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I vår inleds ett brett upplagt
forskningsprojekt för att kart-
lägga spelandets omfattning i
Sverige. 

– Fakta behövs bland annat
för att ge rekommendationer
om framtida förändringar på
spelmarknaden, och för att ut-
veckla behandlingsinsatser. 

Det förklarar Sten Rönnberg,
professor emeritus i socialt ar-
bete och initiativtagare till
»Swedish pathological gambling
prevalence study», som stöds
ekonomiskt av Socialdeparte-
mentet. 

Sten Rönnberg är leg psykolog och
leg psykoterapeut med beteendetera-
peutisk inriktning, och har i många år
arbetat med alkohol- och narkotika-
missbrukare. 

När han fick sina första spelpatienter
slogs han av likheterna mellan beroen-
detillstånden. Visserligen var spelmiss-
brukarna till det yttre snygga och prop-
ra, men deras sätt att tänka och resone-
ra påminde om andra missbrukares.

Gav dricks till behandlaren
Följande episod anser han beskriver

spelaren i ett nötskal:
– En man gick i behandling hos mig

för spelmissbruk. När behandlingstim-
men var slut skulle han betala och gå.
Han lade upp en summa pengar på bor-
det som var större än den vi kommit
överens om. När jag undrade varför sva-
rade han: »Resten är dricks!» 

– Det tycker jag fångar den lite stor-
vulna stilen hos spelaren – han vill ver-
ka lite stor och märkvärdig, lite för mer
än alla andra.

Sten Rönnbergs kontakt med denna
och andra spelare ledde till att han, till-
sammans med en ung spelare, 1989
startade Föreningen Spelberoende i
Stockholm, som sedermera ombildades

till Riksförbundet Spelberoende (se se-
parat artikel). Rönnberg var förening-
ens/förbundets ordförande 1989–1996.

Sju–åtta år senare ansåg han tiden
mogen att öka det vetenskapliga kun-
nandet om spelandet i Sverige. Sten
Rönnberg skickade därför i augusti
1996 in en ansökan till Finansdeparte-
mentet om stöd »för grundläggande so-
cial- och beteendevetenskaplig forsk-
ning om spel och spelberoende i Sve-
rige». 

Ansökan ställdes direkt till Finans-
departementet eftersom det sökta be-
loppet – drygt 5,8 miljoner kronor – var
för stort för de vanliga forskningsfinan-
siärerna. 

Ansökan handläggs nu på Socialde-
partementet, som disponerar de två mil-
joner kronor som finns avsatta i årets

budgetproposition för att »påbörja en
kunskapsinhämtning om spelberoende
och därtill hörande sociala problem». 

Forskning i tre steg 
Forskningsprojektet »Swedish patho-

logical gambling prevalence study»
omfattar tre steg:

1. En prevalensundersökning ge-
nomförs för att kartlägga antalet män-
niskor i Sverige som är problemspelare
respektive patologiska spelare, enligt
kriterierna i det psykiatriska diagnos-
systemet DSM-IV.

En inledande pilotstudie startar nu i
maj månad och kommer att omfatta
1 500 postenkäter och 1 500 personliga
intervjuer. De intervjuade är i åldrarna
15–74 år, slumpmässigt utvalda och re-
presentativa för den allmänna befolk-
ningen. 

Resultaten av denna första snabbun-
dersökning om prevalens ska vara klar i

Professor Sten Rönnberg: 

Spelandets omfattning i Sverige
kartläggs i flerårigt forskningsprojekt
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– Ett av projektets syften är att utveckla
behandlingsmetoder för spelberoende,
berättar Sten Rönnberg. 

spelberoende
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augusti, och utgöra underlag för en de-
taljplanering av huvudstudien som sätts
i gång i början av hösten. Huvudstudien
kommer att omfatta 10 000 personer. 

För datainsamlingen svarar Statistis-
ka centralbyrån i Örebro och för tolk-
ningen av resultaten en forskargrupp
knuten till projektet. 

2. Genom det stora materialet i hu-
vudundersökningen finns förutsätt-
ningarna att få kontakt med minst 200
problem- eller patologiska spelare.
Dessutom slumpas en lika stor grupp
icke-spelare fram. Urvalet begränsas
till högst 500 personer. 

