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Spel för miljarder – angår det sjukvården?
Förra året satsade svenska folket 27 miljarder på spel

– på hästar, på tips eller lotterier. För många innebär spe-
landet en gnista av spänning i tillvaron, men för några få
inleds en accelererande process in i ett beroendetillstånd,
som kan vara mycket svårt att bryta. 

Det finns experter som tror att om några år kommer
många fler människor än idag att ha utvecklat spelbero-
ende. Det kommer att kräva ökade behandlingsinsatser,
bl a från sjukvårdens sida. 

I några artiklar i detta nummer och i ett par komman-
de ska Läkartidningen belysa några sidor av spelande
och spelberoende. 
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Nicklas Hvidberg hade fram till för
ett år sedan spelat okontrollerat i tio år.
Han började som många andra i tonåren
att satsa några kronor på tips eller lotto
eller hästar. Inga stora summor. Först
när han började yrkesarbeta och fick
egna pengar ökade spelandet i omfatt-
ning, men det var fortfarande kontrolle-
rat.

Med tiden trappades hans spelande
upp. I stället för att spela för högst 300
kronor kunde han, när kvällen var slut,
ha gjort av med 1 500 kronor. Pengar till

inköp av någon sak till hemmet eller till
mat gick till spel.

– Man tänker »Först spelar jag och
sedan går jag och handlar». Men när
man väl spelar är den tanken som bort-
blåst och även matpengarna går till spel.
Men det förtränger man: »Jag handlar
mat i morgon i stället.»

Dolde sitt spelande
Spelaren döljer omfattningen av sitt

spelande:
– I början när man tittade på Tips-

extra hade jag också ett spelkvitto på
100 kronor att visa upp. Men ingen viss-
te att jag dessutom hade spelkvitton
hemma för 2 000 kronor i samma om-
gång.

När lönen från arbetet som mental-
skötare eller i åldringsvården inte läng-
re räckte till började lånekarusellen.
Först lånade Nicklas av sin bror och sin
mamma.

– Jag fick mer och mer skulder, som
jag inte kunde betala av. Situationen var
inte greppbar. Jag berättade för min fa-
milj att jag spelade, men inte för hur
mycket. Ibland tog jag till nödlögner
som att jag hade tappat plånboken. Det
var många gånger som jag lovade att jag
hade lånat för sista gången. 

Drömmen var storvinsten som skul-
le lösa alla problem.

– Som spelare har man inget tåla-
mod. Allt ska hända här och nu. Man
ska lösa allt på en gång, annars kan det
vara!

För att reda upp i lånehärvan tog
Nicklas ett banklån och är idag skyldig
banken 70 000 kr. Inklusive kraven från
kronofogde och inkassobolag är hans
skulder uppe i över 100 000 kronor. Till
det kommer närmare 20 000 kronor till
olika spelombud som låtit honom spela
på kredit.

Kreditspel är inte tillåtet enligt spel-

Nicklas, f d spelmissbrukare:

När jag spelade blev jag Någon

spelberoende

– I tonåren hade jag dåligt
självförtroende men märkte att
spelet gav mig bättre självkäns-
la. Jag blev Någon när jag spela-
de. Så berättar Nicklas Hvid-
berg, 29-årig arbetslös under-
sköterska i Helsingborg, som i
snart ett år varit spelfri.

REPORTAGE .
JAN LIND

– När mina anhöriga ser att jag kommit
ifrån spelandet är det för mig ett sätt att
betala tillbaka, säger Nicklas Hvidberg.



bolagens egna regler, men det förekom-
mer ofta i alla fall, enligt Nicklas erfa-
renheter.

Möjligheten till kreditspel är skräm-
mande och bidrar till att förvärra situa-
tionen för  spelmissbrukaren. 

– Tänk dig själv att kunna gå in och
satsa 5 000 kronor utan ett öre på fick-
an! Men man är ändå en kund och om-
budet litar på att man betalar tillbaka vid
ett senare tillfälle. Spelskulder är he-
dersskulder.

Vinsten går
till nya insatser 
Som mest har Nicklas vunnit 40 000

– 50 000 kronor vid ett enda tillfälle.
Men vinsterna var öronmärkta för nya
spel eller för att betala tillbaka spelskul-
der.

– Pengarna gick aldrig till något kul,
som t ex en resa. Man trodde hela tiden
att man skulle vinna mer, så att man
skulle bli ekonomiskt oberoende.

Under den period när han spelade
som allra mest förde Nicklas dagbok
över inkomster och utgifter. Ett år om-
satte han 200 000 kronor, vann tillbaka
120 000 och gjorde alltså en förlust på
80 000 kronor.

