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Forord

Pengespil har sat sit tydelige præg på vores samfund. Går man 

en tur i byen, skal man ikke lede længe for at finde en spillehal, 

der lokker med høj udbetalingsprocent og gratis kaffe og te. El-

ler en kiosk eller tankstation, der reklamerer med det hyggelige 

spillemiljø, de har fået indrettet i et særligt aflukke. Det kan også 

være, at øjnene fanger en reklame for en konkurrence, hvor man 

kan vinde en million, en rejse til bountyland eller den bil, man al-

tid har drømt om. Vores drømme om pludselig rigdom og vores 

trang til virkelighedsflugt får hele tiden næring. Det gør de også, 

hvis man skifter byens virkelighed ud med internettets verden. 

Her har pengespil tilkæmpet sig en dominerede plads. Faktisk så 

meget, at BT den 13. februar 2006 kunne bringe en artikel med 

overskriften: Poker	prygler	porno. Og det er rigtigt! Søger man på 

Google, giver poker 210 millioner hits, mens en kombineret søg-

ning på ordene porn	 OR	 porno kommer ud med 204 millioner 

hits. Søger man på casino, får man faktisk endnu flere hits end 

på poker, nemlig 249 millioner af slagsen. De mange hits er et 

meget håndgribeligt bevis på den gennemslagskraft og udbre-

delse, som pengespil har fået. Zapper vi videre fra internet til tv, 

følger nogle af pengespillene med. Og nye kommer til. I mange 

underholdningsprogrammer er der mulighed for at vinde præ-

mier, hvis man sender en – overtakseret – sms. Ser man fodbold 

på en kommerciel kanal, kan man vædde på alt fra resultatet til, 
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hvilket hold der får det næste indkast. Og zapper man over på 

en af de kanaler, der har unge som målgruppe, skal man være 

uheldig, hvis man ikke falder over et pokerprogram.

Der er ingen tvivl om, at udbudet af pengespil er steget gen-

nem de senere år. Det samme er omsætningen. Dansk Tipstje-

neste anslår, at den samlede spilleomsætning i Danmark for 

2005 udgjorde 26 milliarder kroner. Året før var den på cirka 22 

milliarder. Men i takt med at omsætningen på pengespil stiger, 

stiger også antallet af personer med spilleproblemer. De to ting 

går hånd i hånd.

Unge	på	spil har – som titlen kraftigt antyder – fokus på unge, 

der har problemer med spil. I bogen bruges betegnelsen spille-	

afhængig som fælles begreb for unge, der enten er problemspillere 

eller ludomaner (for definitioner se side 19). Hankønnet er do-

minerende blandt de spilleafhængige, og derfor bliver en unavn-

given spiller i bogen omtalt som han.

Pengene er det mest synlige tab for de spilleafhængige, men 

for mange smuldrer også både netværk og selvværd i takt med, 

at gælden vokser. De skjuler deres problemer, skammer sig over 

dem og kæmper en desperat kamp for at vinde det tabte tilbage. 

Men kampen er ulig. I alle pengespil er der kun en sikker vinder 

… nemlig udbyderen selv.

Mange pengespil er forbudt for børn under 18 år. På visse spil 

er der dog kun en 16 års grænse. Alligevel viser forskellige under-

søgelser, at mange børn og unge har erfaringer med pengespil. 

Det er problematisk, da tidlig debutalder udgør en risikofaktor 

i forhold til afhængighed. Der er selvfølgelig mange andre for-

hold end debutalderen, der spiller ind. Det drejer sig fx om ven-

ner, forældre og omgivelsernes indstilling til pengespil, hvilke 

typer af spil man spiller og en lang række individuelle faktorer.
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Unge	på	spil er en interviewbog, hvor spillerne og deres pårø-

rende kommer til orde. Det samme gør behandlere, forskere og 

andre, der er tæt på de unges spilleres virkelighed. Bogen for-

midler bagsiden af drømmen om at kunne spille sig til en masse 

penge. Ikke for at skræmme, men for at oplyse om, at man – lige-

som alkohol – skal omgås pengespil på en fornuftig måde. Ellers 

kan det ende i afhængighed med store økonomiske, personlige 

og sociale omkostninger til følge. Bogen skal samtidig ses som 

et oplæg til debat om, hvordan vi som samfund bør forholde os 

til pengespil i almindelighed og til de opvoksende generationers 

pengespil i særdeleshed.

Bogen kan læses af alle med interesse for emnet. Den er veleg-

net til undervisning og projektarbejde i folkeskolen og på ung-

domsuddannelserne. I tilknytning til bogen er der udarbejdet 

en cd-rom med opgaveforslag til bogens tekster og med ideer til 

temaarbejde.

Per Straarup Søndergaard
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■ Interview med Line Rasmussen, 21 år,  

 og Kasper Hansen, 20 år




