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ETT NYTT SCREENINGFORMULÄR FÖR HASARDSPELSYNDROM 

 
Amanda Bergvik och Carina Wigren 

 
Spel- och spelberoende är ett angeläget område att beforska då det visat 
sig ha enorma konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. 
Examensuppsatsen syftade till att psykometriskt utvärdera ett 
nyutvecklat screeningformulär för spelberoende Gambling Disorder 
Identification Test (G-DIT). G-DIT uppvisade goda psykometriska 
egenskaper avseende intern konsistens samt konvergent respektive 
divergent validitet. I explorativ faktoranalys upptäcktes tre faktorer som 
var i linje med G-DIT:s tänkta dimensioner. Däremot fanns en 
signifikant medelvärdesskillnad vid test-retest, dock med låg 
effektstyrka. Det fanns en lägre systematisk skillnad hos gruppen som 
skattade låga poäng på G-DIT jämfört med de som skattade högre 
poäng. De optimala kliniska gränsvärdena påvisade att G-DIT skulle 
kunna fungera som ett screeningformulär för att särskilja mellan ingen, 
lindrig respektive svår/medelsvår spelproblematik. G-DIT:s förmåga 
att differentiera mellan olika svårighetsgrader behöver ytterligare 
studeras.  

 
Spel och spelande har varit en del av den mänskliga kulturen sedan tusentals år tillbaka 
och är fortfarande i vårt moderna samhälle en vanligt förekommande och socialt 
accepterad aktivitet som många ägnar sig åt. Spel behöver nödvändigtvis inte ha ett 
ekonomiskt incitament, men i många fall är det en betydelsefull faktor. Spel om pengar 
innebär att pengar satsas på ett sådant sätt att utfallet är slumpmässigt styrt och det finns 
en varierande sannolikhet att vinna eller förlora sin insats (Josephson, 2011). I nationella 
mätningar världen över har det konstaterats att de flesta individer vid något tillfälle spelat 
om pengar; generellt finns det fler spelare än icke-spelare (Calado & Griffiths, 2016). I 
januari 2019 trädde en ny lag i kraft som reglerar spel om pengar som tillhandahålls i 
Sverige. En statlig spelmyndighet fattar beslut om olika typer av avgiftsbelagda femåriga 
villkorade licenser beroende på spelform (Regeringen, 2019). I Sverige finns en mängd 
olika spelformer såsom spelautomater/slots, poker, kasino, vadslagning på sport, 
vadslagning på hästar, bingo, lotterier, skraplotter samt övriga spel. Enligt en svensk 
longitudinell studie, Swedish longitudinal gambling study/SWELOGS 
(Folkhälsomyndigheten, 2016), hade 92 procent av svenskarna i åldern 16–84 spelat om 
pengar vid något tillfälle, andelen som hade spelat under det senaste året var 70 procent 
och 44 procent spelade minst en gång i månaden. För de flesta personer är spel en harmlös 
fritidsaktivitet, men för en liten grupp skapar spelandet mycket omfattande problem och 
ödesdigra konsekvenser för både individen själv och för personer i dess omgivning 
(Calado & Griffiths, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2016). Personer med svår 
spelproblematik tenderar i större utsträckning att äventyra betydelsefulla relationer och 
andra viktiga saker i livet såsom arbete samt även skuldsätta sig eller vara i behov av 
ekonomiskt stöd (Grant, Odlaug & Chamberlain, 2017). 
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Definition hasardspelsyndrom och spelproblem 
Den officiella benämningen i klassifikationssystemet Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013) är 
hasardspelsyndrom, som är ett icke-substansrelaterat beroende där individen har 
svårigheter att kontrollera sitt spelande om pengar samt riskerar att förlora något av värde 
i hopp om att vinna något av ett högre värde. För att en individ ska diagnosticeras med 
hasardspelsyndrom krävs så pass stora problem att en kliniskt signifikant 
funktionsnedsättning eller lidande uppvisas under de senaste 12 månaderna samt att 
personen uppfyller minst fyra av nio symptomkriterier i DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2013). Den kliniska definitionen respektive definitionen ur ett 
folkhälsoperspektiv skiljer sig något åt. Folkhälsomyndigheten (2018) definierar 
spelproblem i egenskap av att spelandet skapar negativa påföljder i en persons liv såsom 
sociala, hälsomässiga eller ekonomiska problem. Det påverkar således livssituationen i 
form av svårigheter att hantera arbetet, skolan eller andra aktiviteter. 
Folkhälsomyndigheten (2016) gör en indelning i fyra olika kategorier: inga spelproblem, 
spelare med viss risk, spelare med förhöjd risk samt spelare med spelproblem. De två 
sistnämnda kategorierna läggs samman och benämns som problemspelare. En definition 
av problemspelare som används internationellt i litteraturen är att problemspelande utgörs 
av ett spelbeteende som skapar negativa konsekvenser för spelaren, dess omgivning eller 
för samhället. Problemspelande är i ett tidigt stadium och leder därför till färre negativa 
konsekvenser än vad som uppvisas hos en person som lider av hasardspelsyndrom. Med 
andra ord är problemspelare personer som troligen upplever problem till följd av sitt 
spelande, men som inte uppfyller kriterierna för den kliniska diagnosen 
hasardspelsyndrom (Neal, Delfabbro & O’Neil, 2005; Ferris & Wynne, 2001). 
Spelproblem går därmed att se som ett kontinuum där diagnosticering med 
hasardspelsyndrom är den allvarligaste graden.  
	
