT P "e) Vinstgivande spelautomat?" 

************************************************* 

 

*Q370 *CODES L1 *LIST 4 

  

Fråga 37a 

Spelade du då på... 

 

*? P? 

 

*ENDREP 

*************************************************  

 

*Q371 *CODES L1 

  

Fråga 37b 

Hur många gånger har Du satsat pengar på spel utomlands under de senaste 30 

dagarna? 

 

1: Ingen gång *GOTO 380 

2: Skriv in antal gånger *OPEN 

************************************************* 

 

*Q372 *NUMBER L7 

 

Fråga 37c 

Kan Du säga på ett ungefär hur mycket pengar Du satsat under de senaste 30 

dagarna? 

 

SKRIV IN ANTALET KRONOR, INGA PENGAR = 0 

************************************************* 

 

*Q380 *CODES L1 

 

Kontrollfråga 38 
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FRÅGA INTE, men notera om IP har spelat på något eller ej... 

 

 1: IP HAR SPELAT 

 2: NEJ, IP HAR EJ SPELAT *GOTO 400   

************************************************* 

  

*Q390 *NUMBER L5 

 

Fråga 39a 

Om du räknar in alla slags spel som lotterier, bingo, trav, kortspel etc 

och all vadhållning hur mycket pengar har du VUNNIT under de senaste 30 

dagarna? 

 

SKRIV IN ANTALET KRONOR, INGENTING = 0  OCH MER ÄN 10 000 = 10 001! 

************************************************* 

 

*Q391 *NUMBER L5 

 

Fråga 39b 

Och hur mycket pengar har du SATSAT på spel totalt under de senaste 30 

dagarna? 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGENTING = 0 OCH MER ÄN 10 000 = 10 001! 

************************************************* 

  

*Q392 *CODES L1 

 

Fråga 39c 

Hur mycket skulle du uppskatta att du har satsat på spel totalt under det 

senaste året?  

  

 1: 0 kronor 

 2: mellan 1 och 500 kronor 

 3: mellan 501 and 1000 kronor 

 4: mellan 1001-10000 kronor  

 5: mellan 10001-100000 kronor  

 6: mer än 100000 kronor  

************************************************* 

  

*Q393 *NUMBER L5 
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Fråga 39d 

Vilken är den högsta sammanlagda summa du satsat på spel under 1 dag de 

senaste 12 månaderna? 

 

Med spel menas alla spelformer som lotterier, bingo, trav, kortspel etc och 

all vadhållning. Frågan gäller alltså den sammanlagda summan under 1 dag de 

senaste 12 månaderna. 

 

SKRIV IN ANTAL KRONOR, INGENTING = 0 OCH MER ÄN 10 000 = 10 001!  

************************************************* 

  

*Q400 *CODES L1 

 

Fråga 40a 

I det följande gäller frågorna vad som kan avhålla dig från att spela. Med 

spel menas här alla former av spel där pengar satsas, t. ex lotterier, 

bingo, trav, spelautomater och kasinospel.  

 

Uppge för varje påstående om du anser att det är en oviktig, ganska viktig 

eller mycket viktig anledning till att inte spela.  

 

Chansen att vinna är så liten att det inte är värt att spela.  

  

 1: Oviktig 

 2: Ganska viktig anledning 

 3: Mycket viktig anledning 

************************************************* 

  

*Q401 *CODES L1 

 

Fråga 40b 

Du har haft problem med spelandet tidigare och spelar därför inte längre. 

Är detta en oviktig, ganska viktig eller mycket viktig anledning till att 

inte spela? 

  

 1: Oviktig 

 2: Ganska viktig anledning 

 3: Mycket viktig anledning 

************************************************** 

 

*Q402 *CODES L1 
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Fråga 40c 

Du befarar att spelandet skulle kunna utvecklas till ett problem för dig. 

Är detta en oviktig, ganska viktig eller mycket viktig anledning till att 

inte spela? 

 

 1: Oviktig 

 2: Ganska viktig anledning 

 3: Mycket viktig anledning 

************************************************* 

 

*Q41 *CODES L1 

 

Kontrollfråga 41 

FRÅGA INTE, men notera om IP har spelat på något eller ej...  

