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NÖDINGE. 21-årige 
Movitz Ljungberg från 
Skepplanda är spelbe-
roende. 

Han uppskattar att 
han bränt drygt en halv 
miljon kronor sedan 
första oddsetspelet i 
12-årsåldern. 

I dag erkänner han 
sitt missbruk och 
kämpar med hjälp av 
samtalsgrupper och 
terapi för att komma ur 
det.

Spelandet började tidigt. I 
liten omfattning i de unga 
tonåren.

– En före detta polare, 
hans pappa och jag lämna-
de in långentips för tio eller 
20 kronor, jag minns att vi 
sällan eller aldrig vann, säger 
Movitz när vi träffas på hans 
arbetsplats ICA Kvantum på 
Ale torg.

Det var en upphittad bång 

på MAXI i Kungälv som tände 
speldjävulen i Movitz. Han 
var då 14 år.

– Jag hittade en spellapp 
på golvet i butiken. Det var 
sex matcher spelade och tre av 
dem hade gått in. De andra 
tre gick också in och jag vann 
3 000 kronor. Jag övertyga-
des om att det var jättelätt att 
vinna på spel.

Men motsatsen bevisa-
des snart. Movitz spelade allt 
mer. Han hittade ställen där 
de släppte in ungdomar som 
inte fyllt 18 år. Han åkte ofta 
färjorna till 
Danmark 
eller Tysk-
land, för att 
hålögd och 
trött komma 
ut från spelhallen och de enar-
made banditerna luspank.

Ändå förknippade han inte 
spel med något dåligt.

När Movitz fyllde 15 år 
fick han pengar av släkt och 

vänner. Meningen var att han 
skulle köpa en moped, men 
pengarna försvann på Kiel-
färjan.

– Jag ljög hemma. Sa att 
jag hade haft kul med polarna. 
Någon moppe blev det inte.

Han kom in på gymnasie-
skolans handelsprogram, men 
var sällan i skolsalen. Studie-
bidrag och alla pengar han 
kom över gick till spel.

– Jag köpte inga kläder, 
mitt sociala umgänge sträck-
tes till kompisarna i spelbuti-
ker. 

Vid den 
tidpunk-
ten hade 
han också 
börjat stjäla 
pengar av 

sin pappa. När han fyllde 18 
fick han tillgång till fond-
pengar som hans farfar och 
farmor sparat åt honom.

– Det var cirka 50 000 
kronor. De var snabbt upp-
spelade.

 Han bestämde sig för 
att berätta för mamma och 
pappa.

– Det blev ett jävla liv.
Trots det tyckte han att han 

levde ett bra liv och insåg inte 
det sjuka i sitt beteende. Hans 
föräldrar mer eller mindre 
tvingade honom till möten 
hos Spelberoendes förening 
i Göteborg.

– Jag tyckte inte att jag be-
hövde det, men gick dit för 
mammas och pappas skull. 

Föräldrarna hjälpte Movitz 
ekonomiskt.

– Jag spelade upp allt, jag 
bad mina polare om kvitton 
på saker de köpt för att redo-
visa utgifterna hemma.

Det fungerade inte i läng-
den och hans pappa tog över 
ansvaret för ekonomin.

Några månader senare 
flyttade Movitz till egen lä-
genhet, tog körkort och skaf-
fade bil. Och trots genom-
gående icke godkänd eller 
streck i gymnasiebetygen fick 
han jobb på ICA Kvantum 
i Ale. Movitz tog åter hand 
om den egna ekonomin. Han 
var till en början noga med 
att betala hyra och räkning-
ar, men resten av lönen spela-

de han upp. När han jobbat i 
ett år kom det oundvikliga. En 
hel lön gick direkt ner i spel-
bolagens kassakistor.

– Det blev nya besök på 
Spelberoendes förening. Jag 
tyckte det var pest och pina. 
Jag ansåg att jag kunde hante-
ra situationen och att det var 
jag som visste bäst.

Han började spela på hästar 
och kasino.

– När jag fyllde 20 kunde 
jag gå på kasino. En ny värld 
öppnade sig, jag hamnade 
nästan i extas när jag klev in 

på kasinot, det 
kändes under-
bart.