Reviderad diagnos 	
Beroende av spel om pengar benämndes tidigare som spelmani i APA:s psykiatriska 
diagnossystem DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) och kategoriserades 
då som en impulskontrollstörning. Efter att APA:s psykiatriska diagnosmanual 
uppdaterades år 2013 ändrades diagnosen till att kallas hasardspelsyndrom (gambling 
disorder) och flyttades till kategorin Substansrelaterade syndrom och beroendesyndrom 
(American Psychiatric Association, 2013). Utöver namnbyte och ny kategorisering 
skedde främst tre revideringar, dels togs kriteriet om kriminellt beteende bort och dels 
reducerades gränsvärdet för uppfyllnad av diagnos från fem till fyra kriterier. Dessutom 
infördes att tillståndets aktuella svårighetsgrad skulle specificeras vid diagnostisering. En 
anledning till att kriteriet för kriminellt beteende togs bort är att många av de desperata 
handlingar, exempelvis bedrägeri, som individer med spelproblem kan ägna sig åt, inte 
betraktas som uppenbart brottsliga handlingar och därav sker troligen en 
underrapportering. Dessutom kan kriteriet ha medfört en rädsla för rättsliga påföljder. 
Vidare visade forskning att det kriteriet endast förekom hos individer med svårast 
spelproblem och därmed inte tillförde något av substans för diagnostiseringen. Ytterligare 
ett problem med kriteriet var att det fanns svårigheter att definiera vad begreppet kriminell 
handling innebar, både för intervjuaren och den spelande personen (Stinchfield et al., 
2016). Borttagandet av kriminellt beteende mottogs med en viss skepsis då vissa menade 
att kriteriet var betydelsefullt och speglade den desperation som kan uppstå vid 
spelproblem. Det visade sig dock att prevalenssiffrorna påverkades marginellt av detta 
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borttagande. Den andra stora förändringen, att reducera gränsvärdet för diagnos från fem 
till fyra kriterier, medförde att antalet individer som uppfyllde diagnos ökade i den 
generella populationen (Petry, Blanco, Jin, & Grant, 2014). Samtidigt framhåller 
Stinchfield et al. (2016) att risken för falska negativa fall, det vill säga att en individ inte 
diagnosticeras med hasardspelsyndrom trots att hen egentligen har diagnosen minskar 
efter revideringen av diagnosen och övergången från DSM-IV till DSM-5. 	
	
Sammanlagt kvarstår nu nio olika kriterier och för att uppfylla diagnos för 
hasardspelsyndrom krävs således minst fyra kriterier. Uppfyllnad av 4–5 diagnoskriterier 
specificeras som lindrigt; 6–7 kriterier specificeras som medelsvårt samt 8–9 kriterier 
specificeras som svårt (American Psychiatric Association, 2013). I diagnosmanualen 
DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) är det även tydliggjort att det ska vara 
ett ihållande och upprepat problematiskt hasardspel som leder till kliniskt signifikant 
funktionsnedsättning, psykiskt lidande och ekonomiska problem samt med tillägget att 
spelbeteende inte förklaras bättre med manisk period.  
 
Prevalenssiffror internationellt och nationellt	
Internationellt är det väldigt stor variation på andelen problemspelare inklusive personer 
med hasardspelsyndrom beroende på kontinent. Calado och Griffiths (2016) uppger att 
prevalenssiffrorna för de föregående 12 månaderna är följande: Nordamerika 2–5 %: 
Asien 0,5–5,8 %: Oceanien 0,4–0,7 %:  Europa 0,1–3,4 %. Inom Europa förklaras 
prevalensvariationen av att spelmarknaden regleras på nationell nivå vilket gör att 
individers spelmönster (exempelvis typ av spel och tillgång till spel) varierar från land 
till land. Fler och fler länder inom Europa har dessutom i varierande grad legaliserat och 
liberaliserat sin spelmarknad, däribland Sverige. En ytterligare anledning till 
prevalensvariationen är att det förekommer en mängd olika mätinstrument som i sig 
innehåller olika mätmetoder avseende exempelvis tidsperioder, gränsvärden och 
mätförfaranden (till exempel intervju eller självskattning) (Williams, Volberg, & Stevens, 
2012). 
	
Enligt SWELOGS (Folkhälsomyndigheten, 2016) är andelen problemspelare två procent 
i Sverige, det vill säga 165 000 personer i åldern 16–84 år. Till kategorin problemspelare 
räknas spelare med förhöjd risk samt personer med spelproblem. Utöver nämnda två 
procent så löper ytterligare fem procent risk att utveckla spelproblem.	
	