Tidigare gick Nicklas mycket på
trav, men slutade när spelet datorisera-
des med online-terminaler hos ombu-
den. Det var spelet som intresserade,
inte att se hästarna springa. Och de in-
besparade biljettpengarna till Halmstad
eller Jägersro innebar mer pengar att
satsa.

De som spelar på hästar är ofta en-
samvargar, menar Nicklas. 

– Man vill vara ensam med spelan-
det, och söker sig bort från sina gamla
vänner. Blir man bjuden på fest tackar
man nej – Tipsextra är heligt! Spelkom-
pisar är inga riktiga kompisar. Man träf-
fas hos spelombudet, byter några ord –
särskilt om spelet gått bra! – men alla
fungerar likadant och vill vara ensam-
ma med spelandet.

Spelandet – en kick
Nicklas beskriver höjdpunkten i

spelupplevelsen som en stegrad spän-

ning – en kick – när han såg hur spelet
utvecklades.

– Man glömmer allt runtomkring
sig, det är bara spelet som gäller, som en
sorts blackout. När det var som värst
kände jag mig förvirrad och helt borta.
Spelandet är en spänning i tillvaron, en
flykt från den grå vardagen.

Nicklas har ett genuint idrottsintres-
se och de spel som han ägnat sig åt – trav
och fotboll – har haft med sport och
idrott att göra.

Nicklas försökte dölja sitt spelande
för sin flickvän. Han spelade i smyg,
gömde spelkvittona – och glömde
ibland var han gömt dem – och undrade
om någon sett honom gå in i spelbuti-
ken.

– Jag berättade för min flickvän att
jag spelade, men hon kunde inte tro att
problemet var så svårt som det var. I
början var min flickvän intressant, se-
dan tog spelandet överhanden.

– Mina anhöriga har jag i alla fall
kvar. Men jag har massor med skuld-
känslor inför dem. Nu när de ser att jag
är spelfri är det för mig ett sätt att beta-
la tillbaka.

– De ser att jag försöker göra något
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spelberoende

»Personalen satt som frågetecken.»
Nicklas Hvidberg kände sig missförstådd
överallt när han sökte hjälp i sjukvården
mot sitt spelberoende. Nu är han sedan
snart ett år spelfri.



åt problemen och att jag mår bra igen,
det är viktigare än det ekonomiska. 

Spelare som slutat kan, särskilt i bör-
jan, ändå fortsätta att spela, men nu
mentalt, »i huvudet». De följer matcher
och travlopp, tar ut en vinnare men sat-
sar inga pengar, och följer resultaten.

– När ett sådant spel går in blir man
irriterad och förbannad, trots att man in-
ser att man tippar rätt kanske bara en
gång av tio.

Rättegången
en vändpunkt
Vändpunkten för Nicklas kom i april

1996. Då stod han inför rätta, åtalad för
att ha förskingrat pengar på sin arbets-
plats.

Han dömdes av tingsrätten till två års
skyddstillsyn med särskilda föreskrif-
ter. Men Kriminalvårdsstyrelsen hade
inga pengar till behandlingsplanen utan
hänvisade till socialtjänsten.

I samband med rättegången kom
Nicklas i kontakt med sin socialsekrete-
rare Anne Nilsson, som arbetar vid vux-
enbasen, servicenämnden i Filborna,
Helsingborg.

Med stöd av förvaltningsledningen
och politikerna i nämnden upprättade
hon en ettårig behandlingsplan för
Nicklas.

Den omfattar en träff med speltera-
peut två timmar i veckan, samtal med
psykolog en timme i veckan, samt del-
tagande i självhjälpsgrupp en kväll i
veckan hos Helsingborgsavdelningen
av Riksförbundet Spelberoende. 

Skönt att inte
behöva förklara
Först när han träffade Anne Nilsson

och senare Arne Edström från Riksför-
bundet Spelberoende kände han sig för-
stådd. (Om sina erfarenheter av sjuk-
vården berättar Nicklas i en separat ar-
tikel härintill.)

– Jag behövde inte förklara, de för-
stod i alla fall! Det var en otrolig lätt-
nad. Vid tidpunkten för rättegången
spelade jag hejdlöst, men jag hade ing-
en att vända mig till för att få hjälp. 

Under de första nio månaderna har
Nicklas återfallit i spel två gånger. 

– Det är lika kämpigt varje gång.
Men nu har jag en helt annan insikt än
tidigare. Jag kan inte minnas när jag se-
nast mådde så bra som jag gör nu. 

Nicklas är arbetslös för närvarande,
men arbetar en hel del med Riksförbun-
det Spelberoende och är vice ordföran-
de i Helsingborgsavdelningen som fick
egna lokaler i stadsdelen Fredriksdal i
oktober 1996. Nicklas hoppas att för-

eningen kan komma ut med informa-
tion i skolorna. 