 

 1: IP HAR SPELAT 

 2: NEJ, IP HAR EJ SPELAT *GOTO 480 

**************************************************  

 

*Q410 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 5 

 

Fråga 41a 

Följande frågor utgör en del av en standardiserad skala som används för att 

bedöma människors förhållande till olika spel i Sverige och utomlands.  

 

Med spel menas alla former av spel där pengar satsas, t. ex lotterier, 

bingo, trav, spelautomater, kasinospel m.m. Det finns inga rätta eller 

felaktiga svar på frågorna utan vi är enbart intresserade av dina 

upplevelser. Var snäll och besvara frågorna så ärligt som möjligt. 

 

Har Du någon gång under det senaste året spelat för mer pengar än vad Du 

egentligen tänkte? 

************************************************* 

 

*Q411 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 5 

 

Fråga 41b 

Har Du någon gång under det senaste året blivit kritiserad på grund av att 

Du spelat? 

************************************************* 
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*Q412 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 41c 

Har det någon gång under det senaste året varit häftiga diskussioner hemma 

om hur Du handhar pengar? 

  

 1: Aldrig *GOTO 414 

 2: Ibland 

 3: Ofta 

 4: Alltid/jämt 

**************************************************  

 

*Q413 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 5 

 

Fråga 41d Följdfråga 

Har diskussionerna någon gång handlat om ditt spelande? 

************************************************** 

  

*Q414 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 5 

 

Fråga 41e 

Har Du någon gång under året som gått haft skuldkänslor på grund av Dina 

spelvanor? 

************************************************** 

  

*Q415 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 5 

 

Fråga 41f 

Har Du någon gång under det senaste året låtit andra förstå att Du har 

vunnit pengar på spel fast Du i verkligheten förlorat? 

************************************************** 

 

*Q420 *CODES L1 *IF [Q392,3-6]  

 

Fråga 42a 

Nu kommer fler frågor om Dina upplevelser av olika spel. Även dessa frågor 

utgör en mätskala för att bedöma människors förhållande till spel. 

 

Har Du, under året som gått, tänkt mer på spel än Du brukat göra? 
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 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 422  

************************************************* 

 

*Q421 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6 

 

Fråga 42a Följdfråga 

Hur ofta har Du tänkt på spel, under året som gått?  

*************************************************  

  

*Q422 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 42b 

Har Du, under året som gått, tvingats höja Dina insatser för att kunna 

behålla spänningen och njutningen med att spela? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 424 

************************************************* 

 

*Q423 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6 

 

Fråga 42b Följdfråga 

Hur ofta har Du, under året som gått, tvingats höja Dina insatser för att 

kunna behålla spänningen och njutningen med att spela? 

*************************************************  

  

*Q424 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

  

Fråga 42c 

Har Du, under året som gått, känt Dig rastlös eller irriterad om Du försökt 

dra ner på spelandet eller avhållit Dig från att spela? 

  

 1: Ja  

 2: Nej *GOTO 426 

************************************************* 

 

*Q425 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6  

  

Fråga 42c Följdfråga 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -261-

Hur ofta har Du, under året som gått, känt Dig rastlös eller irriterad om 

Du försökt dra ner på spelandet eller avhållit Dig från att spela?  

*************************************************  

 

*Q426 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 42d 

Har Du, under året som gått, spelat som ett sätt att komma ifrån eller 

glömma problem av olika slag? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 428 

************************************************* 

  

*Q427 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6  

 

Fråga 42d Följdfråga 

Hur ofta har Du, under året som gått, spelat som att sätt att komma ifrån 

eller glömma problem av olika slag?  

************************************************* 

  

*Q428 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 42e 

Har Du, under året som gått, försökt spela tillbaka vad Du förlorat på 

spel? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 430  

************************************************* 

  

*Q429 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6 

 

Fråga 42e Följdfråga 

Hur ofta har Du, under året som gått, försökt spela tillbaka vad Du 

förlorat på spel?  

