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En studie inom 
forskningsprogrammet  

• Data från den juridiska databasen Karnov

• 5 år: 2014-2018

• Ca. 1 300 domar där ”spelmissbruk” o.d. nämns (PDF-filer)

• Ca. 350 fall där spelproblem uppenbart orsakat brottslighet

Några frågeställningar 

• Hur vanlig är spelrelaterad brottslighet?

• Vilka typer av brott?

• Vilka är gärningspersonerna? Vilken påföljd / straff?

• Spelproblem en förmildrande omständighet?

• Vilka är offren? Vilka är skadorna?

• Sammanhang och händelseutveckling: bakgrunden, spelandet, 

kriminaliteten, ev. samsjuklighet, efterverkningarna
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Spelproblem som orsakar brott

Spelproblem Kriminalitet

Bakgrundsfaktorer
(sociala, psykologiska, psykiatriska)



Några typer av brott

Blocketbedrägerier
”Ali”, 18 år: ostraffad – student – började spela online – spelade bort sommarlönen – läste 
artikel om bedrägerier på Blocket – genomförde minst 15 bedrägerier – pengarna gick direkt 
till onlinespel – skyddstillsyn med behandling mot spelmissbruk

Förskingring på arbetsplatsen
”Berit”, 49 år: ostraffad – ekonomiansvarig – började spela onlinekasino – förskingrade 4 
miljoner kronor – ”skulle bara låna pengarna” – även stulit från idrottsförening – fängelse 2 år

Stöld från personer i beroendeställning
”Cecilia”, 67 år: ostraffad – god man för ensamkommande flyktingbarn – förlorade stort på 
onlinespel – förskingrade 45 000 kronor från en flykting – pengarna gick direkt till mer 
onlinespel – villkorlig dom

Brott mot närstående
”Daniel”, 45 år: några små noteringar i brottsregistret – spelmissbrukare – stal ca 100 000 
kronor från en åldring, vän till sin far – hjälpte honom med matinköp mm. – tillgång till hans 
kontokort – påstår att han ”tänkte betala tillbaka” – frivård med behandling mot spelmissbruk

Stöld och snatteri
”Emre”, 30 år: ett fåtal tidigare domar – psykiska problem & spelmissbruk – förtidspensionär –
snattat parfym och läkemedel för att få lite pengar till spel – villkorlig dom & böter – fortsatt 
rättspsykiatrisk öppenvård



Smakprov på preliminär statistik 
från 2017

69 uppenbara fall: spelproblem orsakar brott

38 år, medelålder

72% män – 28% kvinnor

404 enskilda brottsoffer

29 miljoner kronor i ekonomisk skada (totalt)

Men lidande är svårt att kvantifiera



Brottsrubriceringar



Reflektioner, 
diskussion och frågor


	Brottslighet orsakad�av spelproblem
	Bildnummer 2
	Spelproblem som orsakar brott
	Bildnummer 4
	Smakprov på preliminär statistik från 2017
	Brottsrubriceringar
	Bildnummer 7