Ersättningen från arbetslöshetskas-
san är hans enda inkomst.

– Det är jobbigt, särskilt när man vill
göra rätt för sig och sanera sina skulder.
I maj blir en skuld hos kronofogden
slutbetald och då lättar det litet. När jag
spelade hade jag heller aldrig några
pengar, men nu lever jag ett bättre liv.

Vill hjälpa andra
i framtiden
Den som slutar spela får plötsligt

massor med tid över – tid som måste
fyllas med annat innehåll. Nicklas har
behållit sitt idrottsintresse, men tittar
inte på travprogrammen i TV. Han har
börjat simma igen och gör nya saker
som att spela badminton och golf. 

– Jag har också upptäckt att jag har
andra intressen. Jag läser mycket skön-
litteratur. Tidigare öppnade jag knappt
en bok. 

I framtiden hoppas Nicklas kunna
utbilda sig för att arbeta med ungdomar
som har missbruksproblem. •
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Sex års sökande 
efter behandling
– När jag 1990 för första

gången sökte hjälp hos psykia-
trin var jag helt knäckt, mådde
otroligt dåligt. Men rådet jag
fick var: »Det är väl bara att
sluta spela!» De visste inte att
att spelande kunde vara ett stort
problem.

Nicklas Hvidberg har under åren vid
flera tillfällen sökt hjälp hos psykiatrin
men utan att egentligen få någon, anser
han.

– Vid den första kontakten var man
lyssnande och förstående, ville hjälpa
men visste inget. Det var jag som fick
informera dem om spelmissbruk. Jag
skickades till Lund för hjärnröntgen,
fick medicin mot epilepsi och hade re-
gelbunden kontakt med en kurator på
psykkliniken. 

Kontakten med främst kuratorn va-
rade i ett år. Samtidigt trappades spelan-
det upp. 

Efter ett och ett halvt år sökte Nick-
las åter hjälp hos psykiatrin, och fick
träffa en ny läkare och en ny kurator. 

– Samma sak igen: läkaren visste

inget om mitt problem, kuratorn gav
mig råd om ekonomin, men själva pro-
blemet – spelandet – fick jag ingen
hjälp med. 

– De bytte epilepsimedicin, men jag
vet inte varför jag fick medicin mot epi-
lepsi – kanske trodde de att medicinen
skulle hålla tillbaka impulserna att spe-
la och göra mig lugnare. 

Psykolog engagerade sig
I slutet av 1993 tog Nicklas kontakt

med psykiatrin på nytt, för tredje gång-
en. 

– Jag var helt desperat och beredd att
prova allt. Jag hade läst om de s k lyc-
kopillren och fick en av de nya antide-
pressiva medicinerna, men kände mig
inte bättre utan snarare sämre. 

– Men man följde upp medicine-
ringen och jag fick träffa kuratorn. Lä-
karen var intresserad av spelproblemet
men visste inte så mycket utan jag fick
informera henne också. 

Nicklas kände sig missförstådd
överallt i sjukvården när han sökte för
spelandet.

– Personalen satt som frågetecken.
Ingenstans kändes det att jag kommit
rätt, och jag kände inget hopp om att
komma ifrån problemen. 

Men Nicklas sökte hela tiden efter
nya halmstrån och fick våren 1995 kon-
takt med en privatpraktiserande psyko-
log. 

– Han visste lika litet som de andra,
men arbetade professionellt, ville veta
mer och engagerade sig i mig. 

Psykologbehandlingen fick Nicklas
betala ur egen ficka. Han fortsatte att
spela men hade hösten 1995 en spelfri
period på tre månader. 

Psykologbesöken glesades ut allt-
mer, till en gång i månaden eller mind-
re, men bröts aldrig helt. Nu går Nick-
las hos samma psykolog igen, men nu
som ett led i behandlingsplanen efter
rättegången. 

Jan Lind
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Hon märkte att hennes kunskaper var
otillräckliga och började söka informa-
tion om spelberoende och behandlings-
möjligheter. Hennes första ärende gäll-
de en medelålders casinospelare. 

– Han är mitt »pilotfall». Sedan dess
har jag haft ytterligare klienter – dels
Nicklas, dels en person dömd till kon-
traktsvård som en annan servicenämnd
i Helsingborg hänvisat till mig samt fem
andra klienter, berättar Anne Nilsson.

Utveckla öppenvården
Hon är inriktad på att utveckla öp-

penvårdsformer för behandling av spel-
beroende. Hon menar att det knappast
är rimligt att en medelålders man ska
bryta upp från sin hemvanda miljö för
att under lång tid vistas på ett behand-
lingshem långt från hemorten.