Samsjuklighet och konsekvenser av problemspelande 	
I en metaanalys påvisas att behandlingssökande personer med spelproblem ofta lider eller 
tidigare i livet har lidit av andra psykiatriska diagnoser. De vanligaste samtida tillstånden 
som spelberoende är tobaksbruk (56,4 %), egentlig depression (29,9 %), alkoholbruk- 
och beroende (18,2 % respektive 15,2 %), social ångest (14,9 %), generell ångest (14,4 
%) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (12,3 %). ADHD och Bipolär sjukdom 
uppvisar lägre prevalenssiffror, 9,3 % respektive 8,8 % hos behandlingssökande personer 
(Dowling et al., 2015). Det är i många fall svårt att avgöra om spelberoendet är en orsak 
till eller konsekvens av andra psykiatriska tillstånd. I forskning har det framkommit att 
många som söker hjälp för sina spelproblem har ett underliggande personlighetssyndrom. 
Nästintill hälften av de behandlingssökande uppfyllde kriterier för något 
personlighetssyndrom. De mest förekommande personlighetssyndromen var 
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narcissistisk-, antisocial-, borderline (Karlsson & Håkansson, 2018) samt tvångsmässigt 
personlighetssyndrom (Dowling et al., 2015). 
 
Nationella resultat kring samsjuklighet överensstämmer med det som framkommit 
internationellt. Enligt SWELOGS (Folkhälsomyndigheten, 2016) uppger enbart 12 
procent av personerna med allvarliga spelproblem att de har god psykisk hälsa. Av de 
som söker behandling för spelproblem uppger många en hög alkoholkonsumtion och det 
är inte helt ovanligt med droganvändning. Ofta tenderar dessa personer att bland annat ha 
ett svårare spelproblem, mer spelsug och högre frekvens av spelande. Utöver alkohol- 
och droganvändning uppger behandlingssökande att de samtidigt lider av 
förstämningsproblematik, framförallt egentlig depression.	
	
Studier genomförda i Nordamerika har påvisat att individer som uppfyllde mellan tre till 
tio kriterier enligt det tidigare klassifikationssystemet DSM-IV (American Psychiatric 
Association, 1994) löpte en signifikant högre risk för både suicidtankar- och suicidförsök 
jämfört med icke-spelare och personer med låg eller viss risk för spelproblem. Enligt 
denna studie innebär alltså en ökad grad av spelproblem en ökad risk för att någon gång 
under livet antingen ha suicidtankar eller begå suicidförsök (Moghaddam, Yoon, 
Dickerson, Kim, & Westermeyer, 2015; Newman & Thompson, 2003). Karlsson och 
Håkansson (2018) har påvisat att dödligheten bland problemspelare är nästan två gånger 
högre jämfört med den övriga populationen i Sverige och att dessa personer i mycket 
högre utsträckning begår suicid eller dör i förtid på grund av exempelvis fysisk ohälsa.  
 
För både problemspelare och individer som uppfyller kriterierna för hasardspelsyndrom 
medför spelandet en rad olika konsekvenser, som inte enbart drabbar personen själv utan 
även drabbar personer i individens närhet. Både internationellt och nationellt har det 
påvisats att betydelsefulla andra (en person som anses viktig för personens 
välbefinnande, exempelvis en partner) påverkas negativt av personens spelande. Dessa 
betydelsefulla andra löper ökad risk för att utsättas för våld i nära relation; drabbas av 
psykisk ohälsa; utveckla riskkonsumtion av alkohol; oroa sig för ekonomin; ha 
relationsproblem eller ha egna spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018; Riley, 
Harvey, Crisp, Battersby & Lawn, 2018). Utöver betydelsefulla andra så påverkas även 
barn till spelare. I Sverige indikerar beräkningar att 260 000 personer lever med personer 
som har spelproblem och ungefär 76 000 av dessa är barn (Folkhälsomyndigheten, 2016). 
Precis som vuxna så drabbas barn till personer med spelproblem i högre grad av 
nedstämdhet, suicidförsök samt skolproblem. Vidare ägnar sig barnen i större 
utsträckning åt spelbeteende själva. Forskning har visat att när föräldrar öppet medger sitt 
spelande så tenderar barn att skatta ett bättre mående jämfört med barn vars föräldrar inte 
erkänner sitt spelberoende (Riley et al., 2018). 
 
Mätning av spelproblem 
I förhållande till forskning om substansberoende, såsom alkohol och droger, är forskning 
kring spelberoende fortfarande i sin linda och beräknas ligga cirka 20 till 30 år efter 
(Gooding & Tarrier, 2009). Utöver det är ett problem att de screeninginstrument som 
funnits fram till idag har fokuserat på olika domäner inom spelberoende vilket gör att 
helhetsbilden ej ringas in. Dessutom har det vid forskning använts många olika 
utfallsmått, dels vid behandling men även vid identifiering och diagnosticering. Tidigare 
använda instrument har inte heller validerats i linje med den reviderade diagnosen 
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(Molander, et al., 2019). För att få bukt med problemet gällande att studier inkluderade 
olika utfallsmått så har experter inom området enats om vilka egenskaper som bör 
beskrivas vid spelberoende (The Banff Consensus), vilka är följande:  [1] Mätningar av 
spelbeteende i form av beräkning av nettokostnaderna som individen lägger på spel varje 
månad, antal dagar i månaden som personen spelar samt hur mycket tid personen lägger 
på att tänka på spelande varje månad, [2] Mätningar av problem som orsakas av spelande 
vilket innefattar finansiella, relationella, hälsomässiga samt påverkan på livskvaliteten 
(Walker et al., 2006). 
 
