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Förord 
 
 
 
 
En slutsats som kan dras utifrån detta arbete är att det saknas forskning om spel och 
kriminalitet i Sverige och Norden. Även i hela Europa sammantaget finns ganska få studier. 
Detta gäller tyvärr i nästan lika hög grad spelforskningen överhuvudtaget. En del finns i 
Europa men nästan inget alls i Sverige och Norden. Intresset för spel och tillgängligheten har 
ökat under de senaste åren. Mot bakgrund av detta är det nu mycket angeläget att 
kunskapsläget förbättras. Förhoppningsvis kan detta arbete vara till nytta för kommande 
forskning om spel och kriminalitet.  
 
Vi vill tacka personalen på Stockholms universitetsbibliotek och Socialhögskolans bibliotek 
för deras hjälp. Ett speciellt tack också till Judith Monk på Asienbiblioteket vid Stockholms 
universitet för introduktionen i det web-baserade databasprogrammet refworks. 
 
Studien är finansierad av Statens folkhälsoinstitut, FHI. 
 
Stockholm i augusti 2006 
Alfred Skagerö 
Lars Westfelt 
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1. Inledning 
 
Den senaste tiden har spel om pengar fått ökad uppmärksamhet i vårt samhälle. Bland annat 
har poker på nätet blivit mycket populärt de senaste åren och nu har även statliga svenska spel 
fått regeringens godkännande att lansera denna spelform. Mot bakgrund av detta och det 
allmänt mer uppmärksammade fenomenet spelberoende har det varit mycket debatt kring spel 
i media. Även olika former av brottslighet kopplade till spel har blivit uppmärksammade, som 
pengatvätt på Casino Cosmopol i Stockholm. 
 
Det ökade intresset för spel och spelberoende och även huruvida spel är en källa till 
kriminalitet, har gjort att forskningen om spel och dess konsekvenser blir allt mer angelägen. 
Forskningen om spel och kriminalitet i Sverige är begränsad. Men hur ser den internationella 
forskningen om spel och kriminalitet ut? Vilka studier har gjorts och vad visar de?   
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att göra en internationell forskningsöversikt om studier som 
behandlar spel och kriminalitet, för att få en samlad bild av dess omfång, inriktning, metoder 
och resultat. Resultatet av denna forskningsöversikt kan sedan ligga till grund för förslag till 
fortsatt forskning på området och förslag på konkreta projekt om spel och kriminalitet som 
kan genomföras i Sverige.    
 

1.3 Frågeställningar 
 
Av det beskrivna syftet ovan kan följande frågeställningar ställas; 
 
1. Hur mycket forskning finns det om spel och kriminalitet? 
 
2. Vilka olika områden inom spel och kriminalitet behandlas?  
 
3. Hur ser kopplingen ut mellan olika former av spel och kriminalitet och vilka metoder har 
använts för att uppnå resultaten? 
 

2. Metod 
 
För att kunna besvara frågeställningarna ovan på bästa sätt är det givetvis viktigt att få tag i så 
många relevanta studier på området som möjligt. I denna studie har sökning i 
litteraturdatabaser efter vetenskapliga artiklar använts som metod. Denna metod används 
eftersom syftet är att göra en så grundlig och heltäckande översikt som möjligt.   
 

2.1 Sökning och avgränsningar 
 
För att sökningen ska bli effektiv, med så många relevanta träffar som möjligt, har vissa 
avgränsningar gjorts vid sökningsproceduren. Vetenskapliga artiklar har avgränsats till de 



 

-3- 

som har publicerats mellan 1980 och 2005. Denna avgränsning har gjorts eftersom äldre 
artiklar än 1980 bedöms ha mindre bäring för dagens spelande, spelproblem och kriminalitet. 
De allra flesta artiklar som finns med i studien finns i ”peer-reviewed journals” som är ett 
kvalitetsmått på tidsskrifterna.1 Sökning har konsekvent skett genom s.k. boolesk sökning 
med trunkering (wildcard) på sökorden gambl* AND (crim* OR delinq*). Detta ger träffar 
där både gambling och crime eller delinquency skall finnas med. Trunkeringen gör att man får 
träffar på alla ändelser av ordet som är markerat med asterisk. Avancerad sökning har använts 
när den funktionen har funnits. I exempelvis CSA kan sökningen avgränsas till sökning i 
abstracts, deskriptors, fulltext, referenser etc. I CSA har sökning skett i keywords som hos 
CSA innebär sökning i titel, descriptors, identifier och abstracts. Denna avgränsning gjordes 
eftersom sökningen gav ett mycket stort antal träffar och för att få bort träffar i referenslistor. 
Avgränsningen har valts utifrån bedömningen att artikeln ej borde vara relevant om gambling 
och kriminalitet eller delinquency ej finns med i varken abstract, titel eller deskriptor. Alla 
artiklar är på engelska. 
 
I texten återkommer beskrivningar av att en gallring och en bedömning efter relevans har 
skett av artiklarna. Hur detta har gått till skall här kort redogöras för. Först har dubbletterna i 
sökresultatet tagits bort. Eftersom sökning har skett i många databaser så är det vanligt att 
samma artikel återfinns i flera databaser. Nästa steg har varit att plocka bort de artiklar som 
inte har bedömts vara relevanta.  
 
Eftersom syftet med denna studie från början har varit mycket brett angett så har 
relevansbedömningen av artiklarna varit bred. Vad man generellt kan säga är att artiklarna ska 
behandla spel och kriminalitet empiriskt. De kan handla om relationen mellan spel och 
brottsligheten från såväl ett strukturperspektiv som ett individperspektiv. Även studier som 
behandlar interners spelande är relevanta. Studier som har hamnat för sig är sådana som 
recenserar andra studier, vissa forskningsöversikter eller de som diskuterar forskningsresultat 
och konsekvenser. Dessa studier har fått hamna under kategorin ”M”2 och ingår inte i själva 
resultatanalysen. Andra studier som inte har bedömts som relevanta är till exempel 
beskrivningar om organiserad brottslighet där spel beskrivs vara en liten del i deras 
verksamhet och som ofta är historiska skildringar eller av mer beskrivande art. Kort sagt, vad 
som egentligen menas med relevanta artiklar är de som empiriskt prövar kopplingen mellan 
spel i olika former och dess påverkan på och samvariation med kriminalitet samt samhörande 
aspekter som t.ex. rädsla för brott (som i fallet med casinoetableringen) och livskvalitet. 
 

2.2 Databaser och databastjänster 
 
De databaser och databassystem som har använts i denna studie är de som Stockholms 
universitetsbibliotek (SUB) tillhandahåller. För att få tillgång till dessa krävs det ett 
abonnemang som alla som är kopplade till SUB:s nätverk har tillgång till. Samtliga för 
studien relevanta databaser har använts vid sökningen. Med relevanta databaser avses de som 
kan tänkas ha någon koppling till spel och kriminalitet. Exempel är databaser med koppling 
till ämnesområden som sociologi, psykologi, kriminologi, ekonomi etc. Via 
”informationssökning” på SUB:s hemsida3 finns en kort beskrivning av vad de olika 

                                                 
1 Denna begränsning har utnyttjats när möjligheten har funnits. De allra flesta artiklar kommer från peer- 
reviewed journals eftersom de flesta artiklar är hämtade från de största sökmotorerna Ebsco Host och CSA som 
tillhandahåller denna möjlighet till avgränsning. 
2  Se avsnittet om deskriptors nedan 
3 www.sub.su.se 
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databaserna täcker in. Förutom denna information som grund för valet av databaser har valet 
skett i samråd med bibliotekarier med kunskap om databaserna från Stockholms 
universitetsbibliotek (både från Frescati och biblioteket för socialt arbete). För information 
om databaserna som har använts som grund för artikelsökningen hänvisas till SUB:s hemsida. 
 