Men också öppenvården är än så
länge dyr som öppenvård betraktad. En
förklaring är bristen på spelterapeuter,
dvs behandlare specialiserade på spel-
missbruk.

– En hel del av min tid går åt för att
sprida information till kolleger. Jag
uppmanar dem att använda sig av soci-
altjänstlagens paragraf 11 om åtgärder
mot missbruk, och att hjälpa klienterna
att ansöka om bistånd och, om de nekas,
att överklaga. Det är inte bristen på vil-
ja utan bristen på kunskap som gör det
svårt att driva frågan för de spelberoen-
de, anser Anne Nilsson.

Redan när någon kommer med en
hyresskuld som inte kan förklaras på
annat sätt bör man i socialtjänsten stäl-
la frågan: »Spelar du?»

Skyldighet sätta sig in i frågan
Anne Nilsson tycker att det är en

skyldighet för socialtjänsten – likaväl
som för sjukvården – att sätta sig in i vad
spelberoende är. Saknar man egen be-
handlingskompetens ska man veta var
den finns  så att man kan hänvisa till den.

Hon betonar att hon inte kunnat ar-

beta med spelmissbrukarna utan det ak-
tiva stöd hon fått från förvaltningsled-
ningen och politikerna i servicenämn-
den.

En dom i kammarrätten från början
av 1990-talet är också ett stöd. Service-
nämnden i Filborna i Helsingborg hade
överklagat ett beslut av länsrätten dit.
Kammarrätten gav klienten rätt till be-
handling i socialtjänstens regi för sitt
spelberoende.

– Och rent samhällsekonomiskt
måste det vara bättre att på ett tidigt sta-
dium försöka fånga upp personer med
spelberoende innan problemen vuxit
sig för stora. En spelare drar ju också
med sig många andra personer runtom-
kring, säger Anne Nilsson.

Hon framhåller att spelare oftast är
mycket trevliga som personer.

– Det är sociala, charmerande, intel-
ligenta, underbara människor som det
är jättelätt att duperas av! Och det syns
ju inte på utsidan att de har problem. De
kan tala för sig, luktar inte, är inte ora-
kade och illa klädda, utan hela och rena,
fullvärdiga medborgare som alla andra! 

Därför kan det också gå så långt i ut-
försbacken innan det uppdagas vad som
pågår.

Leder anhöriggrupp
Anne Nilssons engagemang i de

spelberoende märks också genom att
hon på sin fritid leder en anhöriggrupp
hos Riksförbundet Spelberoende i Hel-
singborg.

– Det är hustrur, syskon och tonårs-
barn till spelberoende. Jag hjälper dem
att orka ställa krav, och också att mins-
ka sina skuldkänslor. Många anklagar
sig själva: »Varför såg jag inte detta ti-
digare?»

Hon tar också upp frågan om medbe-
roende och möjliggörare, t ex att de an-
höriga löser de ekonomiska skulder
som spelaren dragit på sig.

De anhöriga måste också få hjälp att
hantera sin bitterhet. Varför ska hustrun
vara med och betala mannens–spela-
rens skulder? Varför ska kronofogden
driva in skulden från bådas inkomster?
Just därför är det viktigt att den anhöri-
ga dras med i behandlingsarbetet och
får del av uppmärksamheten, anser
Anne Nilsson.

– I parförhållanden får kvinnan – i
regel är det ju mannen som spelar –  ta
över ansvaret för den gemensamma
ekonomin. Mannen får fickpengar, och
sedan kan man lätta på det. Mannen får
handla mat, men redovisa mot kvitto.
Men det är många gånger hårt att bli
mamma till sin make.

Betonar samarbetet
Anne Nilsson anser att spelberoende

i första hand är socialtjänstens ansvar,
men att man i sjukvården ska veta hur
man kan förmedla kontakt till hjälpin-
stans – där sådan finns. Över huvud ta-
get behövs mer samarbete mellan t ex
socialtjänsten, psykiatrin och Riksför-
bundet Spelberoende, anser hon.

Jan Lind

Socialsekreterare Anne Nilsson:

Viktigt med samarbete
socialtjänst–psykiatri

spelberoende

Anne Nilsson, socialsekrete-
rare i Helsingborg, hade länge
arbetat med missbruksproble-
matik när hon för ett och ett
halvt år sedan fick sin första
spelmissbrukare som klient.

– Det syns inte på utsidan om en
person är spelmissbrukare. De luktar inte
eller är illa klädda, utan är tvärtom ofta
trevliga och charmerande personer,
säger socialsekreteraren Anne Nilsson.
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– Spelberoende är inget okänt
men  ett utmanande fenomen
för läkare – vi vet ju inte vad vi
ska göra med dessa patienter!