Genom fördjupade intervjuer och re-
gisterdata skattas deras tidigare och ak-
tuella spelaktiviteter, patologiskt spe-
lande, psykiskt hälsotillstånd inklusive
depression, alkoholproblem, krimina-
litet, ekonomisk status och om de sökt
hjälp för spelrelaterade problem.

3. I nästa steg prövas en typ av kort-
tidsintervention som visat sig fram-
gångsrik för behandling av alkohol-
missbrukare. Syftet är att pröva om pro-
blemspelare och patologiska spelare
kan hjälpas att minska eller helt avstå
från sitt spelande. 

Internationell expertis bidrar
Projektet, som beräknas pågå i ett

par år, leds av Sten Rönnberg tillsam-
mans med Max Abbott, Nya Zeeland,
och Rachel Volberg, USA. Rådgivare är
Mark Dickerson, Australien, Henry Le-
sieur, USA, samt Sue Fischer, England.

– Max Abbott har på Nya Zeeland
gjort den förmodligen hittills främsta
undersökningen om spel och spelbero-
ende. Rachel Volberg är världsledande

på området och samarbetade med Ab-
bott i hans undersökning, berättar Sten
Rönnberg, som är mycket nöjd med att
ha kunnat engagera denna internatio-
nellt ledande expertis. 

Undersökningens uppläggning
kommer att medge jämförelser med stu-
dier i andra länder.

I följebrevet till ansökan skriver Sten
Rönnberg att han är »orolig för vilka
följderna kan bli av vår nuvarande
okunskap på området. Ansökan syftar
till att skaffa en bättre grund för bland
annat politisk hållning på området».

Forskningen behövs bl a för att kun-
na bedöma nya spelformers farlighet. 

– Idag anar vi bara att faktorer som
närhet mellan beteende och belöning
spelar roll, och en viss upphetsning bör
vara förknippad med spelet, att spela-
rens skicklighet bör ha viss betydelse
och att man ska kunna öka insatsens
storlek, konstaterar Sten Rönnberg.

Han ser den nu inledda forskningen
som just en början. Han skulle helst sett
att det redan pågick 20–30 projekt, och
anser att utvecklingen borde följas via
ett särskilt institut.

Hur många är de spelberoende?
En omtvistad fråga är hur stort pro-

blemet egentligen är. Livstidsprevalen-

sen, dvs om en individ haft problemet,
varierar i olika undersökningar mellan 2
och 7 procent (Tabell I).

Sverige toppar visserligen inte spel-
ligan, men ligger ändå i toppskiktet,
mätt i satsade pengar per invånare. 

– Varför skulle då vi ha en väsentligt
mindre andel problemspelare och pato-
logiska spelare? 

I en tidigare svensk undersökning
(Kühlhorn 1995) definierades storspe-
lare som en person som satsar minst
50 000 kronor per år på spel i Sverige.
Slutsatsen var att det finns mellan 6 000
och 30 000 storspelare, och ytterligare
10 000–40 000 personer som ligger i
farozonen för att utveckla sådana spel-
vanor. 

– Men penningmängderna är bara ett
av kriterierna. Det behöver inte nödvän-
digtvis vara stora summor inblandade
för att spelaren inte ska kunna leva ett
normalt och produktivt liv, menar Sten
Rönnberg.

Relationen legalt
och illegalt spel
Illegalt spel beräknas omsätta minst

700–800 miljoner kronor per år i Sve-
rige. Det illegala spelet har av riksda-
gens kulturutskott (Kr 1996/97: KrU7
Kasinospel enligt internationella reg-

spelberoende

Detta är det tredje och avslutande
avsnittet om spelberoende. De första
artiklarna var införda i Läkartidningen
17/97 och 18/97.

Tabell I. Livstidsprevalens av problemspelande och patologiskt spelande enligt undersökning-
ar gjorda i några delstater i USA, provinser i Kanada och på Nya Zeeland. Den aktuella preva-
lensen, som anger om problemet är aktuellt vid undersökningstillfället, beräknas vara ungefär
hälften så stor i procent som livstidsprevalensen. (Källa: »Swedish pathological gambling
prevalence study», forskningsansökan, augusti 1996.) Procent.