Tabell 1. Databaser och databassystem 

Databaser och databassystem som använts Träffar 
(X=ja) 

Relevanta 

Ebsco host: X Ja 
     Academic search elite   
     Econlitt   
     Soc index   
Cambridge Scientific Abstracts: X Ja 
     Applied Social Sciences Index and Abstracts   
     Criminal Justice Abstracts   
     ERIC   
     PAIS International   
     Psycarticles   
     Psycbooks   
     Psycinfo   
     Social Services Abstracts   
Övriga databaser:   
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) X Ja 
Pubmedline X Ja 
ISI Web of Science X Ja 
Springerlink X Ja 
Wiley Interscience X Ja 
Business Source Premier X Ja 
National Criminal Justice Reference Services X Ja 
Bibliography of Nordic Criminology   
Cambridge Journal Online X Nej 
Diva   
Emerald X Nej 
Hapi   
Libris specialdatabaser   
 
Tabell 1 ovan visar alla databaser som har använts för litteratursökning i studien. Ebsco host 
är ett databassystem som i sig söker inom ett antal databaser och de finns listade i tabellen. 
Detta databassystem söker i alla de valda databaserna samtidigt och därför har ingen 
differentiering gjorts för de olika databaserna i systemet. Detta gäller även för CSA. I tabellen 
kan man också se att det endast är 4 databaser som saknar träffar och två stycken där 
sökresultatet har bedömts som icke relevant.  
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2.3 Hantering av sökresultat 
 
Som verktyg för att hantera alla sökträffar i databaserna har det onlinebaserade 
databasprogrammet Refworks använts.4  Alla sökresultat i databaserna har exporterats till 
Refworks där sedan relevansen av artikeln har bedömts utifrån titel och abstract. De som inte 
har någon koppling till gambling och kriminalitet har tagits bort från materialet. Vidare har 
alla artiklar numrerats och fått flera deskriptors (nyckelord) för att de lätt ska kunna hittas och 
för att kategorisera dem efter typ av artikel. 

2.4 Gallring av sökresultat 
 
De träffar som blev resultatet av sökningarna enligt de kriterier som redogjorts för ovan har 
sedan gallrats i olika steg.5 Figuren nedan (Figur 1) visar ett flödesschema över hur det totala 
antalet sökträffar har minskats efter avgränsningar och gallringar som genomförts.  
 
Figur 1. Sökresultat 
 

 
 
 
Siffrorna gäller det sammanlagda sökresultatet och skiljer ut antalet artiklar från olika 
databaser. Den första boxen visar det totala antalet sökträffar i alla databaser som först 
exporterades till Refworks. Här har ingen avgränsning gjorts, varken för årtal, dubbletter eller 
relevans.  
 
Efter en första bedömning av artiklarnas relevans, baserad på titel och abstract, borttagning av 
dubletter och avgränsning till artiklar mellan åren 1980-2005, återstod 206 artiklar (den andra 
boxen i Figur 1).  
 
Därefter kategoriserades artiklarna efter deskriptors (se avsnitt 2.3) och samtidigt utfördes en 
gallring på nytt efter relevans och efter denna gallring återstod 162 artiklar. Den sista boxen 
representerar det antal artiklar som den huvudsakliga analysen baseras på. Det är de artiklar 
som jag har fått tillgång till och som i en sista bedömning har bedömts kvalificera sig till de 
empiriska studier som behandlar spel och kriminalitet utifrån de premisser som finns 
beskrivna i metodavsnittet ovan.  
 

                                                 
4  www.refworks.com, Tack till Judith Monk på Asienbiblioteket, Stockholms Universitet för introduktionen. 
5  För information om sökningsprocedur samt avgränsningar se metod ovan. 
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2.5 Deskriptors 
 
Som ett instrument för att gruppera och kategorisera alla artiklar har de blivit tilldelade en 
eller flera deskriptors6. De deskriptors som har använts för att kategorisera och gruppera 
artiklarna initialt är följande: 
 
ES: Empirical, structural; undersöker spels effekt på brottsligheten på strukturnivå  
EI: Empirical, individual; undersöker spels effekt på brottsligheten på individnivå 
M: reviews, overviews, discussions 
P: Prison, inmates; empiriska studier om interner 
S: Covariance; e.g alcohol, drugs, gambling, crime (del av ES eller EI) 
TOC: type of crime; undersöker specifik typ av brottslighet 
TOG: type of gambling; undersöker specifik typ av spel 
IG: illegal gambling 
JUR: legal, e.g. insanity defence, expert testimony 
QU: qualitative studies  
OC: organized crime  
SUI: suicide related studies 
?: articles without abstracts 
 
Artiklar som fått deskriptorerna JUR, IG, QU, OC, SUI och M har tagits bort från analysen.7 
Detta är gjort utifrån bedömningen att artiklarna i dessa kategorier antingen inte är empiriska 
eller att de bara har en indirekt koppling till spel och kriminalitet. Exempelvis så består JUR8 
kategorin av artiklar som behandlar spelberoende som förmildrande omständighet vid brott, i 
vissa fall som en psykisk störning (insanity defence). Dessa har endast en indirekt koppling 
till spel och kriminalitet. 
 
Efter kategorisering och bedömning av relevansen av artiklarna har artiklarna analyserats 
utifrån vissa faktorer. Vid analysen av artiklarna har fokus legat på syftet med artikeln; vad 
försöker den utreda eller ge svar på? Vilken metod har använts; genomförande, urval? 
Resultat; vad drar man för slutsatser? 
 

                                                 
6  Deskriptors är synonymt med ämnesord eller nyckelord och dessa går att söka på i det använda 
databasprogrammet Refworks. 
7  En kort beskrivning av dessa artiklar kommer dock att göras under ett avsnitt i resultatdelen. 
8  Se deskriptors under kap 2.3 
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3. Resultat 
 
I ett första steg har resultatet grovt kategoriserats efter olika dimensioner. Först kan samtliga 
68 artiklar delas in i dem som är på struktur respektive individnivå. Sedan kan artiklarna 
också fördelas på de åtta övriga kategorier som redovisas i Tabell 2. 
 
 Tabell 2. Resultatet efter kategorisering. Antal artiklar. 

Strukturella 26
Individuella 42
Casino och brott 14
Uppfattningar 8
Övriga strukturella 4
Interner 6
Samvariation 12
Spelspecifika 10
Övriga individuella 11
Indirekt koppling 3

 
 
 
Resultatgenomgången nedan baseras också på de olika kategorier som är listade i tabellen 
(Tabell 2). 
 