Så drastiskt uttrycker sig psy-
kiatern Conny Nordin, profes-
sor vid Universitetssjukhuset i
Linköping, som är en av de myc-
ket få svenska läkare som intres-
serat sig för området. 

Conny Nordin kom i kontakt med
spelande och spelberoende i samband
med att en beteendevetare, Cecilia
Bergh – som arbetade på Nordins insti-
tution vid Huddinge sjukhus i slutet av
1980-talet – genomförde en sociologisk
undersökning om spelvanor. 

Conny Nordin fick idén att fråga för-
sökspersonerna om de var intresserade
av att ställa upp för en biokemiskt inrik-
tad undersökning. 

– Till vår oförställda förvåning ville
många vara med. 

Av ett 20-tal intresserade återstod
tolv, tio män och två kvinnor, som ge-
nomgick lumbalpunktion. 

– Materialet analyserades med avse-
ende på nedbrytningsprodukterna för
olika signalsubstanser: serotonin som
är indraget i stämningsregleringen, nor-
adrenalin som har betydelse för ångest-
reglering och uppmärksamhet samt
dopamin som påverkar rörelsekontroll
och belöningsmekanismer, berättar
Conny Nordin. 

– Vi har jämfört med en grupp frivil-
liga personer som inte spelar. I likhet
med en annan forskare, Roy, fann vi att
spelmissbrukarna hade en störd nor-
adrenalinfunktion. Vi fann även tecken
på en störd dopaminomsättning, vilket
inte beskrivits tidigare. Däremot skilde
sig inte serotoninnivåerna åt mellan
grupperna. 

Många har hört av sig till Conny
Nordin angående de terapeutiska möj-
ligheterna av fynden, men det är ännu
för tidigt att uttala sig om dem, betonar
han.

Aminosyran taurin
Mera på chans gjorde Conny Nordin

dessutom en undersökning beträffande
aminosyror. I ett avseende fanns en
skillnad mellan spelare och icke-spela-
re – halten av aminosyran taurin var 
lägre hos spelare. Tolkningen av fyndet
underlättades av att en artikel i Läkar-
tidningen om taurin publicerades unge-
fär samtidigt (Lehman A. Taurin – ami-
nosyra med många funktioner. Läkar-
tidningen 1995; 92: 979-84).

– Taurin har en hämmande förmåga,
dvs ju mer taurin, desto mer bromsas
olika aktiviteter i kroppen. Forskarna
har diskuterat taurin som medel vid epi-
lepsi. 

– Och för spelare skulle det kunna
vara intressant, om det är så att de har 
lägre halter av hämmande ämnen. Det

Professor Conny Nordin:

Spelberoende – ett utmanande fenomen!

spelberoende

– Bristen på behandlingsmöjligheter är
ett stort problem, anser professor Conny
Nordin vid Universitetssjukhuset i 
Linköping, som forskat om de biokemiska
mekanismerna bakom »gambling».
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är just det som spelare lider av, att de
inte kan bemästra sina impulser. 

I framtiden hoppas Conny Nordin
ytterligare kunna undersöka om olika
ämnen i spinalvätskan kan relateras till
personlighetsdrag och sociala paramet-
rar som spelande, alkoholdrickande och
kriminalitet. 

Conny Nordin ser ingen motsättning
mellan biokemiskt inriktad forskning
och inlärningspsykologisk teori.

– De speglar olika sidor av samma
fenomen.

Många är dubbelnaturer
Forskningen om personer med spel-

beroende är svår att genomföra. 
– Dessa personer är ofta inte så lätta

att få tag i. Många är till följd av sitt spe-
lande indragna i en massa aktiviteter,
ekonomiska trassligheter, är föremål
för brottsutredningar eller är dömda för
brott. En del ville inte uppge adress utan
nåddes endast via mobiltelefon. 

– En del är rena dubbelnaturerna. De
uppvisar en socialt välfungerande fasad
samtidigt som de är oerhört engagerade
i allt som rör spel. Men de lider alldeles
enormt.

Conny Nordin berättar att han träffat
socialt etablerade personer som uppgav
att de aldrig smitit från jobbet på grund
av spelandet. En berättade hur han kun-
de ringa till sin tobakshandlare och
slänga in 10 000 kronor på ett spel. 

Vid behandling av alkoholberoende
kan man ta blodprov och se hur det går
med tillfrisknandet. Den möjligheten
finns inte vid spelberoende.

– Vi är utlämnade åt att fråga spelar-
na själva och be dem rapportera ifall de-
ras spelbenägenhet förändras. Men det
är inte säkert att deras uppgifter speglar
verkligheten. Att fråga de anhöriga ger
i regel inte så mycket eftersom de ofta
inte ens känner till spelandet. 