Som nämndes ovan har inte tidigare instrument validerats i linje med den reviderade 
diagnosen. Det finns således ett behov av ett instrument som tar hänsyn till alla parametrar 
som anges i kriterierna för hasardspelsyndrom samt egenskaperna enligt The Banff 
Consensus (American Psychiatric Association, 2013; Molander et al., 2019; Walker et 
al., 2006). Tidigare screeninginstrument har fokuserat antingen på spelbeteende, 
symptom eller negativa konsekvenser av spelande. Inget instrument har inkluderat alla 
tre domäner av spelande. The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems (NODS) 
och Problem Gambling Severity Index (PGSI) har tidigare varit de mest etablerade 
instrumenten men båda utgår från DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994; 
Molander et al., 2019). 
 
Nyutvecklade skattning- och screeningformulär för spel bör återspegla de förändrade 
diagnoskriterierna och egenskaperna som beskrivs i The Banff Consensus och således 
innehålla frekvens av spelande; upptagenhet av spel; mängd spenderade pengar; grad av 
psykisk ohälsa, relationsproblem och finansiella problem. Gällande mätning av hur 
mycket pengar en person spenderar på spel är komplext och svårbedömt. I jämförelse 
med det som inom alkoholberoende mäts som “standardglas” så finns här ingen 
standardenhet att utgå från. Vid spelberoende är centrala parametrar spenderade 
respektive förlorade pengar. Vid första anblick kan detta betraktas som ett enkelt sätt att 
mäta spelandet på. Detta är dock ett förenklat synsätt då bedömning av omsatta pengar är 
avsevärt mer komplext. Problemet är hur begreppet förlorade pengar ska definieras och 
följaktligen beräknas. Det kan även föreligga en svårighet i att minnas och redogöra för 
hur mycket pengar som gått förlorade eftersom det handlar om pengar in och ut via vinster 
och förluster. Svårigheten ligger därmed i att beräkna och bedöma nettoresultatet av 
spelandet (Walker et al., 2006). Forskning har visat att oavsett om respondenten ges 
tydliga instruktioner gällande beräkningar av vad som betraktas som intjänade, 
spenderade respektive förlorade pengar så uppfattas instruktionerna subjektivt och 
beräkningarna blir därför tvetydiga och icke-precisa. Beroende på vilken tidsram som 
efterfrågas ges en stor variation i svar. Ju längre och mer avlägsen tidsperiod desto större 
risk att minnas fel (Blaszczynski, Ladouceur, Goulet, & Savard, 2006). Det är inte heller 
ovanligt att personer spelar periodvis, exempelvis i samband med lön vilket gör det svårt 
att beräkna och bedöma det genomsnittliga beloppet (Walker et al., 2006).  
 
Ytterligare ett problem med spelberoende jämfört med substansrelaterade beroenden är 
frånvaro av fysiska markörer. Vid alkohol- och drogproblematik går det att genomföra 
parallella biologiska mätningar såsom promillehalt i blodet och utandning samt urinprov. 
I dessa situationer går det att på ett mer tillförlitligt sätt säkerställa att ett beroende 
föreligger (Hodgins & Makarchuk, 2003).  
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Syfte och frågeställningar	
Med tanke på den reviderade diagnosen från tidigare klassifikationssystem DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1994) där spelberoende benämndes spelmani till 
nuvarande DSM-5-diagnos (American Psychiatric Association, 2013) 
hasardspelsyndrom är det av vikt att ha skattningsformulär som överensstämmer med 
nuvarande bedömningskriterier. Dessutom har spelberoende visat sig ha enorma 
konsekvenser på individ- och samhällsnivå. Utifrån detta resonemang finns det starka 
incitament att i ett tidigt skede upptäcka och kartlägga dessa individers spelproblematik 
vilket med fördel kan göras genom nyutvecklade skattningsformulär som på ett adekvat 
och specifikt sätt fångar upp problematiken.	
	
Detta uppsatsarbete är en del av det större forskningsprojektet Identifiering och 
psykologisk behandling för spelberoende hos vuxna med psykiatrisk samsjuklighet på 
Centrum för Psykiatriforskning (CPF) på Karolinska institutet. En del av detta projekt har 
som avsikt att ta fram samt validera ett screeningformulär för spelberoende (Gambling 
Disorder Identification Test - G-DIT). Hädanefter kommer Gambling Disorder 
Identification Test benämnas som G-DIT. Formuläret baseras på de kriterier som 
föreligger för hasardspelsyndrom i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) 
samt egenskaperna enligt The Banff Consensus (Walker et al., 2006) (tillvägagångssätt 
för utvecklingen av G-DIT redovisas ytterligare i avsnitt Instrument). G-DIT avses kunna 
bli ett jämförbart test med de etablerade skattningsskalor som finns för alkohol (Alcohol 
Disorder Identification Test - AUDIT) (Berman, A. H., Wennberg, P., & Källmén, 2012) 
samt droger (Drug Disorder Identification Test - DUDIT) (Berman, A. H., Wennberg, P., 
& Källmén, 2012; Molander et al., 2019) 
 
Syftet med denna examensuppsats är att psykometriskt utvärdera G-DIT. Därmed lyder 
frågeställningarna: 
	

1. Till vilken grad samstämmer frågorna i G-DIT (intern konsistens)?	
2. Till vilken grad överensstämmer deltagarnas svar i G-DIT vid upprepad 

mätning (test-retest)?	
3. Vilken/vilka latenta faktorer går att urskilja i G-DIT?	
4. Har G-DIT tillfredsställande konvergent validitet i förhållande till förekomst 

av spelskulder och förekomst av spel senaste månaden samt existerande 
spelinstrument: The Problem Gambling Severity Index (PGSI),  The NORC 
Diagnostic Screen for Gambling Problems (NODS), Problem and 
Pathological Gambling Measure (PPGM)?	