Delstat, Problem- Patologiskt Urvalets
År provins, land spelande spelande Totalt storlek

1986 New York 2,8 1,4 4,2 1 000
1988 New Jersey 2,8 1,4 4,2 1 000
1988 Maryland 2,4 1,5 3,9 750
1989 Massachusetts 2,1 2,3 4,4 750
1989 Iowa 1,6 0,1 1,7 750
1990 Minnesota 1,6 0,9 2,5 1 251
1990 California 2,9 1,2 4,1 1 250
1991 Connecticut 3,6 2,7 6,3 1 000
1991 South Dakota 1,8 1,0 2,8 1 560
1992 Montana 2,3 1,3 3,6 1 020
1992 North Dakota 2,5 1,0 3,5 1 517
1992 Texas 3,5 1,3 4,8 6 308
1992 Washington State 3,5 1,5 5,1 1 502
1994 Georgia 2,8 1,6 4,4 1 550
1995 Louisiana 4,5 2,5 7,0 1 818
1989 Quebec 2,6 1,2 3,8 1 002
1992 New Brunswick 4,0 2,0 6,0 800
1993 Alberta 5,9 2,7 8,6 1 803
1993 British Columbia 6,0 1,8 7,8 1 200
1994 Saskatchewan 2,8 1,2 4,0 1 000

1991 New Zealand 4,2 2,7 6,9 4 083
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ler) nyligen tagits till intäkt för att före-
slå tillåtandet av internationell kasino-
verksamhet (bl a roulette, kortspelet
blackjack, tärningsspel och spelauto-
mater) i Sverige. 

Resonemanget att motverka illegalt
spel genom ökat legalt spel ger inte Sten
Rönnberg mycket för. Han kallar det ett
»intellektuellt lågvattenmärke». 

– Riksdagsmännen och kommun-
gubbarna är ute och cyklar! Jag tycker
att de ska läsa på bättre, förklarar Sten
Rönnberg. 

Han hänvisar till studier i USA av
vad som händer när s k båtkasinon star-
tas. 

– Man har undersökt hur dessa båt-
kasinon påverkar det omkringliggande
samhället. Legal kasinoverksamhet för-
sämrar samhällets ekonomi totalt sett
genom minskad omsättning för restau-
ranger, matställen, samlingslokaler och
affärer, samtidigt som utgifterna ökar
för t ex polis, brandväsende och social-
tjänst.

– Rekryteringsunderlaget för illegalt
spel tenderar att öka när legalt spel blir
mer tillgängligt, och antalet personer
med spelberoende blir större. 

»En improduktiv
verksamhet» 
Sten Rönnberg anser att det är orim-

ligt att en omfattande infrastruktur i
samhället byggs upp för en verksamhet
som är så improduktiv och spelar så stor
roll i människors liv. 

– Det vänder uppmärksamheten bort
från hederligt arbete. Är det rimligt att
främja en utveckling som får tusentals
människor att ständigt gå omkring och
tänka på spel? 

De som spelar är ofta lågutbildade,
ungdomar och äldre, ibland med psy-
kiska problem. 

– Varför ska dessa ofta sårbara grup-
per exponeras? undrar Sten Rönnberg,
som anser att mest otillfredsställande är
att folkrörelserna använder spel för att
tjäna pengar. 

– Idrottsanläggningarna används
mest av medelklassen, men pengarna
till verksamheten som tas in genom spel
och lotterier bekostas av lågprivilegie-
rade grupper som inte utnyttjar anlägg-
ningarna. Det är en sorts beskattning
bakvägen, säger Sten Rönnberg.

Han konstaterar att spelbolagen änd-
rat inställning till spelandets negativa
följder. Sedan 1991 har Penninglotteri-
et (som numera ingår i AB Svenska
Spel) på Gotland en årlig samman-
komst för spelintressenterna, kallad
Spelakademien. Sten Rönnberg har

som inbjuden föreläsare deltagit i alla
sammankomster utom en.

– Första gången kände jag mig som
något som katten släpat in, men särskilt

senaste gången, 1996, föreföll bolagen
närmast tävla om att – åtminstone i ord
– ta sitt ansvar för att komma tillrätta
med spelandets baksida.