Psykiatrin måste veta
var kunskapen finns
Är spel och spelberoende något för

sjukvården att bry sig om? Ja, menar
Conny Nordin.

– I varje fall bör man inom psykia-
trin vara medveten om problemets exi-
stens. Det betyder inte att alla måste bli
experter inom området, men man bör
åtminstone veta vilken kollega man kan
konsultera om man har en spelpatient
framför sig. 

Conny Nordins tumregel är att om en
patient inte blir bättre trots behandling
och dessutom klagar över dålig ekono-
mi, så bör man fråga om det händer att
patienten spelar.

– Ofta kommer ett medgivande att
patienten spelar lite ibland, och längre
fram att det kan vara i större omfattning.

Men ändå – när man upptäcker att en

patient är spelmissbrukare, vad gör
man? 

– Det är det svåra problemet, att det
finns så ont om behandlingsalternativ.

Problemet är så mångfasetterat, och
det är tio gånger fler män än kvinnor
som spelar. 

– Enligt forskningen kan det finnas
en biokemisk förklaring till den skillna-
den, med könsspecifika bakgrundsfak-
torer, förmodligen av hormonell art, sä-
ger Conny Nordin.

Väcker motstridiga känslor
Conny Nordin konstaterar att det är

lätt att bli fascinerad av dessa personer.
– De sitter fast som i kvicksand och

kommer inte loss! Man kan också kän-
na en fruktansvärd medkänsla med
dem. De vill sluta men ändå inte – man
kan nästan bli arg på dem för det. 

– De väcker oerhört motstridiga
känslor. Som läkare kan man känna re-
signation och besvikelse över att de
samtycker till vård samtidigt som det
inte blir något av med försöket. 

Det finns mycket alkoholmissbruk i
gruppen spelare, enligt Conny Nordins
erfarenhet. 

– Eventuellt lider en del spelare av
en väldig ångest som de hanterar genom
att spela. Att dricka är ett annat sätt att
söka bemästra ångesten – många tar sig
en hutt som anestesi inför matchen! 

Conny Nordin tror att området spel-
beroende kan vara så komplicerat och
svårt – vetenskapligt och behandlings-
mässigt – att det vore rimligt att några
personer på heltid ägnade sig åt forsk-
ning för att få fram ny teoribildning och
behandlingslinjer. 

– Kanske bör vi inrätta speciella kli-
niker för personer med spelproblema-
tik, funderar han.

Jan Lind
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spelberoende

Definitionen
av spelberoende
enligt DSM-IV
I det amerikanska psykiatriska

klassifikationssystemet DSM-IV defi-
nieras spelmani under rubriken Im-
pulskontrollstörningar enligt nedan-
stående. Texten är hämtad ur den
svenska översättningen av fickhand-
boken, »Mini DSM-IV» (redaktör Jör-
gen Herlofson, Pilgrim Press, 1996).
Koden efter ordet spelmani hänvisar
till WHOs klassifikationssystem för
sjukdomar, ICD-10.

312.31 Spelmani F63.0
A. Under en längre tid återkom-

mande olämpligt spelbeteende som tar
sig minst fem av följande uttryck:

(1) tänker ständigt på spel (t ex är
upptagen av att tänka på tidigare spel-
upplevelser, av att planera nästa spel-
tillfälle eller av att fundera över hur
han eller hon kan skaffa pengar att spe-
la med),

(2) behöver spela med allt större
summor för att han eller hon skall upp-
nå den önskade spänningseffekten,

(3) flera gånger misslyckats med
att kontrollera, begränsa eller sluta
upp med sitt spelande,

(4) rastlös eller irritabel när han el-
ler hon försöker begränsa eller sluta
upp med sitt spelande,

(5) spelar för att slippa tänka på
sina problem eller för att söka lättnad
från nedstämdhet (t ex hjälplöshets-
känslor, skuld, ångest, depression),

(6) efter att ha spelat bort pengar
återvänder han eller hon ofta en annan
dag i syfte att revanschera sig (»jagar»
förlusterna),

(7) ljuger för anhöriga, terapeuter
och andra personer för att dölja vidden
av sitt spelande,

(8) har begått brott som förfalsk-
ning, bedrägeri, stöld eller försking-
ring för att finansiera sitt spelande,

(9) äventyrat eller förlorat någon
viktig personlig relation, anställning,
utbildnings- eller karriärmöjlighet på
grund av spelandet,

(10) förlitar sig på att andra kan
ordna fram pengar för att lösa en finan-
siell krissituation som uppstått på
grund av spelandet.