5. Har G-DIT tillfredsställande divergent validitet i förhållande till Adult ADHD 
Self-Report Scales (ASRS) och Mood Disorder Questionnaire (MDQ)?	

6. Vad är det optimala gränsvärdet för G-DIT för att upptäcka lindrig, medelsvår 
eller svår spelproblematik och vilken grad av sensitivitet och specificitet ger 
dessa gränser? 
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Metod	
	

Undersökningsdeltagare  
I projektet Identifiering och psykologisk behandling för spelberoende hos vuxna med 
psykiatrisk samsjuklighet finns ett slutgiltigt mål att inkludera 600 personer från fem olika 
kohorter: 
 

• Behandlingssökande Stockholm, inom sjukvården 	
• Deltagare från självhjälpsgrupper 	
• Deltagare från Stödlinjens hemsida 	
• Behandlingssökande sjukvård/nätverk i Sverige	
• Rekreations- och problemspelare rekryterade via internet.	

 
Inom ramen för denna uppsats inkluderades totalt 244 deltagare från ovan nämnda 
kohorter. Majoriteten av deltagarna i undersökt urval kom från Stödlinjen samt från 
självhjälpsgrupperna. I databearbetningen inkluderas deltagare i varierande grad från 
samtliga kohorter beroende på genomförd analys. 	
	
Av det totala antalet deltagare genomfördes semistrukturerade intervjuer (Structured 
Clinical Interview for Gambling Disorder, SCI-GD)  med 128 deltagare. Intervjuerna 
genomfördes av uppsatsförfattarna, legitimerad psykolog på CPF alternativt 
Beroendecentrum Stockholm (Grant, Steinberg, Kim, Rounsaville, & Potenza, 2004) 
SCI-GD beskrivs mer ingående under avsnittet Instrument.  
	
För att inkluderas i studien krävdes att deltagarna var mellan 18–85 år samt behärskade 
svenska i tal och skrift. En person exkluderades i databearbetningen efter Steg 3 på grund 
av att deltagaren ägnade sig åt datorspel och inte spel om pengar. Ur demografiskt 
perspektiv var 159 av de 244 deltagarna män (65,2 %) och 85 deltagare kvinnor (34,8 %). 
Den genomsnittliga åldern för samtliga deltagare var 37,6 år (SD = 12,5) med ett 
åldersspann mellan 18 till 82 år. Den genomsnittliga åldern för män var 35,9 år (SD = 
12,5) och för kvinnor 40,8 år (SD = 11,9). För detaljerat demografisk information se 
Bilaga 1.  
 
Procedur 	
Deltagarna rekryterades på olika sätt beroende på vilken kohort de tillhörde. 
Behandlingssökande Stockholm inom sjukvården rekryterades via kliniker på 
Beroendecentrum Stockholm. Deltagarna hänvisades till en specifik svarslänk på internet. 
Rekryteringen påbörjades i november 2018. Deltagarna från självhjälpsgrupper 
rekryterades dels via annons på Spelberoendes Riksförbund för spelberoende och 
anhörigas Facebooksida samt likadan annons på Spelberoendes förening för Stockholm, 
Göteborg, Malmö respektive Borlänges Facebooksidor. Rekryteringen påbörjades i april 
2019. Samma annons fast i tryckt format delades ut vid ett självhjälpsmöte 2019-05-06 
vid Spelberoendes Riksförbund, Föreningen Stockholm. I annonsen hänvisades 
deltagarna till hemsidan www.spelstudien.se för att delta. Deltagarna från Stödlinjens 
hemsida var personer som sökt sig till hemsidan www.stodlinjen.se. På hemsidan ombads 
personer, som spelat om pengar under senaste 12 månaderna, att bidra till spelforskningen 
genom att besvara ett antal självskattningsformulär. Rekryteringen påbörjades i mars 
2019. Deltagarna i kohorten Behandlingssökande i sjukvård/nätverk i Sverige 
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rekryterades via ett nationellt behandlarnätverk för spelberoende. Intresserade kliniker 
erhöll affischer att anslå på sina kliniker där deltagarna hänvisades till 
www.spelberoendestudien.se. Rekryteringen påbörjades i maj 2019. Rekryteringen av 
Rekreations- och problemspelare via internet skedde genom annons på Facebook där 
deltagarna hänvisades till hemsidan www.spelstudien.se. Vid samtliga rekryteringar och 
annonser utlovades två biobiljetter som ersättning för deltagande.  
 