Den första kategorin i den detaljerade resultatredovisningen är empiriska strukturella studier 
som avser att utreda kasinoetableringens påverkan på kriminaliteten i det undersökta området 
och/eller intilliggande områden. Eftersom det finns många studier som behandlar just detta 
kommer en översikt att presenteras i en tabell nedan för en ökad överskådlighet.  
 

3.2 Casino och kriminalitet på strukturnivå  
 
I datamaterialet finns det 14 artiklar som behandlar effekten av kasinoetableringen på 
brottsstatistiken. De allra flesta undersökningar använder sig av FBI: s statistik över index och 
non-index brott. Det vanligaste är att man enbart använder sig av Index brott som bygger på 
antalet anmälningar. Dessa kallas också ibland för del 1 brott och här finns de 8 mest 
allvarliga brotten registrerade och dessa är ex. mord, misshandel, rån, egendomsbrott och 
våldtäkt. Non-index brott kallas också del 2 brott och är enklare brott som bedrägeri och 
förskingring. Dessa data är allmänt betraktade som ett sämre mått då de mer sällan rapporteras 
och att rutinen för rapportering skiljer sig åt mellan olika polisdistrikt. I studierna mäter man 
effekten på brottsligheten i staden där kasinot har införts och/eller intilliggande områden. Ett 
undantag är dock Buck et al. (1991) som har ett annat fokus, i denna artikel avser han att 
utreda den ekonomiska kostnaden av att ha ett kasino i staden.   
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Tabell 3. Empiriska studier om kopplingen mellan casinon och kriminalitet 

 

Referens Syfte Metod Resultat 

Buck, Deutsch, 
Hakim, Spiegel, 
Weinblatt 
(1991) 

Utreda hur 
egendomsvärde är 
kopplat till 
casinorelaterad 
brottslighet, 1978-
1986, Atlantic City 

Pre/post Casino, 
brottstatistik och statistik 
för egendomsvärde 
(fastigheter), 1972-1986 

Ökad brottsnivå och 
egendomsvärdet ökar 
ju längre avståndet är 
från staden med 
casinorelaterad 
brottslighet 

Chang (1996) Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsnivån i Biloxi, 
Mississippi, 1992-
1994 

Pre/post Casino, 
tidsserieanalys, 87 
brottstyper, 1986-1994,  
kontroll för turism  

Slutsats; generellt sett 
ingen ökning 2 år 
efter införandet av 
casino 

Friedman, 
Hakim, 
Weinblatt 
(1989) 

Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsligheten i 
Atlantic City och 
intilliggande områden, 
1977-1984 

Pre/post casino, 
Kvasiexperimentell 
design, brottsstatistik för 
1974-1984 

Alla brott förutom 
stöld är högre efter 
casinots införande, 
även intilliggande 
områden har en högre 
brottsnivå efter 7 år  

Gazel, 
Rickman, 
Thompson 
(2001) 

Sambandet mellan 
Casinoetableringen 
och brottsnivån i 
Wisconsin och 
intilliggande områden 
1992-1994  

Pre/post casino, 
brottstatistik (Index och 
Non-index) för 1981-
1994 

Det finns ett samband 
mellan att ha ett 
kasino i området och 
ökad brottslighet, 
även för intilliggande 
områden efter 2 år  

Moufakkir 
(2005) 

Casinoetableringens 
effekt på 
brottsligheten i Detroit 
och intilliggande 
städer 2000-2003  

Pre/post Casino, 
Brottsstatistik för 1996-
2002 (Index och Non-
index)  

Slutsats; överlag 
ingen skillnad i 
brottsnivån 3 år efter 
öppnandet av casino 

Hakim, Buck 
(1989) 

Casinoetableringens 
effekt på 
brottsligheten i 
Atlantic City och 
intilliggande städer 
1978-1984  

Pre/post Casino, 
brottsstatistik för 
våldsbrott totalt och 4 
egendomsbrott, 1972-
1984 

Brottsnivån var högre 
för alla typer av brott 
7 år efter casinots 
öppnande. Ju längre 
avstånd från staden 
med Casinot, desto 
lägre brottslighet 

Lynch (1999) Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsligheten i 
Sydney 1995-1996 

Pre/post casino, 
brottstatistik för 1995-
1996  

Ingen signifikant 
ökning av 
brottsligheten 2 år 
efter införandet av 
casinot i Sydney 

Curran, 
Scarpitti (1991) 

Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsligheten i 
Atlantic City 1978-
1989 

Pre/post Casino, 
brottsstatistik för 1968-
1989 (Index brott), 
kontroll för turism 
(”Population at risk”) 

Ökning av 
brottslighet, men 
Ingen ökning efter 
justering för turism 
efter 11 år 
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Referens Syfte Metod Resultat 

Albanese (1985) Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsligheten i 
Atlantic City 1978-
1982 

Pre/post Casino, 
brottstatistik för 1978-
1982, kontroll för turism 
(”population at risk”) 

Ökning av 
brottsligheten, men 
en minskning av 
brottsligheten efter 
justering för turism 
efter 4 år  

Giacopassi, 
Stitt, Nichols 
(2000) 

Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsligheten i 7 
områden i USA; pröva 
effekten av att 
inkludera variabeln 
turism 

Pre/post Casino, 
brottstatistik för 1990-
1994, kontroll gjord för 
turism. 7 områden i USA.  

En ökning av brott 
även vid kontroll för 
turism, signifikanta 
ökningar för 
minoritet av Index, 
och signifikanta 
ökningar för 
majoritet av Non-
index brott 

Stitt, 
Giacopassi, 
Nichols (2000) 

Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsligheten i 7 
områden i USA 

Pre/post, brottstatistik för 
1990-1994, kontroll för 
turism  

Ökning av 
brottsligheten för 
vissa brottstyper och 
områden och 
minskning i andra. 
Slutsats någon 
ökning kan inte 
fastställas 

Stitt, Nichols, 
Giacopassi 
(2003) 

Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsnivån i 6 
områden 1990-1994 

Pre/post Casino, 
brottsstatistik (Index och 
Non-index), kontroll gjord 
för turism, 1990-1994 

Ökning för både 
Index och non-Index 
brott i vissa 
områden och 
minskning i andra 
vid kontroll för 
turism; ett samband 
kan inte fastställas 

Stokowski 
(1996) 

Casinoetableringens 
påverkan på 
brottsnivån i tre städer 
i Colorado 

Pre/post Casino, Index och 
Non-index, kontroll för 
turism 

Slutsats; en ökning 
av brottsligheten, 
men som borde vara 
högre på grund av 
ökningen av turister. 

Ochrym (1990) Påverkan av casinon 
och turistorter på 
brottsnivån 1976-1987 

Pre/post Casino, 
brottsstatistik (Index) 
1967-1987, kontroll för 
turism 

Slutsats; turistorter 
har en högre 
brottsnivå, det är ej 
unikt för städer med 
casinon 
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Chang (1996) använder sig av tidsserieanalyser av brottslighet med 118 typer av brott mellan 
1986-1994. Brottsstatistiken kommer från polismyndigheten i Biloxi. 31 av dessa brottstyper 
togs sedan bort då de hade färre än 10 noteringar. Vid uppdelning av brottstyperna till 11 
breda kategorier uppvisas en signifikant minskning av skadegörelse (mischief) och en 
signifikant ökning av rån. Vid analys separat för de båda åren finner han en minskning efter 
första året, och efter det andra har brottsligheten gått tillbaka till tiden före 
kasinooetableringen. Ingen generell ökning uppvisas.  
 