B. Spelbeteendet förklaras inte
bättre med manisk period. 

FAKTARUTA
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Folkspelen är Triss, Bingolot-
to och Lotto. Färre spelar på
trav men travet omsätter mer
pengar. Den stora vinnaren är
staten som varje år tar in 5 mil-
jarder i intäkter av spel i Sve-
rige.

Den svenska spelmarknaden domi-
neras numera av två stora spelbolag –
AB Trav och Galopp och AB Svenska
Spel (en ihopslagning av Tipstjänst och
Penninglotteriet) – samt av Bingolotto.
Deras sammanlagda omsättning var
1996 drygt 23 miljarder kronor och där-
med hade de 85 procent av marknaden
(Tabell I).

1995 spelade svenska folket för 26,9
miljarder kronor, motsvarande drygt 
3 000 kronor per invånare. Under 1996
ökade spelomsättningen marginellt, till
strax över 27 miljarder kronor.

Försäljningen av spel ökade med
nästan 10 miljarder kronor mellan 1989
och 1995. Den andel av hushållens dis-
ponibla inkomster som spenderas på
spel är dock så gott som oförändrad
över åren (Tabell II).

Störst omsättning 1996 hade Bingo-
lotto, tätt följt av V75 och därefter Lot-
to (Tabell III).

Nytt bolag
har bildats
I enlighet med ett regeringsbeslut

bildades AB Svenska Spel under 1996
genom en sammanslagning vid årsskif-
tet 1996/1997 av de båda statliga spel-
bolagen AB Tipstjänst och Penninglot-
teriet AB. Det nya bolaget började
marknadsföra sig under april 1997.

AB Trav och Galopp ägs till 90 pro-
cent av Svenska Travsportens Central-
förbund och Svenska Galoppsportens
Centralförbund. Staten utser enligt av-
tal med ägarna hälften av styrelsens le-
damöter inklusive ordföranden som har
utslagsröst.

Bolaget ska verka för att »trav- och
galoppsporten inom landet ska kunna
bedrivas på ett sådant sätt att de långsik-
tiga förutsättningarna för sportens ut-
veckling tryggas inom de av statsmak-
terna angivna ramarna».

ATGs spelformer är V75, Dagens
Dubbel, Vinnare/Plats/Kombination,
V5 samt V3. De som spelar på trav sat-

sar större summor än spelare som väljer
andra spelformer. ATGs omsättning
1996 var drygt 9 miljarder kronor. Det
innebär att var tredje spelkrona satsas
hos ATG. Tre fjärdedelar av spelet sker
som förtidsvad ute hos ATGs ombud via
datoriserade s k online-terminaler.

Tipstjänst stod stilla 
– Penninglotteriet backade
Tipstjänst, som alltså existerade som

enskilt bolag fram till årsskiftet, är ett
statsägt bolag som på ett »tryggt och
förtroendefullt sätt för breda befolk-
ningsgrupper ska arrangera och mark-
nadsföra vadhållning på idrott – utom
hästsport – samt nummerspel» (t ex
Lotto).

Tipstjänsts spelformer 1996 omfat-
tade Lotto, Stryktips, Oddset, Måltips,
Joker, Tipsbingo, Vikinglotto, Italiens-
ka stryktipset samt Lotto Express (in-
troducerat på riksbasis i maj 1996). I
samband med Fotbolls-VM 1995 an-
ordnades Eurotipset, ett stryktips som
används vid speciella tillfällen. Tips-
tjänsts omsättning 1996 var nästan lika
stor som under 1995, eller 7,1 miljarder
kronor.

Penninglotteriet är också statligt ägt,

och ska »genom vinstrika lotterier och
spel tillfredsställa allmänhetens spelin-
tresse på ett effektivt, attraktivt och till-
förlitligt sätt». Omsättningen minskade
något under 1996, till 3,7 miljarder kro-
nor.

Penninglotteriets spelformer under
1995 omfattade Triss, Penninglotten,
Keno, Trissbingo, Bellmanlotten (upp-
hörde i mars 1996 och ersattes av en ny
lott, kallad Tia), samt Spader. Därutöver
arrangerades Kulturlotteriet och Jul-
och Nyårslotteriet.

Bingolotto
ökar mest
Bingolotto är ett folkrörelsedrivet

rikslotteri som startade 1991. Med en
omsättning på 3,1 miljarder 1996 har
Bingolotto positionen som den största
enskilda spelformen i Sverige.

Nettobehållningen till föreningslivet
uppgick 1995 till 1,2 miljarder kronor,
motsvarande 42 procent av värdet av
sålda lotter.