Efterföljande process innefattade datainsamling i tre efter varandra följande steg (se Figur 
1). Det första steget innebar att deltagarna fyllde i flertalet skattningsformulär, däribland 
G-DIT. Tidsåtgången för detta beräknades till cirka 45 till 60 minuter. I det andra steget, 
en vecka senare, uppmanades deltagarna via e-post att fylla i skattningsformuläret G-DIT, 
vilket bedömdes ta fem till tio minuter. Om deltagaren ej besvarat G-DIT inom två till sju 
dagar utgick en påminnelse via e-post från projektledande doktorand. Om deltagaren trots 
påminnelse ej besvarat G-DIT så betraktades deltagaren som bortfall från Steg 2 och 
framåt i processen. Det tredje och sista steget bestod av att deltagarna kontaktades via 
SMS för en efterföljande SCI-GD-intervju. Om deltagaren inte svarade på SMS:et utgick 
en påminnelse via e-post två dagar senare. Deltagare som varken besvarade SMS eller e-
post inkluderades inte i Steg 3. Kontakt via SMS och e-post samt den semistrukturerade 
intervjun genomfördes av uppsatsförfattarna eller legitimerad psykolog på CPF 
alternativt Beroendecentrum Stockholm. En person inom projektet ansvarade 
genomgående för kontakten med varje enskild deltagare. Om deltagarna genomförde steg 
1 och 2 i studien erhöll de två biobiljetter. Steg 3 premierades inte ytterligare.  
 
I den här examensuppsatsen samlades data in löpande fram till 2019-10-16. Därefter 
erhölls ett avidentifierat dataset i excelformat från projektledande doktorand på CPF där 
namn, bostadsadress, telefonnummer samt e-postadress ersatts med randomiserat 
kodnummer.  
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Figur 1. Datainsamlingens tre steg.  
 
Innan de semistrukturerade intervjuerna påbörjades fick uppsatsförfattarna utbildning i 
instrumentet genom en teoretisk genomgång samt provintervjuer och rollspel. Utöver 
utbildning kring den semi-strukturerade intervjun deltog uppsatsförfattarna i en 
webbaserad spelutbildning administrerad av CPF samt deltog i självhjälpsmöte vid 
Spelberoendes Riksförbund, Föreningen Stockholm. 
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Instrument	
Gambling Disorder Identification Test (G-DIT)	

Det nu framtagna screeningformuläret (se Bilaga 2) inkluderar tre domäner av spelande, 
det vill säga spelbeteende, symptom och negativa konsekvenser. Formuläret är under 
utveckling i fyra steg, varav steg ett till tre har genomförts och steg fyra är pågående. 
Första steget innebar att hitta och identifiera lämpliga frågor vilket gjordes via tidigare 
använda frågeformulär. Efter en omfattande sökning fanns 726 valbara frågor. Därefter 
kategoriserades frågorna i fyra breda områden enligt följande (Molander et al., 2019):  
 

• Konsumtion av spelande (form av spel, tid, penningsummor, spelbeteenden)	
• DSM-5 kriterier (upptagenhet av spel, tolerans, kontrollförlust, 

abstinenssymptom, “jaga förluster”, lögner, sociala konsekvenser)	
• Negativa konsekvenser (generella svårigheter, hälsa, finansiella, illegalt 

beteende)	
• Övriga frågor (anledningar till spelande, tilltro till den egna förmågan, kognitiva 

förvrängningar, ångest, depression).	
 
Den sistnämnda kategorin uteslöts från formuläret vilket även underkategorin illegalt 
beteende gjordes eftersom detta kriterium inte längre ingår i diagnoskriterierna. Andra 
steget inkluderade att föreslagna frågor utvärderades av artikelförfattarna i projektet. 
Sedan utvärderades frågorna av en större expertgrupp i en internationell Delphi-
undersökning i två steg varav det sista steget genomfördes i samråd med en grupp 
spelforskare för att lösa kvarstående oklarheter. I det tredje steget pilot-testades 
formulärets face-validitet (att deltagare uppfattar att G-DIT mäter spelande) genom att ett 
litet antal personer med spelproblem fick skatta ett urval av frågorna från formuläret 
genom att använda metoden ”think aloud”. Denna process innebar att personerna fick 
fundera högt kring sina svar utifrån de ställda G-DIT-frågorna. Efter genomförda 
intervjuer analyserades innehållet och G-DIT justerades för att öka face validiteten. Det 
fjärde och sista steget innefattar en psykometrisk utvärdering av G-DIT i relation till 
andra instrument samt en diagnostisk intervju, vilket delvis görs inom ramen för denna 
uppsats (Molander et al., 2019).  
 
G-DIT består av 14 påståenden inom de tre olika domänerna spelbeteende, symptom samt 
negativa konsekvenser. Formuläret inkluderar även frågor gällande förra månadens 
utgifter och vinster samt spelformer. Svarsalternativen vid frågor gällande spelbeteende 
(t ex “Hur ofta spelar du om pengar”) varierar i sju skalsteg från “aldrig” till “flera gånger 
per dag”. Poängsättningen motsvarar här 0 till 6 poäng per item. På frågorna som 
inkluderats i kategorin symptom (t ex “Hur ofta har du ljugit för andra om ditt spelande, 
de senaste 12 månaderna?”) varierar svarsalternativen i fem skalsteg från “aldrig” till 
“dagligen eller nästan varje dag”. Poängsättningen motsvarar här 0 till 4 poäng per item. 
I den sista kategorin, vilken handlar om negativa konsekvenser (t ex “Har ditt spelande 
lett till allvarliga problem på jobbet eller skolan för dig?”) finns svarsalternativen i tre 
skalsteg “nej” eller “ja, men inte under det senaste året” eller ”ja, under det senaste året”. 
Poängsättningen motsvarar här 0, 2 respektive 4 poäng per item. Den maximala 
totalsumman för G-DIT är 62 poäng (Molander et al., 2019).	
 