Friedman et al. (1989) har använt sig av data för åren mellan 1974-1984 och mäter 7 år efter 
kasinots införande, här finner man en ökning av brottsligheten både i Atlantic city och 
intilliggande områden.  
 
Curran och Scarpitti uppvisar också en ökning av brottsligheten efter införandet av casino i 
Atlantic City. Författarna menar dock att det är missvisande att inte justera siffrorna för 
turism. De menar att man måste tolka resultatet utifrån risken att utsättas för brott (population 
at risk) och efter justering av turism så finner de istället en minskning av brottsligheten efter 
införandet av casino.  
 
I Tabell 3 ovan kan man se att det är väldigt olika resultat av kopplingen mellan casino och 
kriminalitet. Nio av fjorton artiklar finner att casinoetableringen har lett till en ökning av 
brottsligheten. Om man inkluderar resultatet av de studier som har justerat brottsstatistiken 
efter turism och ”population at risk” så finner man att endast 5 av 14 studier drar slutsatsen att 
brottsligheten har ökat. En studie finner att brottsligheten har minskat (Albanese, 1985). Av 
sammanlagt 8 studier som har justerat statistiken efter turism så drar endast en studie 
slutsatsen att brottsnivån har ökat (Giacopassi et al. 2000) och starkast när det gäller del 2 
brott. Skillnaden i resultatet kan primärt tolkas utifrån hur lång eftermätningsperiod man har 
använt sig av och framförallt om man har justerat resultatet efter variabeln turism. Man kan se 
att de som har en längre eftermätningsperiod i högre grad uppvisar ökningar av brottsligheten 
medan de som har justerat statistiken efter turism i endast ett fall av fem finner en ökning. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att studierna tyder på att brottsligheten kan bli högre 
vid en casinoetablering, men där hänsyn tagits till variabeln turism så kvarstår sällan 
ökningen.  
 
Innan vi går över till resultatet av de övriga strukturella studier som finns i materialet skall de 
studier som fokuserat på uppfattningar (perceptions) om negativa konsekvenser av casinon i 
form av brottslighet gås igenom.   
 
 

3.2.2 Uppfattningar om Casinots påverkan på brottsligheten 
 
I materialet finns det 8 artiklar som studerar befolkningens uppfattningar om casinots 
påverkan på brottsligheten. Denna variabel är relevant i sammanhanget eftersom invånarnas 
uppfattningar av brottsligheten kan påverka deras rädsla för att utsättas för brott som i sin tur 
är en parameter som kan påverka (det frekvent använda begreppet) livskvaliteten (”quality of 
life”). Giacopassi et al. (1997) har undersökt och jämfört föreställningar hos 
universitetsstuderande om casinots negativa konsekvenser i Memphis (n=420) (som har haft 
Casinon i mindre än 6 år) och i Reno (n=415) (som har haft Casinon i mer än 65 år). Detta har 
skett genom enkätmetodik. Skillnaden var inte stor mellan de båda grupperna; 40% tror att 
casinon leder till en ökad brottslighet och 60% tror att casinon har kopplingar till organiserad 
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brottslighet. Studenter i Memphis anser dock i högre grad att det är omoraliskt med gambling 
och att det inte är bra för kommunen med casinon.  
 
Giacopassi et al. (2001) har i en annan studie undersökt invånarnas uppfattningar om 
kopplingen mellan Casino och brottsnivån (n=2768). Författarna som även i samma studie 
presenterar data om den ”verkliga” kopplingen mellan casinoetableringen och brottsnivån 
finner att invånarna överdriver casinots betydelse för brottsligheten. I studien framkommer 
både ökningar och minskningar av brottsligheten beroende på vilket brottsområde som avses, 
men invånarna uppfattar i högre grad att en ökning av brottsligheten har skett.  
 
Resultatet att invånarnas uppfattningar om att brottsligheten till följd av casinot har ökat eller 
kommer att öka kommer igen i fler studier (Nichols et al., 2001; Turner et al., 1999; Stitt et 
al., 2000; Giacopassi et al., 1999; Chen & Hsu, 2001; Stitt, 2001). 
 

3.3 Övriga strukturella studier av spel och kriminalitet 
 
Wilson (2001) har undersökt en form av casinon som kallas riverboatcasinos. Studien mäter 
brottsnivån före och efter införandet i Hammond och Rising sun i Indiana. Studieperioden 
sträcker sig mellan 1993-1997. Studien visar ej på någon generell ökning av brottsligheten 
och finner även en minskning av antalet våldtäkter i Hammond. Det finns även en studie som 
mäter påverkan av att ha ett statligt lotteri på brottsnivån i staten. Mikesell & Pirog-Good 
(1990) har använt sig av brottsstatistik för egendomsbrott för 50 stater i USA mellan 1970-
1984. 1970 fanns ett statligt lotteri i en stat medan det 1987 fanns statliga lotterier i 22 stater. 
Studien visar på en signifikant skillnad i brottsnivån för egendomsbrott med en ökning på 3 
procent i de stater som hade ett statligt lotteri.  
 
Bridges & Williamsson (2004) har gjort en undersökning av det totala antalet spelande och 
inbrott i Canada och funnit att det totala spelandet har ett samband med en ökad nivå av 
egendomsbrott. Lester (1998) som också har studerat det totala antalet spelande i samband 
med brottsnivån fann också ett samband och starkast för brottstyperna rån, och stöld i bil. 
 
Piscitelli och Albanese (2000) har studerat i vilken utsträckning casinon attraherar kriminella 
personer. För att göra detta har de studerat förändringen i hur många personer som blev 
nekade tillträde på grund av kriminell bakgrund av dem som hade sökt tillåtelse att besöka 
Canada efter öppnandet av Casino Niagara i Niagara Falls, Ontario. Om personen blev nekad 
tillträde till Canada på grund av kriminalitet så blev personen tillfrågad om Casinot var deras 
mål för resan. Om man blev nekad tillträde så var det en indikator enligt författarna på 
allvarligheten i personens kriminella bakgrund. Den slutsats som dras är att frekvensen av 
kriminellt otillåtna personer (criminal admissible persons), även om den är låg, har ökat efter 
införandet av Casino i Niagara Falls. En begränsning enligt författarna är att man inte kan 
veta om dessa personer bara skulle åka dit för att spela eller för att också ”bidra till 
brottsfrekvensen”. Antagandet görs dock från början att ”där det finns kriminella, där sker det 
också brott” (Piscitelli & Albanese, 2000).  
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3.4 Spel och kriminalitet på individnivå 
 

3.4.1 Casino och kriminalitet på individnivå 
 
Innan vi lämnar casinostudierna ska det nämnas att det även finns en studie som behandlar 
casino och brottslighet utifrån ett individperspektiv. Kearney et al. (1996) har använt sig av 
två urvalsgrupper; dels 109 från en religiös högstadieskola och dels 84 från en 
ungdomsvårdsskola i Las Vegas. 71 av dessa, (36.8%) från båda grupperna, spelade 1-5 
gånger i månaden och av dessa uppgav 8.5 procent att de hade stulit pengar för att spela och 
44.3 procent uppgav att de hade brukat alkohol olagligt vid spelandet på casino. Ingen 
signifikant skillnad mellan de båda grupperna uppvisades när det gällde dessa variabler.       
 