Idrottsföreningarna sålde 93 procent
av Bingolotterna 1995, handikapp- re-
spektive nykterhetsföreningar sålde
vardera 1 procent och övriga 5 procent. 

Bingolotto ökade omsättningen

Staten och Bingolotto
dominerar spelmarknaden

Tabell I. De statliga spelbolagens samt Bingolottos omsättning 1995 och 1996, procentuell för-
ändring samt marknadsandel. Källa: Lotteriinspektionen. 

Marknadsandel,
1995 1996 Förändring, procent procent

ATG 8 770 9 049 +3 33
Tipstjänst 7 202 7 177 ±0 27
Bingolotto 2 997 3 108 +4 11
Penninglotteriet 3 790 3 709 –2 14

Totalt 22 759 23 043 +1 85

Tabell II. Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster 1989–1996. Uppgifterna
för 1996 är en prognos. Källa: Lotteriinspektionen. 

Totala spel- Andel av hushållens 
År marknaden, miljoner kr disponibla inkomster. Procent

1989 17 194 2,85
1990 18 563 2,69
1991 20 364 2,56
1992 22 710 2,70
1993 24 484 2,82
1994 25 399 2,81
1995 26 887 2,89
1996 27 008 (prognos) 2,89 (prognos)
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1996 med 4 procent, till följd av höjt
lottpris, men antalet sålda Bingolotter
minskade från 119 900 672 till 
113 630 110 stycken.

1995 fanns det 1 960 ATG-ombud
(vanligen tobakshandlare eller kiosker),
Tipstjänst hade 3 790 och Penninglotte-
riet 7 878 ombud. ATGs och Tipstjänsts
ombud säljer i princip också Penning-
lotteriets produkter.

Den spelform som 1995 gav mest
tillbaka till spelarna var ATG, där vins-
terna utgjorde 71 procent av omsätt-
ningen. Därefter följde Lotto med 64
procent, Penninglotteriet 51 procent,
Tipstjänst 44 procent och Bingolotto 43
procent.

Politik
och nykterhet
De tre speljättarna, ATG, AB Sven-

ska Spel och Bingolotto, har 85 procent
av marknaden. Resterande 15 procent
utgörs av bingo, kasinospel, rikslotteri-
er samt lokala och regionala lotterier. 

Av rikslotterierna svarade 1995 de
fem största för drygt 80 procent av om-
sättningen. Största enskilda lotteriet var
socialdemokraternas Kombilott, där-
näst följde två lotterier båda anordnade
av IOGT–NTO.

Källa: Spelmarknaden 1995
(Strängnäs: Lotteriinspektionen, 1996)
samt kompletterande uppgifter från
Lotteriinspektionen. 

Jan Lind

Tabell III. Spelbolagens spelformer samt Bingolotto, rangordnade enligt omsättningen 1996.
Miljoner kronor. Omsättningen för kasinon, hallbingo och andra lotterier ingår inte. Ändamåls-
lotterier är olika varianter som Penninglotteriet anordnar, t ex Kulturlotteriet. Källa: Lotteri-
inspektionen.

1996 1995 Förändring i procent

1. Bingolotto 3 108 2 997 +4 (Höjt lottpris med 5 kronor
under hösten 1996)

2. V75 3 017 2 737 +10
3. Lotto 2 628 2 589 +2
4. Dagens Dubbel 2 169 2 149 +1
5. Triss 2 138 2 195 –3
6. Vinnare, Plats, Komb 2 103 2 093 ±0
7. V5 1 685 1 694 –1
8. Stryktips 1 182 1 119 +6
9. Oddset 1 088 990 +10

10. Joker 759 722 +5
11. Måltips 740 959 –23 (Måltipsfeber med jackpots

under 1995)
12. Keno 427 423 +1
13. Penninglotter 372 437 –15
14. Trissbingo 366 381 ±0
15. Tia 312 – (Startade vintern 1996)
16. Tipsbingo 263 442 –40
17. Vikinglotto 240 258 –7
18. Italienskt stryktips 143 121 +18   
19. Lotto Express 104 1,3 (Startade våren 1996)
20. V3 75 95 –21
21. Ändamålslotterier 40 44 –9
22. Bellman 31 245 (Lades ned vintern 1996)
23. Spader 24 66 –64 (Lades ned vid årsskiftet

1996/1997)
24. Jack Vegas 24 – (Startade sommaren 1996)
25. Eurotips 6 0,7

spelberoende

Satsa och vinn! Marknadsföringen av
spel är intensiv och omfattar såväl TV-
reklam, braskande annonskampanjer
som – här – affischer i mer modest form.
1995 investerade spelarrangörerna 500
miljoner kronor för att övertala
allmänheten att spela på hästar, satsa
på tips eller att köpa en lott.


