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Förekomst av spelberoende och 
spelproblem

• Någonsin spelat: 60-90% i västvärlden

• Sverige

– spelberoende nu 0,6%, någonsin 1,2%

– spelberoende + spelproblem: 2% nu, 3,9% någonsin 
(10% hos unga män)

• Taiwan: nu 2,7-4%, någonsin 4-6%



2017-03-16

2

Förekomst av spelberoende och spelproblem 
hos missbruks- och beroendepatienter

• Västvärlden, sammanslagning av studier på individer med 
substansmissbruk/substansberoende

– 15% problemspelare

– 14% spelberoende

Spelberoende - kriterier

• Ökad insats för samma upplevelse

• Rastlös/irritabel vid försök att minska

• Flera misslyckade försök att skära ner

• Tankarna ofta upptagna av spel

• Spelar ofta vid psykiska symptom

• Försök att vinna tillbaka förluster (”chasing”)

• Ljuger om omfattningen

• Förlorat relation, jobb, utbildning mm

• Beroende av andra för att täcka förluster
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Lie-Bet

Lie-Bet – två frågor om spel om pengar

• Har du någonsin känt behov av att satsa mer och mer 
pengar på spel?

ja nej

• Har du någonsin varit tvungen att ljuga för dina 
närstående om hur mycket du spelar? 

ja nej

Spelberoende – diagnostik och 
behandling i Sverige i dag

• Mycket få specifika behandlingar i Sverige

• Mycket låg grad av diagnostik i sjukvården

• KBT

• (MI?)

• Diagnostik och behandling av andra tillstånd
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Finns det fler icke-
substansberoenden?
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Finns det fler icke-
substansberoenden?

• DSM-5

• Spelberoende (gambling disorder) flyttat till avsnittet för 
beroendetillstånd

• Brist på data avseende gaming, shopping, mat/socker, sex, 
arbete etc
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Internet gaming disorder?

• Upptaget på DSM-5:s forskningslista

• Mer data behövs

• Liten forskningserfarenhet men kliniskt intryck av likartad bild 

Internet Gaming Disorder

• Internet gaming disorders is not the same as Internet 
addiction…

• “Internet users are no more addicted to the Internet than 
alcoholics are addicted to bottles”

» Griffiths et al., 2014. Addict Res Ther
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DSM-5 – Internet gaming disorder 

• >250 publikationer

• Olika förslag till diagnoskriterier (~substansberoende, 
~spelberoende)

» Petry & O’Brien, 2013. Addiction

Internet gaming disorder

• Ofta låg egen behandlingsmotivation

• Föräldrar rapporterar högre spelfrekvens/omfattning

• Ungdomar rapporterar mer internaliserande symptom

• Högre förekomst (och viss litteratur) rapporteras från 
Asien

• Lågt behandlingsutbud 
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Internet gaming disorder scale 

• Have there been periods when all you could think of 
was the moment that you could play a game?

• Have you felt unsatisfied because you wanted to play 
more?

• Have you been feeling miserable when you were 
unable to play a game?

• Were you unable to reduce your time playing games, 
after others had repeatedly told you to play less?

» Lemmens et al., 2015. The Internet Gaming Disorder 
Scale. Psychol Assess. 

Internet gaming disorder scale 

• Have you played games so that you would not have to 
think about annoying things?

• Have you had arguments with others about the 
consequences of your gaming behavior?

• Have you hidden the time you spend on games from 
others?

• Have you lost interest in hobbies or other activities 
because gaming is all you wanted to do?

• Have you experienced serious conflicts with family, 
friends or partner because of gaming?

» Lemmens et al., 2015. 
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Hur vanligt kan gaming-beroende vara?

• Förslag på tröskel för diagnos: 5 av 9 kriterier

• 6.7% bland unga vuxna (20-30 år)

• 5.5% av ungdomar (13-20 år)

» Lemmens et al., 2015. The Internet Gaming Disorder 
Scale. Psychol Assess. 