3.5.2 Studier av fängelsekunders spelande 
 
I materialet finns det 6 artiklar som behandlar fängelsekunders förhållande till spel9. Det 
vanligaste är att man har ett urval av interner som blir tilldelade en enkät som sedan ligger till 
grund för en kategorisering genom South Oaks Gambling Screen (SOGS) eller DSM-IV. 
Utifrån dessa klassificeringsverktyg plockar man ut de personer som kan kategoriseras som 
patologiska spelare, (pathological gambler) vilka man sedan följer upp med intervjuer. Alla 
studier i materialet visar på att intagna har en stark överrepresentation när det gäller 
spelproblem och patologiskt spelproblem jämfört med en normalpopulation. Tre artiklar (3/3) 
beskriver att 30-50 procent av dem som har fått diagnosen patologisk spelare även har begått 
brott på grund av sitt spelande. 
 
Lahn (2005) har studerat ett urval av 102 interner (18-35 år) från ett fängelse i Canberra, 
Australien. Internerna fick fylla i en enkät och resultatet visar bland annat på att 34.3 procent 
hade någon form av spelproblem10. Detta resultat är 18 gånger högre än hos den allmänna 
populationen i staden. 25.7 procent av problemspelarna uppger att deras spelande har bidragit 
till deras brottslighet medan nästan hälften (45.7%) av alla problemspelare uppger att de har 
stulit eller fått tag i pengar på illegalt sätt för att spela eller för att betala spelskulder. 
 
I en studie av Maden et al. (1992), där 404 interner i Storbrittanien (m=19år, s=16 mån) har 
intervjuats från ett urval av 8 ”ungdomsvårdsskolor” framkommer att 25 procent spelade 
minst en gång i veckan vid tiden för deras brott. Detta kan enligt författaren jämföras med en 
studie av Graham (1988) som visar på att endast 8 procent av tonåringar spelar på ”fruit 
machines” en gång i veckan eller mer. Nästan 3 av 4 interner som var klassificerade som 
spelare satt inne för stöld jämfört med endast drygt hälften av dem som inte klassificerades 
som spelare.  
 
En av dessa studier (Templer et al., 1994) beskriver inte ovanstående problem, utan har tittat 
på personer som sitter inne för casinorelaterad brottslighet i form av fusk på casino. De finner 
att det bara var vita (n=28) som satt inne för detta brott och att 57 procent av dessa var över 
40 år vilket kan jämföras med att endast 27 procent av den totala populationen i fängelse var 
över denna ålder.   
 
                                                 
9  Ordet spel i texten är en översättning av ordet ”gambling” som syftar på spel om pengar. 
10  SOGS; 5 eller fler 
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Sammanfattningsvis kan nämnas att alla studier i materialet som har undersökt prevalensen av 
spelproblem eller patologiskt spelande bland interner finner en stark överrepresentation av 
dessa problem bland fängelsekunder jämfört med den allmänna populationen. Skillnaden är ca 
3 till 18 gånger högre än hos den allmänna populationen (Lahn, 2005; Maden et al., 1992; 
McCorkle, 2002; Walters, 1997; Andersson, 1999). Skillnaden varierar med 
jämförelsepopulation, urval och kriterier för spelproblem. Det är också vanligt att internen har 
begått brott som är relaterade till deras spelproblem. Av de tre som har undersökt detta så 
visar studierna på att 30-50 procent har begått brott på grund av deras spelproblem (Lahn, 
2005; Maden et al., 1992; McCorkle, 2002).  
 

3.5.3 Samvariation mellan spel, alkohol- och drogmissbruk och kriminalitet 
 
I materialet finns det 10 stycken artiklar som behandlar samvariationen mellan gambling, 
missbruk av alkohol eller narkotika och kriminalitet. Samtliga undersökningar har tonåringar 
som urvalsgrupp. Tre studier har studerat problembeteenden utifrån en ansats som söker finna 
en gemensam variabel som predicerar flera beteenden som spel, missbruk och kriminalitet. 
Dessa studier söker utreda hur låg självkontroll samvarierar med beteende som antas ha 
liknande bakgrundsvariabler som flera problembeteenden, som exempelvis spel. De studier 
som har denna ansats använder sig av Hirschi´s och Gottfredsons självkontrollteori. I dessa 
studier har man funnit att låg självkontroll är associerat till kriminellt beteende och att låg 
självkontroll är associerat till beteenden som anses förknippade med beteenden där man ofta 
tar förhastade beslut (imprudent behavior). Gambling är ett sådant beteende som genom dessa 
studier har visat sig ha koppling till låg självkontroll. 
 
Arneklev et. al. (1993) använde sig av ett urval av 394 respondenter från en 
surveyundersökning från 1991 i en stad i sydvästra USA och undersökte genom intervjuer 
kopplingen mellan låg självkontroll och rökning, alkoholbruk och gambling. Man fann att 
gambling och alkoholbruk var associerade till låg självkontroll, medan rökning inte var 
kopplat till självkontroll. Resultaten var signifikanta, men kopplingen var måttlig. Personerna 
i urvalet hade fyllt 18 år. Paternoster & Brame (1998, 2000) använde sig av ett urval på 369 
respondenter från ”the Cambridge Study in Delinquent Development database”. 
Respondenterna fick fylla i en enkät och blev intervjuade. Personerna i urvalet hade fyllt 18 
år. De menar att man kan finna att låg självkontroll har ett samband med kriminalitet och 
beteenden som delar liknande rötter, men att den inte ensam kan förklara brottslighet och nära 
förknippade beteenden som gambling och missbruk.   
 
Andra teorier har en mer allmän ansats som söker utreda samvariationen mellan 
problembeteenden som alkoholbruk, drogbruk, kriminalitet och spel. Barnes et al. (2005) har 
studerat samvariationen mellan spel, alkohol- och drogmissbruk och kriminalitet hos 
tonåringar. Genom sammanlagt 522 intervjuer med slumpmässigt utvalda ungdomar i 
Buffalo, New York har man funnit en samvariation mellan alla de undersökta variablerna. 
Korrelationen var dock inte lika stark hos spel som mellan alkoholmissbruk, drogmissbruk 
och kriminalitet. Vitaro et al. (1996) har gjort en liknande undersökning. Här har man använt 
sig av 631 pojkar på 13 år från olika skolor i området Quebec, Canada. Man använde sig av 
självrappportering. I denna studie fann man att sambandet mellan spel och kriminalitet eller 
missbruk var måttligt men signifikant. Sambandet mellan kriminalitet och missbruk var 
starkare. Dessa resultat är signifikanta i generella drag för de övriga studierna som har 
behandlat kopplingen mellan droger, alkohol, kriminalitet och spel. Resultatet att det finns en 
samvariation mellan dessa problembeteenden, men att den är svagare när det gäller spel än för 
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alkohol och narkotika och kriminalitet framkommer även i fler studier (Barnes et al., 1999; 
Welte et al., 2004; Vitaro et al., 2001; Willoughby et al., 2004). Barnes et al. (2002) finner att 
ett lågt alkoholbruk tillsammans med hög föräldrakontroll predicerar ett minskat spelande.  
 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen efter artiklarna i materialet att det verkar finnas 
en samvariation mellan kriminalitet, alkohol, droger och spel, men att kopplingen inte är lika 
stark till spel som mellan de andra variablerna. 
 