Utom 
i plånbo-
ken. SMS-
lånen börja-
de marknads-
föras. Movitz 
lånade, och 
lånade mer 
för att betala 
tillbaka de ti-
digare lånen. 
Han kände för 
första gången 
ångest och ett 
allmänt dåligt 
mående.

– All tid 
gick åt till att 
tänka på hur 
jag skulle fixa 
pengar och 
hur jag skulle 
kunna betala 

tillbaka det jag lånat.
Nio månader efter sin 20-

årsdag gav han upp. Han be-
rättade allt för sina föräldrar.

– Reaktionen var blandad. 
Men de ställde upp och hjälp-
te mig. Två dagar efter att jag 
berättat flyttade jag hem till 
mamma.

Han började på förening-
en för spelberoende igen. Den 
här gången i en nybildad ung-
domsgrupp.

– Jag tänkte ”Va` fan har jag 
här att göra”, men blev posi-
tivt överraskad. Vi presen-
terade oss för varandra och 
det fortsatte med diskussio-
ner runt var och ens beteen-
de. Just nu känns det som att 
jag aldrig kommer att sluta 
i gruppen. Den hjälper mig 
mycket. Jag har också god 
hjälp av en arbetskamrat jag 
pratar mycket med.

Movitz har även behand-
lats kognitivt i en grupp på 
Spelberoendets team i Göte-
borg. Han har insett sitt be-
roende och att han lider av en 
sjukdom.

– Jag får aldrig glömma 
vem jag är, eller att jag aldrig 
mer kan spela. Jag känner att 
jag har en bakdörr på glänt, 
men jag kommer att göra allt 
för att stänga den för gott. 

Under det senaste halvår-
et har han fallit tillbaka vid 
ett tillfälle. Det kostade 500 
kronor.

Movitz inser att han missat 

mycket under sin uppväxt. 
Exempelvis att lära sig umgås 
med människor under norma-
la former.

– Det sociala umgänget 
och familjelivet har blivit li-
dande. Jag har uttryckt allt 
genom spel.

Trots det ger Movitz ett 
stabilt intryck. Han skrattar 
ofta och verkar övertygad om 
att lyckas. Hans liv har nått en 
vändpunkt.

– Jag känner mig glad och 
stark. Jag har hittat mig själv 
och jag har börjat göra andra 
saker för att fylla ut tiden som 
gick åt till spel, som att laga 
mat och träna. 

Varför offentliggör du 
din historia?

– Det hjälper mig i mitt 
tillfrisknande, och förhopp-
ningsvis kan storyn hjälpa 
andra som befinner sig i risk-
zonen. 

ARNE LARSSON

21-årige Movitz Ljungberg avslöjar: 

"Jag är spelberoende"

Movitz trivs utmärkt med sitt arbete på ICA Kvantum på Ale torg. Här fyller han på i brödhyl-
lan.                         Foto: Per-Anders Klöversjö
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>> Mitt sociala umgänge 
sträcktes till kompisarna i 
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FAKTA
Namn: Movitz Ljungberg
Ålder: 21 år
Bor: Hos mamma i hus i Skepp-
landa
Familj: Mamma, pappa och tre 
yngre syskon
Äter: Spenatlasange
Dricker: Vatten
Fritid: Träning och fiske
Lyssnar på: Radioskval
Aktuell: På väg att tillfriskna från 
sitt spelberoende

• HEMSERVICE
• 1 ÅRS SERVICEGARANTI
• FÖRSÄLJNING AV DATATILLBEHÖR
• FÖRSÄLJNING AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER
• INSTALLATION AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER
• FRITT KOSTNADSFÖRSLAG 
 I VERKSTADEN
• LEGITIMERAD TEKNIKER
• FRI LÅNE-TV

Reparation av 
TV – VIDEO – DVD – DIGITALMOT.

ÖPPET Mån-fre 08-18, Lör 10-13

AD TV 
SERVICE

Du hittar oss vid korsningen i Agnesberg
Agnesbergsv. 21 • Tel. 031-330 30 92

21-årige Movitz Ljungberg är på väg att ta sig ur speldjävu-
lens grepp.                          Foto: Per-Anders Klöversjö