*************************************************  

  

*Q430 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 42f 
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Har Du, under året som gått, ljugit för Din familj eller andra, när frågan 

kommit på tal, för att dölja sanningen om hur mycket Du spelar? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 432 

************************************************* 

  

*Q431 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6 

  

Fråga 42f Följdfråga 

Hur ofta har Du, under året som gått, ljugit för Din familj eller för 

andra, när frågan kommit på tal, för att dölja sanningen om hur mycket Du 

spelar? 

************************************************* 

  

*Q432 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

  

Fråga 42g 

Har Du, under året som gått, gjort upprepade försök att kontrollera, dra 

ner på Ditt spelande eller försökt sluta helt? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 434 

************************************************* 

  

*Q433 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6 

 

Fråga 42g Följdfråga 

Hur ofta har Du, under året som gått, gjort upprepade försök att 

kontrollera, dra ner på Ditt spelande eller försökt sluta helt?  

************************************************* 

  

*Q434 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 42h 

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? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 436 
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************************************************* 

 

*Q435 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6  

  

Fråga 42h Följdfråga 

Hur ofta 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? 

************************************************* 

 

*Q436 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

  

Fråga 42i 

Har Du, under året som gått, riskerat att mista eller gått miste om en 

viktig relation eller ett arbete, till följd av Dina spelvanor? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 438 

*************************************************  

 

*Q437 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6 

  

Fråga 42i Följdfråga 

Hur ofta har Du, under året som gått, riskerat att mista eller gått miste 

om en viktig relation eller ett arbete, till följd av Dina spelvanor? 

*************************************************  

 

*Q438 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 42j 

Har Du, under året som gått, sökt hjälp från andra för att kunna lösa en 

mer eller mindre desperat ekonomisk situation, till följd av Dina 

spelvanor? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 44 

*************************************************  

 

*Q439 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 6  

 

Fråga 42j Följdfråga 
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Hur ofta har Du, under året som gått, sökt hjälp från andra för att kunna 

lösa en mer eller mindre desperat ekonomisk situation, till följd av Dina 

spelvanor? 

*************************************************   

 

*Q44 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 44 

Hur känns det i allmänhet när Du spelar? 

 

LÄS POSITIVT FÖRST 

  

 1: Mest jobbigt 

 2: Ganska jobbigt 

 3: Varken roligt eller jobbigt 

 4: Ganska roligt 

 5: Mycket roligt  

*************************************************  

 

*REPEAT 5 

 

*REPNUM 1: *PUT U "a) Har du någon gång under det senaste året känt att 

ditt spelande har påverkat vänskap och sociala kontakter negativt?" 

*REPNUM 2: *PUT U "b) Har du någon gång under det senaste året känt att 

ditt spelande har påverkat din fysiska hälsa negativt?" 

*REPNUM 3: *PUT U "c) Har du någon gång under det senaste året känt att 

ditt spelande har påverkat ditt familjeliv eller äktenskap negativt?" 

*REPNUM 4: *PUT U "d) Har du någon gång under det senaste året känt att 

ditt spelande har påverkat ditt arbete, dina studier eller möjligheter att 

få ett jobb negativt?" 

*REPNUM 5: *PUT U "e) Har du någon gång under det senaste året känt att 

ditt spelande har påverkat din ekonomiska ställning negativt?" 

************************************************* 

 

*Q45 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] *LIST 4 

 

Fråga 45 

 

*? U? 

 

*ENDREP 
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************************************************* 

 

*Q46 *CODES L1 *IF [Q392,3-6] 

 

Fråga 46 

Har du någon gång under det senaste året sökt hjälp för problem med ditt 

spelande? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 480 

*************************************************  

 

*Q47 *CODES L99 *IF [Q392,3-6] *MULTI 

 

Fråga 47 

Var sökte du hjälp för problemen? 

 

Ange institution, organisation eller liknande. 