3.5.4 Specifik typ av gambling och kriminalitet 
 
Sammanlagt finns det 10 artiklar i materialet som behandlar spelautomater eller videospel och 
kriminalitet bland tonåringar. Sju av dessa är genomförda i Storbritannien, medan två är 
gjorda i Tyskland och en i Australien. De flesta studier som behandlar en specifik typ av spel 
studerar alltså spelautomater och kriminalitet och har tonåringar som studieobjekt. En 
anledning till detta är att flera typer av denna spelform är tillåten för ungdomar under 16 år 
och att spelet är frekvent använt bland tonåringar (Griffiths, 1998). En annan anledning kan 
vara att denna form av spel skulle kunna ses som en form av stepping-stone till spelformer 
med högre insatser på exempelvis casinon.  
 
Flera studier jämför spelautomater med videospel och finner liknande resultat när det gäller 
kopplingen till brottslighet. Griffiths (1990) har gjort en undersökning av tonåringar som 
spelar på spelautomater. 69 personer som hade varit i en Exeter spelhall (vanligt 
förekommande typ i Storbritannien) blev tillfrågade om de ville vara med i undersökningen. 
Femtio personer ställde upp. Dessa fick fylla i enkät och blev även intervjuade. Av dessa var 
9 kategoriserade som patologiska spelare enligt DSM-III-R. Alla dessa spelade även 
videospel; alltså där man inte spelar om pengar. Av dem som spelade på ”fruit machines”, 
alltså om pengar, hade 32 % skolkat och 18 % stulit minst en gång som en konsekvens av sitt 
spelande.  
 
Huxley och Carrol (1992) har i en större studie undersökt tonåringars användning av 
spelautomater. Ca 1400 enkäter delades ut till 11-12 åringar och 14-15 åringar i området kring 
Birmingham, Storbritannien. 1332 besvarades. 12 procent av de 539 tonåringar som uppgav 
att de spelade på fruit-machines hade stulit från sina föräldrar för att spela, 5 procent hade 
stulit från något annat håll för att spela, 6 procent hade sålt någon annans egendom för att 
spela. Frekvensen av dessa beteenden var associerat till hur mycket tid och pengar som 
spenderades på spel. Även om författaren menar att dessa variabler för spel kan leda till 
brottslighet så dras slutsatsen att det är en minoritet som har detta problem och att det inte kan 
ses som ett allvarligt problem.  
 
Fabian (1995) har vidare undersökt skillnaden i brottslighet mellan de som spelade på slot-
machines (fruit-machines) och casino-spelare. 437 medlemmar ur GA (gamblers anonymous) 
intervjuades. 257 (58.8%) klassificerades som ”slot-machine gamblers” och 180 (41.2 %) 
klassificerades som ”classical gamblers”. Den sistnämnda kategorin blev benämnd som 
klassiska spelare eftersom kategorin även innehöll personer som spelade på casinon. 
Skillnaden ligger i att den klassiska spelaren spelar om större summor och har ett mer 
omfattande spelande. Den klassiska spelaren begår också oftare brott för att finansiera sitt 
spelande. Resultatet visar även att 51.3 procent uppgav att de ändrade sitt spelande från enbart 
spelautomater till casinospel på grund av möjligheten att satsa större summor. (Detta resultat 
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stödjer ev. hypotesen att spel vid spelautomater kan leda till spel med högre insatser, t.ex. på 
casinon.)  
 
Fyra studier undersöker kopplingen mellan spelautomater och kriminalitet och finner ett 
samband. Fisher drar slutsatsen att brottsligheten samvarierar med hur mycket tid och pengar 
som spenderas medan Abbot som använder sig av samma material endast finner ett samband 
mellan hur mycket pengar som har spenderats (Fisher, 1991; Abbot et al., 1995; Fisher 
199211; Fisher, 1995). 
 
De sista fyra studierna avser inte att fastställa något samband mellan automatspelen och 
brottslighet, men finner att en minoritet blir beroende av spelmaskinerna och att vissa av dessa 
begår brott för att finansiera detta missbruk. (Huff & Collinson, 1987; Kroeber, 1992; 
Yeoman & Griffiths, 1996; Griffiths & Sparrow, 1998)  
  
Baserat på artiklarna i materialet som behandlar spelautomater och brott kan man konstatera 
att det verkar finnas ett samband mellan automatspel och brottslighet och även om det inte är 
många som fastnar i detta spel så finns det en minoritet som blir beroende och begår brott för 
att finansiera sitt spelande. 
 

3.5.5 Övriga studier på individnivå om gambling och kriminalitet 
 
11 artiklar återstår som inte direkt kan kategoriseras under något av de föregående avsnitten 
och behandlar oftast kopplingen mellan spel och kriminalitet på en mer allmän nivå. Flera av 
dessa studier har använt sig av urval från personer som sökt hjälp för sitt spelande, eller urval 
från Gamblers Anonymous (GA). Meyer och Fabian (1992) studerar huruvida patologiskt 
spelande har en kriminogen effekt. Urvalet för denna studie var 437 personer ur GA i 
Västtyskland. Av dessa uppgav 54.5 procent att de hade begått illegala handlingar för att få 
pengar till spel. Denna andel av de totala 437 uppvisade högre grad av överdrivet (excessive) 
spelande och fick en högre grad av subjektiv tillfredsställelse från spel och led i högre grad av 
psykosociala problem. Man drar slutsatsen att patologiskt spelande och kriminalitet har ett 
kausalt samband; patologiskt spelande leder till kriminalitet.  
 
Liknande resultat återfinns i Blaszczynski et al (1989). Här har man ett urval av 109 stycken 
patologiska spelare från dels ett behandlingshem och dels från GA. Av dessa uppgav 54.1 
procent att de hade begått brott associerade till deras spelande. De vanligaste brotten var 
förskingring och stöld. 2/3 av dem som uppgav att de hade begått brott hade gjort det som en 
direkt konsekvens av deras spelproblem. 
 
En annan studie från Tyskland (Meyer & Stadler, 1999) har som syfte att utreda om kriminellt 
beteende kan kopplas till spelberoende (addictive gambling behavior). För att göra detta 
användes två urvalsgrupper; en grupp bestod av patologiska spelare (n=300) från ett 
behandlingshem och den andra bestod av en grupp med hög- och låg frekventa spelare från 
den allmänna befolkningen och armén (n=274). Slutsatsen som dras är att ”spelberoende” är 
en viktigt kriminogen faktor, men att den inte ensam kan förklara kriminellt beteende som är 
associerat till patologiskt spelande, utan personlighetsfaktorer påverkar också intensiteten av 
kriminellt beteende. När det gäller egendomsbrott så fann man att den direkta kausala effekten 
var större hos variabeln spelberoende än personlighetsfaktorer.  