Hur vanligt kan gaming-beroende vara?

• Norge, befolkningsmaterial av spelare (N=3389)

• 1,4% gaming-beroende + 7,3% problemspelare (+3,9% 
”engagerade spelare”)

• 87,4% ”normala spelare”  

• Riskfaktorer: manligt kön, yngre ålder 

» Wittek et al., 2016 
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Svenska data 

• Gaming Addiction Identification Test (GAIT)

• 15 frågor – AUDIT-struktur

• 1.3% av ungdomar

• 2.4% med föräldraversion

• Stor variation i världen (0.3-12%) – högre i Asien 

» Vadlin et al., 2015. Scand J Psychol
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Game Addiction Scale (Lemmens et al.)

Hur ofta de senaste sex månaderna… 

• ….har du tänkt hela dagen på att spela spel?

• ….har du känt att du har använt mer och mer tid till spel?

• ….har du spelat för att glömma det verkliga livet?

• ….har andra utan framgång försökt att få dig att minska spelandet?

• ….har du mått dåligt pga att du inte har kunnat spela?

• ….har du bråkat med andra (t ex familj, kompisar) om hur mycket tid 
du lägger på att spela?

• ….har du struntat i andra viktiga aktiviteter (jobb, skola, träning) för 
att i stället spela spel?

� aldrig � sällan � ibland � ofta � mycket ofta 
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Web-enkät om 
mobiltelefonbeteende 2016

• Fransson A, Chóliz M, Håkansson A (2017) Addiction-like 
mobile phone behavior – validation and association with 
other addictive behaviors. Manuscript. 

• Februari-april 2016

• N=1515

• Web-enkät/självtest
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Web-enkät om 
mobiltelefonbeteende 2016

• Fransson A, Chóliz M, Håkansson A (2017) Addiction-like 
mobile phone behavior – validation and association with 
other addictive behaviors. Manuscript. 

• 459 svarande i åldrarna 15-18 år 

Har du någonsin haft en period på två veckor eller mer när du har 
lagt mycket tid på att tänka på ditt spelande om pengar eller på 
att planera framtida spelinsatser eller vadslagning om pengar? 

5%
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Har du någonsin försökt sluta spela om pengar, skära ner 
eller kontrollera ditt spel om pengar?

7%

Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar, vänner eller 
andra om hur mycket du spelar (om pengar) och hur mycket 
pengar du har förlorat på spel?

4%
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Troligen problematiskt spel om pengar: 
två av tre CLiP-kriterier

3,5%

Spel som inte handlar om pengar: Har du någonsin haft en 
period på två veckor eller mer när du har lagt mycket tid på att 
tänka på ditt spelande eller på att planera framtida spelande?

29%
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Har du någonsin försökt sluta spela (spel som inte handlar 
om pengar), skära ner eller kontrollera ditt spelande?

26%

Har du någonsin ljugit för familjemedlemmar, vänner eller 
andra om hur mycket du spelar (spel som inte handlar om 
pengar)?

13%
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Tre av tre screeningfrågor – spel som inte handlar om pengar

7%

Överrepresentation av ADHD, depression och ångest hos 
tonåringar med problematiskt dataspelande (Vadlin et al., 
2016) 
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• Internet gaming disorder – högre förekomst av ADHD, 
OCD, depression och ångest

• Egen effekt på mående och funktion utöver annan 
diagnos

• Behandling av Internet gaming disorder? Effekt vid 4 v-
uppföljning av en veckas frivillig abstinens…
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• Metylfenidat och atomoxetin reducerar problematiskt 
dataspelande hos unga med ADHD + internet gaming 
disorder 

• Förbättringen korrelerad med reducerad impulsivitet 

Framtiden? 

• Ytterligare studier av funktionsnedsättning, subjekivt 
lidande, samsjuklighet etc

• Behandlingsstudier?

• Har dataspelsbeteende betydelse för utveckling av 
spelberoende? 