 

 1: Telefonjour 

 2: Socialtjänsten 

 3: Behandlingshem 

 4: Psykolog 

 5: Spelberoendes Riksförbund 

 6: Annat *OPEN 

************************************************* 

 

*Q480 *CODES L1  

 

Fråga 48a 

Nu följer ett par frågor om dina erfarenheter av andras spelande. 

 

Tänk på dina närmaste släktingar och familjemedlemmar när du besvarar de 

följande frågorna. 

 

Vi börjar med.... 

Har du någon gång under det senaste året kritiserat en släkting eller 

familjemedlem på grund av dennes spelande? 

 

 1: Aldrig 

 2: Ibland 
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 3: Ofta 

 4: Alltid\jämt 

************************************************* 

 

*Q481 *CODES L1  

 

Fråga 48b 

Har någon i din släkt eller familj någon gång under det senaste året haft 

problem med sitt spelande? 

 

 1: Aldrig 

 2: Ibland 

 3: Ofta 

 4: Alltid\jämt 

************************************************* 

 

*Q482 *CODES L1  

 

Fråga 48c 

Har någon i din släkt eller familj någon gång under året som gått tvingats 

begå en olaglig handling för att kunna finansiera sitt spelande eller för 

att kunna betala tillbaka sina spelskulder? 

 

 1: Aldrig 

 2: Ibland 

 3: Ofta 

 4: Alltid\jämt 

************************************************* 

 

*Q49 *NUMBER L3 

  

Fråga 49 

Härefter gäller frågorna inte längre släkten utan i stället vänner och 

bekantas förhållande till spel. 

 

Vi börjar med... 

 

Hur många bekanta har du som du skulle kalla nära vänner? 

************************************************* 

 

*REPEAT 3 
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*REPNUM 1: *PUT S "a) Har någon av dessa under året som gått haft problem 

med sitt spelande?" 

*REPNUM 2: *PUT S "b) Har du någon gång under året som gått kritiserat 

någon av dessa på grund av hans eller hennes spelande?" 

*REPNUM 3: *PUT S "c) Har någon av dessa under det senaste året tvingats 

begå en olaglig handling för att kunna finansiera sitt spelande eller för 

att kunna betala tillbaka sina spelskulder?" 

************************************************* 

 

*Q50 *CODES L1 *LIST 5 

 

Fråga 50 

Försök att tänka på dessa vänner när du besvarar frågorna som följer. 

 

*? S? 

 

*ENDREP 

************************************************** 

 

*REPEAT 6 

 

*REPNUM 1: *PUT T "a) Spelandet ger tillfälle att träffas och umgås på ett 

trivsamt sätt." 

*REPNUM 2: *PUT T "b) Det är omoraliskt att spela." 

*REPNUM 3: *PUT T "c) Spelandet är ett bra sätt att då och då förgylla 

vardagen med lite risktagande." 

*REPNUM 4: *PUT T "d) Att satsa pengar på spel är vanligtvis 

beroendeframkallande." 

*REPNUM 5: *PUT T "e) Ju fler möjligheter folk har att spela, desto mer 

spelar de. TILL INTERVJUAREN: Med spel menas här alla former av spel med 

pengar som t ex lotterier, tips, spelautomater och restaurangkasinospel." 

*REPNUM 6: *PUT T "f) Det är spännande att spela."  

************************************************* 

 

*Q51 *CODES L1 *LIST 5 

 

Fråga 51 

Här kommer några påståenden om spel.  

Med spel menas alla former av spel där pengar satsas, t. ex lotterier, 

bingo, trav, spelautomater och restaurangkasinospel.  
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*? T? 

 

*ENDREP 

************************************************* 

 

*Q52 *NUMBER L4 *RANGE [1900 TO 1984] 

 

Fråga 52 Bakgrundsfråga 

Slutligen några frågor om dig själv, din bakgrund och sociala situation.  

 

Vi börjar med.... 

Vilket år är du född? 

************************************************* 

 

*Q53 *CODES L1 

 

Fråga 53 

Hur bor Du?  