                                                 
11  Studie refererad till i Abbot et al. (1995). 
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En annan studie undersöker prevalensen av och sambandet med antisocial 
personlighetsstörning i förhållande till kriminalitet hos patologiska spelare (Blasczynski & 
McConaghy, 1994) och finner att nära hälften (48 %) hade begått brott (n=306) på grund av 
spel och 15 procent av dessa fick diagnosen antisocial personlighetsstörning. Brott bland de 
patologiska spelarna begicks dock oberoende av denna diagnos. I en annan studie av samma 
författare (Blasczynski & McConaghy, 1994) med ett urval från behandlingshem för 
spelproblem och GA undersöktes prevalensen av kriminalitet hos patologiska spelare 
(n=306), och i denna studie fann man att 59 procent hade begått spelrelaterad brottslighet.   
 
Två studier undersöker spelprevalens och brottslighet hos patienter under metadonbehandling. 
Spunt et al. (1996) finner att 25 procent av männen och 15 procent av kvinnorna var sannolika 
patologiska spelare12 (n=462). Av dessa hade 31 procent av männen och 19 procent av 
kvinnorna rånat för att kunna spela och 31 procent av männen och 26 procent av kvinnorna 
hade stulit för att kunna spela. Feigelman et al. (1995) har också undersökt prevalensen av 
spel bland metadonpatienter (n=220) och finner att (två tredjedelar av patienterna hade begått 
brott och) sju procent var sannolika patologiska spelare. Vidare finns det en studie som har ett 
urval av personer från en hjälplinje för spelproblem (Potenza et al., 2000). Denna studie visar 
bland annat på att spelare som också har begått brott uppvisar svårare spelproblem än de som 
inte har begått brott.  
 
Winters et al. (1993) har också undersökt omfattningen av spel bland tonåringar (15-18 år) i 
Minnesota (n=702) och fann att 8.7 procent kunde klassificeras som problemspelare enligt 
SOGS-RA. Bland dessa fann man även ett samband med brottsligt beteende.  
 

3.5.6 Studier med indirekt koppling till spel och kriminalitet 
 
I detta stycke kommer en kort redogörelse företas för de kategorier av studier som har hamnat 
utanför den primära analysen. Här kommer endast en enkel beskrivning att göras av övriga 
intressanta resultat av sökningen och vilka andra ämnen som finns representerade under 
forskningen om spel och kriminalitet. 
 
I sökningen har en kategori artiklar hittats som tidigare fått benämningen ”JUR”. Dessa 
artiklar behandlar det juridiska förfarandet när man skall döma en gärningsman som begått 
stölder som en direkt konsekvens av sitt spelberoende. Gärningsmannen har då fått minskad 
skuld i fallet (Meyer & Fabian, 1994). En annan studie undersöker liknande ämne (se Starr, 
2003). En annan studie (Blaczszynski, 1998) har gjort en studie av spelrelaterade självmord. 
 
 

                                                 
12 Probable pathological gamblers enligt SOGS  
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4. Sammanfattande diskussion  
 
Föreliggande studie har undersökt hur forskningsläget ser ut internationellt när det gäller 
studier som behandlar spel och kriminalitet. Den metod som har använts för detta är en 
grundlig litteratursökning i databaser. Syftet med undersökningen har varit att få en samlad 
bild av hur mycket forskning som finns på området och vilka olika inriktningar som finns. 
Resultaten av dessa och vilka metoder som har använts för att uppnå dessa har sedan varit i 
fokus. Drygt 80 procent av artiklarna mellan 1980-2005 är publicerade mellan åren 1990-
2005 och de flesta studier är genomförda i USA följt av Storbritannien, Canada, Australien 
och Tyskland. Den vanligaste typen av studie är den som behandlar casinoetableringens 
påverkan på brottsnivån i ett givet område, följt av studier om spelautomater och kriminalitet 
samt samvariation av flera problembeteenden som spel, kriminalitet och missbruk. De flesta 
av studierna är genomförda i USA. Detta beror på att de flesta studier av casinon och 
kriminalitet är genomförda där vilket också är den vanligaste typen av studieobjekt. När det 
gäller studierna om spelautomater så kommer de flesta från Storbritannien där fenomenet är 
relativt utbrett och där ungdomar under 18 år är tillåtna att använda dessa på många håll.  
 
Resultaten från studierna om casino och kriminalitet varierar en del. Anledningar till detta kan 
vara flera. Det beror till viss del på vilket område som studeras, men någon djupare analys av 
(övriga) strukturella faktorers inverkan är inte gjord. Detta kunde vara intressant att ytterligare 
fördjupa sig i. Är exempelvis hög arbetslöshet en mellanliggande variabel som påverkar hur 
brottsnivån förändras av en casinoetablering i staden? Det finns också en del direkt synliga 
skillnader i metod som kan förklara skillnaden i resultaten. 
 
Som nämndes i resultatet så varierar metod och operationalisering. Brottstatistik och 
mätperiod är olika och en viktig skillnad har varit i vilken mån resultatet korrigerats för 
turism, dvs. om den årliga tillströmningen av turister lagts till populationsbasen när man 
räknat ut brottsnivån. Om man inkluderar variabeln turism så handlar det om att mäta 
brottsnivån efter hur många människor som löper risk att utsättas för brott (population at risk). 
Detta mått blir än mer viktigt i städer som årligen har en mycket hög tillströmning av turister 
på grund av casinot i området. Befolkningen i staden blir då större, men populationen som 
brottsstatistiken baseras på blir inte det. 
 
Om man inkluderar variabeln turism så kan den jämförande populationen öka kraftigt. Antalet 
brott/capita blir därav mindre. Särskilt i städer som Atlantic City och Las Vegas som är 
speciellt kända för sina Casinon och där turismen är mycket hög. Man vet inte heller om 
turister är mer eller mindre benägna att begå brott än bofasta eller om de har en högre eller 
mindre risk att utsättas för brott. Om det är så att de mer sällan begår brott eller blir utsatta för 
brott än de bofasta så blir analysen snedvriden om man justerar brottsnivån efter turism. Det 
finns dock inget enkelt sätt att mäta detta på. Klokast är nog att inkludera båda måtten i en 
studie om kasinoetableringens effekter på kriminalitet och att diskutera materialets brister.  
 
Det kan också vara relevant att inkludera båda måtten i studien för att se om skillnaden i 
benägenhet att begå brott eller utsättas för brott är högre eller lägre för turister än bofasta. 
 
Eftersom studierna som har justerat brottsstatistiken efter turism huvudsakligen inte finner 
någon ökning av brottsligheten efter casinoetableringen kan det tolkas som att det är 
turistattraktionen oavsett art som är kriminalitetsalstrande. Utifrån rutinaktivitetsteorin skulle 
det betyda att Casinot är en ”hot-spot” för brottslighet. En ökning av brottsligheten skulle ske 
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oavsett vilken turistattraktion som etableras i området. Det generella mönstret är dock att de 
flesta studier visar på att casinoetableringen har lett till en ökad brottsnivå i området för 
etableringen och intilliggande områden oavsett hur man räknar, men att förklaringen till 
uppgången varierar.  
 