 
 

11 

I sin utformning är G-DIT jämförbar med etablerade skattningsformulär för alkohol 
respektive droger (AUDIT och DUDIT) (Berman, A. H., Wennberg, P. & Källmén, 2012; 
Berman, Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 2005a)	
	

Structured Clinical Interview for Gambling Disorder (SCI-GD)	
Diagnosinstrumentet Structured Clinical Interview för DSM-5 (SCID-5) inkluderar 
många olika tillstånd men har saknat en modul för spelberoende, vilket är bakgrunden till 
att SCI-GD utvecklats (tidigare nämnt som SCI-PG). SCI-GD är en semi-strukturerad 
intervju bestående av frågor kring nio symptom (A-kriterium) samt uteslutande av spel 
på grund av manisk period (B-kriterium). Intervjuaren avgör om respektive kriterium 
anses vara uppfyllt respektive ej uppfyllt, alternativt om det föreligger otillräckligt med 
information för att bedöma. I slutet av intervjun görs en bedömning gällande 
svårighetsgrad. SCI-GD är utformad för att överensstämma med resterande delar av 
SCID. I en psykometrisk utvärdering av SCI-GD uppvisades god test-retest och 
interbedömarreliabilitet samt konvergent och divergent validitet (Grant et al., 2004). För 
att kunna värdera hur tillförlitligt ett skattningsformulär är måste det jämföras med en 
etablerad alternativ metod för att veta om en person verkligen har en sjukdom eller inte. 
Eftersom SCI-GD har uppvisat goda psykometriska egenskaper och ses som en av de 
mest tillförlitliga metoderna för att bedöma spelproblem har intervjun använts som 
underlag för att beräkna de olika gränsvärdena för G-DIT.  
 

Problem Gambling severity index (PGSI)	
För att studera konvergent validitet, det vill säga mäta sambandet mellan två 
skattningsformulär som avser att mäta samma fenomen, gjordes en jämförelse mellan G-
DIT och skattningsformuläret PGSI. PGSI består av nio frågor för att mäta risk- och 
spelproblem senaste 12 månaderna. Exempel på en fråga är “Om du tänker på de senaste 
12 månaderna, har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av 
spänning? Skulle du säga ...“. Svarsalternativen består av aldrig, ibland, ofta och nästan 
alltid. Den interna konsistensen för PGSI har generellt bedömts vara hög (α = 0,86) samt 
test-retest reliabiliteten 0,78 (Ferris & Wynne, 2001). I undersökt deltagarunderlag 
beräknades Cronbachs α till 0,95.  
	

The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems (NODS)	
För att studera konvergent validitet ytterligare gjordes en jämförelse mellan G-DIT och 
skattningsformuläret NODS. Detta skattningsformulär finns i tre olika varianter gällande 
tidsspann: livstid, de senaste 12 månaderna samt de senaste 30 dagarna. I aktuell 
undersökning har 30 dagars-versionen använts. NODS mäter svårighetsgraden utifrån 
kategorierna riskabla spelvanor, spelproblem, spelmissbruk eller spelberoende. 
Skattningsformuläret består av 17 frågor, exempelvis “Har du under de senaste 30 
dagarna haft en period som varat två veckor eller mer, då du ägnat mycket tid åt att tänka 
på tidigare spelerfarenheter eller planera framtida spelande?”. Svarsalternativen på 
respektive fråga är ja alternativt nej. Versionen som avser att mäta spelande under hela 
livstiden har uppvisat hög reliabilitet med en intern konsistens på α = 0,88 samt test-retest 
reliabilitet på 0,99 (Wickwire, Burke, Brown, Parker, & May, 2008) I undersökt 
deltagarunderlag beräknades Cronbachs α = 0,76.  
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Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM)	
Det sista skattningsformuläret som använts för att studera den konvergenta validiteten är 
PPGM. Detta skattningsformulär består av 14 frågor med ja och nej som svarsalternativ. 
Exempel på frågor som ställs i PPGM är “Har du lånat en stor summa pengar eller sålt 
någon ägodel på grund av ditt spelande, de senaste 12 månaderna?”. PPGM avser att mäta 
samtliga negativa konsekvenser av spelandet under de senaste 12 månaderna. Resultatet 
utmynnar i kategoriseringar enligt följande: Patologiskt spelande (hasardspelsyndrom), 
Problemspelare, Riskspelare eller Rekreationsspelare. PPGM har på en månads test-retest 
uppvisat en reliabilitet på 0,78 samt en god intern konsistens (α = 0,81) (Williams & 
Volberg, 2014) I undersökt deltagarunderlag beräknades Cronbachs α till 0,86. 
	

Adult ADHD Self-Report Scales (ASRS)	
För att mäta divergent validitet, vilket innebär att mäta sambandet mellan ett instrument 
som inte är avsett att mäta spelproblem eller associerade konstrukt, användes ASRS. 
Formuläret består av 18 frågor som bygger på kriterierna för den neuropsykiatriska 
diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Nio av frågorna berör 
ouppmärksamhet och nio berör hyperaktivitet/impulsivitet. Exempel på fråga är “Hur ofta 
händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller 
monotont arbete?”. Svarsalternativen är aldrig, sällan, ibland, ofta samt mycket ofta 
(Kessler et al., 2005). I undersökt deltagarunderlag beräknades Cronbachs α till 0,85. 
 