 

LÄS UPP VID BEHOV 

  

 1: Bor med Maka\Make\Sambo 

 2: Bor ensam med eller utan barn 

 3: Bor med föräldrarna 

 4: Bor med vänner 

 5: Annat 

************************************************** 

 

*Q54 *CODES L1 

 

Fråga 54 

Vilket är Ditt civilstånd?  

 

LÄS UPP VID BEHOV 

  

 1: Ogift 

 2: Gift 

 3: Änka\Änkling 

 4: Skild  

************************************************* 
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*Q55 *CODES L1 

 

Fråga 55 

Har du något\några hemmavarande barn under 15 år? 

  

 1: Nej 

 2: Ja, som bor tidvis hos dig 

 3: Ja, som bor stadigvarande hos dig 

************************************************** 

 

*Q56 *CODES L1 

  

Fråga 56 

Får du för närvarande din inkomst från...  

  

 1: Heltidsanställning (inkluderar de som f.n. har semester) 

 2: Deltidsanställning 

 3: Sjukskriven eller förtidspensionerad 

 4: Arbetslös 

 5: Pensionär 

 6: Hemarbetande 

 7: Student 

 8: Annat 

************************************************** 

 

*Q57 *CODES L1 *IF [Q56,3-4,6-8] 

 

Fråga 57 

Har du någonsin haft inkomst av ett heltids- eller deltidsjobb? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 60  

************************************************* 

 

*Q58 *OPEN L1 *IF[Q56,1-2] 

  

Fråga 58 

Vilket är\var ditt huvudyrke? 
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Acceptera inte breda yrkeskategorier som t ex "jobbar på kontor" eller 

"jobbar i vården" utan fråga efter befattningar och yrkestitlar som 

"kontorsassistent", "Läkare", "sjuksyster" och liknande.    

 

(SKRIV MED VERSALER)    

************************************************* 

 

*Q59 *OPEN L1 *IF[Q56,5] 

 

Fråga 59 

Vilket jobb hade du i din senaste anställning? 

 

Skriv in ordagrant (specificera) 

************************************************* 

 

*Q60 *CODES L1 

 

Fråga 60 

Vilken utbildning har du?  

 

Frågan gäller avslutad utbildningsnivå. 

  

 1: Folkskoleutbildning 

 2: Grundskoleutbildning (9 år) i nio år. 

 3: Gymnasial utbildning (= 2 år) i två år eller kortare 

 4: Gymnasial utbildning (3 år)  i tre år 

 5: Eftergymnasial utbildning (< 3 år) kortare än tre år. 

 6: Eftergymnasial utbildning (= 3 år) i tre år eller längre. 

 7: Forskarutbildning  

************************************************* 

 

*Q61 *CODES L1 

 

Fråga 61 

Sverige är idag ett mångkulturellt land. Även när man har 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? 

  

 1: Ja 
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 2: Nej *GOTO 63  

*************************************************  

 

*Q62 *CODES L2 

 

Fråga 62 

Till vilken befolkningsgrupp räknar du dig? 

  

 1: Finländsk 

 2: Samisk 

 3: Grekisk 

 4: Turkisk 

 5: Italiensk 

 6: Kurdisk 

 7: Syransk 

 8: Jugoslavisk/Bosnisk 

 9: Jugoslavisk/Serbisk 

10: Sydamerikansk 

11: Asiatisk 

12: Annat  

************************************************* 

 

*Q63 *NUMBER L2 *RANGE [0 TO 97] 

 

Fråga 63 

Hur länge har du bott i din kommun? 

 

SKRIV IN ANTAL ÅR, KORTARE ÄN ETT ÅR = 0 OCH 97 ÅR ELLER FLER ÅR = 97 

************************************************* 

 

*Q64 *CODES L2 

 

Fråga 64 

Vad uppgick dina och de andra i ditt hushålls bruttoinkomster till under år 

2003?  

Försök att inkludera samtliga inkomster som räntor, pensioner, A-kasse 

ersättning och lön med mera.  

 

Det exakta beloppet behövs inte, men kan du uppge inom vilken av dessa 

breda kategorier det faller?  
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Är den...  