Den vanligaste metoden för att mäta casinoetableringens påverkan på brottsligheten är av 
kvasiexperimentell karaktär, denna metod är behäftad med svårigheter, precis som det är med 
andra studier som är av kvasiexperimentell karaktär. Det går inte som i ett vanligt experiment 
konstanthålla alla variabler och dessa blir naturligtvis många när det gäller strukturella 
studier.  
 
En annan skillnad som har nämnts tidigare i resultatanalysen är vilken typ av brottsstatistik 
som används. FBI tillhandahåller årligen UCR (uniform crime report) som behandlar s.k. 
Indexbrott; grova traditionella brott. Dessa kallas också för ”del 2” brott och med det avses 
brott som mord, misshandel, rån, inbrott och våldtäkt. När det gäller kriminalitet i förhållande 
till spel så är ett vanligt antagande att det ofta handlar om egendomsbrott och mindre grova 
brott som förskingring, bedrägerier, förfalskningar etc. Dessa brott ingår i den andra 
kategorin, ”Non-index” brott också kallade del 2 brott. Denna kategori används mer sällan då 
den generellt anses mindre tillförlitlig. Denna bristande tillförlitlighet hänger samman med 
varierande rapporteringsrutiner mellan polisdistrikt och att de baseras på antalet arresteringar 
som speglar verklig brottslighet ännu sämre än anmälningsstatistiken vilka Indexbrotten är 
baserade på. Här är det alltså möjligt att man missar en viktig koppling mellan spel och 
kriminalitet; det kan vara så att de brott som har starkast samband med spel också är speciellt 
svåra att mäta. 
 
Oavsett vad anledningen till ökningen är och hur man ska räkna så visar de flesta studier på 
att brottsligheten trots allt har ökat med en kasinoetablering. och beroende på vilka intressen 
som finns av att ha eller inte ha ett casino så går det att argumentera åt båda hållen. Visst 
skulle det gå att hävda mot bakgrund av analysen ovan att exempelvis Disneyworld är lika illa 
för brottsligheten som att ha ett casino i staden. Oavsett om det är casinot i sig som har 
kriminalitetsalstrande mekanismer eller om det är turistattraktionen oavsett art som ökar 
brottsligheten så kan spel och casinon antas få många negativa konsekvenser för individen 
som spelproblem och kriminalitet som följd.  
 
I diskussionen om huruvida brottsnivån faktiskt ökar eller inte vid en kasinoetablering i staden 
kan det vara relevant att nämna hur etableringen uppfattas i ett samhälle. De flesta studier 
visar att människorna i staden förväntar sig en ökning av brottsligheten i samband med 
införandet av ett kasino, och att man även uppfattar brottsnivån som högre där efter. Detta är i 
sin tur nära knutet till invånarnas livskvalitet; den påverkar oron och rädslan för att utsättas 
för brott.  
 
När det gäller interners spelande så kan man mot bakgrund av studierna konstatera att interner 
har en högre prevalens av spelande än den allmänna populationen och att många av de 
patologiska spelarna har begått brott som en direkt konsekvens av sina spelproblem. Av detta 
skulle man kunna dra olika slutsatser. En kan vara att spel leder till kriminalitet eller en annan 
kan vara att kriminalitet leder till spel, på det sättet att spel kan vara en del av en kriminell 
livsstil eller att kriminalitet och spel delar liknande bakgrundsvariabler.  
 
Resultaten visar även att det finns många studier som behandlar spel och kriminalitet på 
individnivå. En stor del av dessa behandlar spelautomater och kriminalitet. Studieobjektet är 



 

-19- 

oftast tonåringar. I samband med dessa studier undersöks i många fall även videospelandes 
effekt på kriminalitet; alltså automatspel där man inte spelar om pengar. De flesta av dessa 
studier beskriver att automatspelen kan leda till patologiskt spelande som i sin tur kan leda till 
kriminalitet i form av stölder (vanligast). Andra studier på individnivå försöker förklara spel 
utifrån en ansats där spel är en av flera variabler som uppstår ur samma källa, nämligen låg 
självkontroll, vilket är en förklaringsmodell som härstammar från Hirschi och Gottfredssons 
”general theory of crime”.  
 
Tills sist kan nämnas att det är många studier som har prövat samvariationen mellan alkohol, 
andra droger och spels koppling till kriminalitet. I alla studier finner man en sådan 
samvariation, men den är ofta starkare mellan droger och alkohol och kriminalitet än med spel 
och kriminalitet och droger. Det tycks alltså vara en del andra variabler när det gäller spel och 
kriminalitet som behöver undersökas ytterligare. Men generellt kan man säga att den totala 
forskningen om spel och kriminalitet finner att kriminalitet kan vara en följd av spel och 
spelproblem och att detta främst gäller brottslighet som syftar till att tillskansa sig pengar för 
att kunna fortsätta spela eller betala av spelskulder. Det är angeläget att forskning om spel och 
kriminalitet genomförs i ett nordiskt eller svenskt sammanhang, särskilt när man skulle kunna 
förvänta sig att spelandet i Sverige ökar i och med statliga Svenska spels lansering av poker 
på Internet. En hypotes är att den ökade legitimitet som pokerspelet får genom denna satsning 
leder till ett ökat spelande och ökade problem där även kriminalitet ingår.  
 
Forskning på området spel och kriminalitet är vanligast i USA, Storbritannien, Canada, 
Australien och Tyskland. Studier om spel och kriminalitet i andra länder finns knappt av 
denna studie att döma. Ingen vetenskaplig artikel från norden har hittats och följaktligen ingen 
från Sverige. Det tycks alltså finnas ett behov av forskning på området i Sverige.  
 
Ett exempel är att det finns en lucka i studierna om spel och kriminalitet gällande interner. Det 
man undersöker i dessa studier är omfattningen av spelande och spelmissbruk som 
bakgrundsvariabel. Man mäter alltså inte det nuvarande spelandet på fängelser. Om det är så 
att interner är överrepresenterade bland patologiska spelare som resultaten visar så kan det 
vara intressant att även se om detta spelande fortsätter innanför murarna. Dessutom finns det 
en gängse bild som kanske huvudsakligen är förmedlad genom filmkulturen, att interner 
spelar om pengar också innanför murarna. Huruvida detta stämmer med verkligheten vore 
intressant att undersöka i en studie som också mäter förekomsten av spel och spelproblem 
bland interner i Sverige. Dels för att få en uppfattning om problemen är större bland dessa 
även här och dels för att undersöka vilken betydelse spelandet och problemen har för dessa 
grupper. 
 
Dessutom vore en studie om poker på Internet angeläget att genomföra, då detta är en 
spelform som vuxit lavinartat de senaste åren och som mot bakgrund av resultaten i denna 
studie kan tänkas leda till negativa konsekvenser som spelberoende och kriminalitet som följd 
för många spelare.  
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