Behandling i olika steg 
När det gäller hjälp och behandling

för spelberoende anser Sten Rönnberg
att samma principer kan tillämpas som
för alkoholmissbrukare – man börjar
med enkla och breda åtgärder och fort-
sätter med alltmer specialiserade. 

– Vi vet ytterst lite om t ex spontan-
läkning och hur den i så fall går till, sä-
ger Sten Rönnberg, som tänker sig åt-
gärder i olika steg:

1. Förebyggande information och
upplysning. Samhället sätter upp ramar
så att man vet vilka spelformer som är
mest beroendeskapande och ser till att
dessa tas bort. Länk- och stödförening-
ar för spelberoende utnyttjas. 

2. En relativt enkel interventionsme-
todik utnyttjas. Personer med problem
inbjuds till två à tre sammankomster där
de får diskutera spelandets risker och
hur de kan förhålla sig till det. Mötena
kompletteras med  informationsmate-
rial. 

Som en förebild på alkoholområdet
nämner Rönnberg den interventions-
modell med biofeedback som alkohol-
läkaren Hans Kristensson, Malmö, har
utvecklat.

3. För dem som inte blivit bättre an-
ordnas mer omfattande kurser, liknande
de kurser i återfallsprevention som finns
för alkoholmissbrukare. Tio–femton
träffar hålls, strukturerade efter kogniti-
va, beteendeterapeutiska principer. 

4. Nästa steg är poliklinisk behand-
ling som bl a kan utnyttja kontrakt för
att stötta kontakten.

5. Ren institutionsbehandling, lång-
varig och dyrbar.

Behandlingsavgift på spelet?
Sten Rönnberg skulle helst se att be-

handlingsinsatserna kunde bekostas ge-
nom en avgift på den totala spelomsätt-
ningen. 

– Det skulle moraliskt vara den
smakligaste lösningen, och pengarna
skulle kunna gå till en statligt kontrolle-
rad fond. Avgiften skulle ses som en
kostnad som följer med produktionen.

Sten Rönnberg är väl medveten om
tanken är främmande för svensk tradi-
tion. 

– Men det vore en billig avlat. Och
på något sätt måste problemet lösas. Det
kan inte vara rimligt att fortsätta som
nu, att varje spelare måste göra inlagor
och använda domstolarna för att få stöd

Forskningscentrum 
om spelberoende 
startas i Trondheim
Ett kompetenscentrum för

forskning och behandling av spel-
beroende är under uppbyggnad i
Trondheim.

Verksamheten kommer att få en
tvärvetenskaplig inriktning och startas
för att möta det ökande behovet i Nor-
ge av kunskap och information om
spelberoende.

Professor K Gunnar Götestam,
chefläkare för psykiatrin i Trondheim,
berättar att centrumet får två huvud-
uppgifter:

– Vi ska mäta frekvensen spelbero-
ende i den norska befolkningen. En
enkel gallupundersökning planeras
som sedan ska följas av en fördjupad
epidemiologisk studie. 

– Den andra uppgiften är att ut-
veckla behandlingsformer för spelbe-
roende, och vi ska framför allt erbjuda
poliklinisk behandling. Behandlingen
kommer i första hand att bygga på psy-
kologiska metoder och särskilt kogni-
tiv terapi. 

Artikel väckte intresset
Svensken K Gunnar Götestam,

som varit verksam i Norge sedan
1977, publicerade tillsammans med en
kollega för några år sedan en artikel
om spelmissbruk. 

– Sedan dess har jag fått ett antal
telefonsamtal från journalister och
andra om spelberoende, och insåg att
det finns ett behov av kunskap. Mitt
eget intresse var ganska ljumt från bör-
jan, men någon måste ta i frågan och
mycket få läkare har hittills intresserat
sig för området, konstaterar K Gunnar
Götestam.

Kompetenscentrumet kommer att
knytas till den psykiatriska universi-
tetskliniken i Trondheim och beräknas
tas i bruk hösten 1997.

Jan Lind
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för behandling och vara beroende av om
någon i kommunen råkar ha en släkting
eller bekant som har problemet. 

Spel accepteras alltmer
Spel är internationellt en bransch i

tillväxt. 
– I USA var medelklassen på 1950-

talet mycket negativt inställd till spel.
Nu har inställningen svängt och det är
helt accepterat att spela, även om det
ännu inte är något ideal.