 

 1: 0 kr 

 2: mindre än 50 000 kr 

 3: mellan 50 000 och 99 999 

 4: mellan 100 000 och 149 999 

 5: mellan 150 000 och 199 999 

 6: mellan 200 000 och 249 999 

 7: mellan 250 000 och 299 999 

 8: mellan 300 000 och 399 999 

 9: mellan 400 000 och 499 999 

10: mellan 500 000 och 1000 000, eller 

11: mer än 1000 000 kr  

************************************************* 

 

*Q65 *CODES L2 

 

Fråga 65 

Kan du uppge vad din EGEN bruttoinkomst under år 2003 uppgick till?  

Försök att inkludera samtliga inkomster som räntor, pensioner, A-kasse 

ersättning och lön med mera.  

 

Det exakta beloppet behövs inte, men kan du uppge inom vilken av dessa 

breda kategorier det faller?  

 

Är den.... 

  

 1: 0 kr 

 2: mindre än 50 000 kr 

 3: mellan 50 000 och 99 999 

 4: mellan 100 000 och 149 999 

 5: mellan 150 000 och 199 999 

 6: mellan 200 000 och 249 999 

 7: mellan 250 000 och 299 999 

 8: mellan 300 000 och 399 999 

 9: mellan 400 000 och 499 999 

10: mellan 500 000 och 1000 000, eller 

11: mer än 1000 000 kr 

************************************************* 

  

*Q66 *CODES L1 
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Fråga 66 

Om du plötsligt skulle hamna i en oförutsedd situation där du på en vecka 

måste skaffa fram 14.000 kronor, skulle du klara det? 

  

 1: Ja 

 2: Nej 

************************************************* 

 

*Q67 *NUMBER L5 *RANGE [10000 TO 99999] 

 

Fråga 67 

Vilket postnummer har du?  

 

(För att göra det möjligt med geografiska indelningar av resultaten) 

************************************************* 

 

*Q68 *NUMBER L2 

 

Fråga 68 

Hur många personer över 18år bor i din bostad?  

 

(För att göra resultaten mer representativa) 

************************************************* 

 

*Q69 *NUMBER L2 

 

Fråga 69 

Hur många fasta telefonnummer finns i din bostad?  

 

(För att göra resultaten mer representativa) 

************************************************* 

 

*Q70 *CODES L1 

 

Fråga 70 

Får vi ta kontakt med dig för en framtida uppföljningsintervju? 

  

 1: Ja 

 2: Nej *GOTO 73  

************************************************* 



Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö 
 

 -274-

 

*Q710 *OPEN L1 

 

Fråga 71a 

Vad heter du? 

 

SKRIV IN BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN. 

*************************************************  

 

*Q711 *OPEN L1 

  

Fråga 71b 

Vilket är ditt telefonnummer?  

 

NOTERA BÅDE RIKTNR OCH TELEFONNUMMER.  

************************************************* 

  

*Q720 *OPEN L1 

 

Fråga 72a 

Om vi inte kan nå dig, finns det då någon som i allmänhet vet var du kan 

nås? 

 

SKRIV IN BÅDE FÖR- OCH EFTERNAMN.  

************************************************* 

  

*Q721 *OPEN L1 

 

Fråga 72b 

Vilket är den hans\hennes telefonnummer? 

 

NOTERA BÅDE RIKTNR OCH TELEFONNUMMER.  

************************************************* 

  

*Q73  

 

Jag heter alltså... och ringer ifrån xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Tack för att du ville medverka i den här studien, ha en fortsatt trevlig 

kväll. Hej då! 

************************************************* 

*END 
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BILAGA 6. Diagram etc. 
 
Figur 1. Sundsvall. 
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Figur 2. Karlstad  
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Figur 3. Malmö. 
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Diagram 1. Inställning till hypotetiskt kasino i Karlstad. 
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Diagram 2. Spelincidens det senaste året i Sundsvall och Karlstad avseende Spelformer med 
låg svarsfrekvens och kort/tärning privat. 
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Diagram 3. Spelincidens det senaste året i Malmö avseende Spelformer med låg 
svarsfrekvens och kort/tärning privat. 
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