Sten Rönnberg intresserar sig för
spel ur främst två aspekter:

– Det ger mig tillfälle att studera en-
skilda personers galenskap. Spelbero-
ende liknar till sina konsekvenser annat
missbruk, men skiljer sig genom att det
inte finns några farmaka inblandade.
Det är intressant för mig som psykolog.

– Jag får också tillfälle att studera
samhällets galenskap – våra drömmar
och fantasier om lösningar på problem,
där slump, tur och magiskt tänkande
spelar roll. 

Inlärningspsykologiskt kan man ex-
perimentera fram det optimala »för-
stärkningsschemat». Det går att räkna
ut hur bunden man vill få klienten – spe-
laren – till förstärkningarna. 

– Spelaren ska t ex inte veta när vins-
ten kommer, men den ska ändå komma
med en viss regelbundenhet. Man kan
också laborera med vinstens storlek, ha
en liten vinst som kommer ofta, eller en
större som kommer mera sällan. 

Aktiebörsen kan ses som en sorts
spel, anser Sten Rönnberg. 

– Jag tycker att man kan ställa sam-
ma frågor beträffande börshysterin som
för spelande i allmänhet: Är detta egent-
ligen till nytta för samhället? Skapar
det något mervärde? Det är frågor som
jag skulle önska att någon ville diskute-
ra – vad är nyttigt och onyttigt i samhäl-
let, vad är det goda livet? 

Han hänvisar till Paul Samuelson,
Nobelpristagare i ekonomi 1970, som
sagt att spel i ekonomisk mening är en
ren förlustaffär för samhället. 

Glädje på kort eller lång sikt?
Sten Rönnberg talar om vår tids dyr-

kan av kortsiktiga nöjen, den snabba
sinnesförändringen – på bekostnad av
lyckan, det goda livet, nyttan, som allt
kommer av de mera långsiktiga konse-
kvenserna av mänsklig aktivitet.

– Missbruk är som att äta enkla sock-
erarter för att bli pigg, när vi vet att det
för mera långsiktig pigghet behövs
långsamma kolhydrater som fördelar
det goda över tiden. Den sanna epikurén
tänker på de framtida konsekvenserna

och förstår att ta allt med måtta för att
kunna njuta längre. Spelaren liksom
andra missbrukare dödar den långsikti-
ga glädjen genom sin överkonsumtion. 

Det finns ju glädje också med spel.
– Det är en typ av kortsiktig glädje

som är lovvärd, acceptabel och kanske
till och med önskvärd att njuta av mått-
ligt som avkoppling, en träning i »mind-
fulness», flyt- eller höjdupplevelse,
men en glädje som för en del snabbt blir
en väg till beroende och ofrihet, slutar
Sten Rönnberg.
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Frågeformulär kan
användas av
exempelvis läkare
för diskussion med
patienten om
dennes spelvanor.
Det återgivna
formuläret har
utvecklats av
nyzeeländska
forskare, och
bearbetats och
översatts till
svenska av Sten
Rönnberg. 
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– Åtta av tio som kontaktar
Riksförbundet Spelberoende är
anhöriga till spelare. Spelarna
själva har svårt att ta itu med
sina problem. 

Det berättar Henrik Wahl-
ström, förbundssekreterare i
Riksförbundet Spelberoende,
som bildades i september 1991. 

Initiativtagare var Sten Rönnberg,
professor i socialt arbete vid Socialhög-
skolan i Stockholm, och psykologer
som börjat intressera sig för området.

Till en början ingick endast en mino-
ritet spelare i förbundets ledning.

– Andelen spelare ökade först
1992–1993 och de har numera en domi-
nerande roll i verksamheten, berättar
Henrik Wahlström, själv f d spelare som
är spelfri sedan ett och ett halvt år.

Finns på fem
platser i landet
Redan ett par år innan RFS bildades

fanns i Stockholm en föreningsverk-
samhet med informationsmöten och
kamratstödsträffar. 

Dessa öppna möten, som fortfarande
är en av förbundets viktigaste aktivite-
ter, har ungefär samma uppläggning
som Anonyma Alkoholisters (AA)
sammankomster. Mötena är öppna för
envar intresserad och deltagarna berät-
tar om sina erfarenheter. Mötena ut-
vecklas kontinuerligt genom t ex olika
teman.

Stockholmskansliet har den dubbla
funktionen att vara dels central organi-
sation, dels lokalförening för Stock-
holm. 

Numera finns lokalföreningar också
i Göteborg (start i oktober 1994), Norr-
köping (mars 1996), Helsingborg (ok-
tober 1996) och Borlänge (mars 1997).

– Vi skulle kunna sätta igång verk-
samhet på flera orter redan i morgon,
men har bestämt oss för att ligga lågt
under 1997 och i stället konsolidera de
nuvarande lokalföreningarna, berättar
Henrik Wahlström.

Behov och intresse finns på flera
håll.

– Kommunernas socialförvaltningar
vill att vi ska starta fler lokalföreningar

för att ge stöd till de spelare som de får
kontakt med.

Fyra anställda på kansliet 
Fram till årsskiftet levde Riksför-

bundet Spelberoende på bidrag från
Folkhälsoinstitutet, och huserade i lo-
kaler som Frälsningsarmén hyresfritt
ställde till förfogande. Idag är kansliet
inrymt i mera ändamålsenliga lokaler,
med entré i gatuplanet och separata ut-
rymmen för mötesverksamheten.

RFS centralt får statsanslag och lo-
kalföreningarna bidrag från kommuner
och landsting.

– Vi har fått bra respons. Kommu-
nerna och landstingen förstår att vår
verksamhet är ett bra komplement till
deras egen.

Kansliet i Stockholm bemannas av
fyra personer. Varje lokalförening har
en anställd, och därtill kommer den ide-
ellt arbetande förbundsstyrelsen.

– Resurserna är begränsade och vår
tid sätter gränser för hur mycket vi kan
göra, konstaterar Henrik Wahlström.

Han beräknar att varje vecka sam-
manlagt minst 150 personer besöker de
öppna mötena i de fem lokalföreningar-
na, mot ca 40 personer för ett år sedan.

Eftersom inte samma personer kom-
mer varje gång blir det totala antalet un-
der ett år rätt betydande. Av dem som
kontaktar förbundet är ungefär åtta av
tio anhöriga till spelare.

Bättre relationer till spelbolagen
RFS relationer till spelbolagen, som

tidigare varit direkt frostiga, har förbätt-
rats under senare tid.

– Nu tar de situationen på allvar och
vill samarbeta med oss för att motverka
spelandets negativa konsekvenser.

– Vi planerar bland annat att ge ut en
informationsfolder om spelberoende,
som ska finnas lätt tillgänglig hos t ex
spelombud, socialtjänsten, psykiatri-
mottagningar, kronofogden, försäk-
ringskassan och sjukvårdens akutmot-
tagningar.

Trots att samarbetet blivit bättre –
bl a möttes man tidigare i år för en ge-
mensam diskussion – anser Henrik
Wahlström att RFS kan hålla rågången
mot spelbolagen klar.

– Vi har diskuterat detta mycket
inom förbundet, och bl a har idén förts
fram att förbundet skulle få anslag från
spelbolagen i procent av omsättningen.
Men det har vi sagt nej till eftersom det
skulle kunna uppfattas som om vi vore
köpta av bolagen. Då är det mycket bätt-
re att vi, som nu, får bidrag från staten.

Vill inte förbjuda
men kritiskt följa 
RFS vill inte förbjuda spelandet som

sådant, men följer kritiskt utvecklingen
på spelområdet, och tar ställning till om
nya och mer beroendeframkallande
spelformer dyker upp på marknaden.

Den tekniska utvecklingen med spel
på Internet oroar.

– Vi får se vad den utvecklingen
kommer att medföra, men den verkar
svår att göra någonting åt, säger Henrik
Wahlström.

Riksförbundet Spelberoende nås un-
der adress: Västmannagatan 66, 113 25
Stockholm, tel 08-34 34 97, fax 08-
34 34 14.

Jan Lind

Riksförbundet Spelberoende

Åtta av tio som tar kontakt 
är anhöriga till spelare 

– Ju mer information som sprids i
samhället om spelberoende, desto lättare
blir det för oss att jobba, förklarar Henrik
Wahlström, förbundssekreterare i
Riksförbundet Spelberoende.
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