Mood Disorder Questionnaire (MDQ)	
Den divergenta validiteten beräknades ytterligare genom att använda MDQ. Detta 
skattningsformulär avser att screena för symptom på bipolär sjukdom genom 16 ja/nej-
frågor samt en flervalsfråga. Frågorna på del ett utgår från “Har det någon gång i ditt liv 
funnits en period då du upplevt att du inte varit ditt normala jag och…” med efterföljande 
frågor som exempelvis “du kände dig mycket mer självsäker än vanligt?”. I ett urval av 
öppenvårdspatienter inom psykiatrin har MDQ uppvisat en god sensitivitet (0,73) samt 
en väldigt god specificitet (0,90) (Hirschfeld et al., 2000). I undersökt deltagarunderlag 
beräknades Cronbachs α till 0,90. 
	
Databearbetning och statistiska analyser 	
För de statistiska analyserna har Jamovi (version 1.0.8.0) använts, vilket är ett grafiskt 
användargränssnitt för statistikmiljön R och tillhörande paket. 
	
Reliabilitet	
Det är viktigt att det är hög tillförlitlighet i det insamlade materialet. Att det är en hög 
grad av överensstämmelse vid olika tidpunkter och vid olika situationer för att resultatet 
ska betraktas som pålitligt och därmed ha hög reliabilitet (Borg & Westerlund, 2011). 
 

Intern konsistens 	
Ett sätt att mäta reliabilitet på är genom intern konsistens. Detta är en analysmetod för att 
mäta hur väl frågorna i ett formulär samstämmer med varandra. Om frågorna mäter 
samma sak, i detta fall spelproblem, bör de vara högt korrelerade med varandra. För att 
beräkna den interna konsistensen används ofta måttet Cronbachs alfa (α) som kan variera 
från 0 till 1. Ett resultat under α = 0,70 är ej acceptabelt, ett resultat mellan α = 0,70 till 
α= 0,79 är tillräckligt, ett resultat mellan α = 0,80 till α = 0,89 är bra och slutligen ett 
resultat över α = 0,90 är utmärkt (Cicchetti, 1994). Deltagare som genomfört Steg 1 
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inkluderades i mätningen av intern konsistens, vilket innefattade 244 
deltagare. Beräkning genomfördes även för deltagare som slutfört Steg 2 i processen, 
vilket inkluderade 205 deltagare. Även en inter-item-beräkning gjordes för Steg 1 
respektive Steg 2. Beräkning av inter-item korrelation ger information om hur enskilda 
item förhåller sig till varandra. Eftersträvansvärt är att varje item varken korrelerar för 
lågt respektive för högt eftersom för låga korrelationer kan indikera på att formuläret ej 
mäter samma sak samtidigt som för höga korrelationer kan innebära att item är repetitiva 
(Clark & Watson, 1995). Det optimala värdet för inter-item korrelation anses enligt Hair, 
Black, Babin och Anderson (2006) vara ett värde över 0,30.  
 

Test-retest	
Reliabilitet över tid kan mätas genom test-retest förutsatt att deltagarna är desamma (Borg 
& Westerlund, 2011). Test-retest är ett tillvägagångssätt där deltagarna besvarar exakt 
samma enkät vid upprepade tillfällen för att sedan beräkna korrelation mellan de olika 
mättillfällena. Om det går att utläsa ett samband, som kan bedömas ha hög 
överensstämmelse, betyder det att reliabiliteten är god, det vill säga har god tillförlitlighet 
(Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, & Sverke, 2016). 
 
Enkel korrelation genomfördes för att mäta sambandet mellan mätning vid Steg 1 och 
Steg 2. För att få en fördjupad bild av samstämmigheten mellan Steg 1 och Steg 2 samt 
visualisera sambandet genomfördes en Bland-Altman analys. Detta för att åskådliggöra 
om det fanns någon systematik i skillnaden mellan värden, det vill säga exempelvis om 
medelvärdesskillnaden är större för deltagare med högre poäng på G-DIT än de med lägre 
poäng.  Ett beroende t-test genomfördes för att beräkna om medelvärdesskillnaden mellan 
Steg 1 och Steg 2 var signifikant.  
 
Totalt genomförde 205 deltagare Steg 1 och Steg 2 i processen. Deltagare som ej besvarat 
G-DIT efter påminnelse exkluderades samt deltagare som ej fyllt i inom den uppsatta 
tidsramen 7 till 14 dagar.  Således inkluderades 164 deltagare (bortfall 41 deltagare) i 
beräkningen.  
	

Explorativ faktoranalys	
En faktoranalys genomfördes för att bedöma G-DIT:s konstruktvaliditet, vilket innebär 
att undersöka om svaren på frågorna återspeglar det faktiska fenomen som avser att mätas 
(Berntson et al., 2016).  Explorativ faktoranalys användes för att undersöka i vilken 
omfattning frågorna i G-DIT avspeglar bakomliggande (latenta) faktorer. Den explorativa 
faktoranalysen hade alltså som syfte att statistiskt kartlägga den bakomliggande 
strukturen, det vill säga hur frågorna i skattningsformuläret grupperade sig. Innan den 
explorativa faktoranalysen genomfördes behövde lämpligheten bedömas, detta skedde 
genom att beräkna och undersöka korrelationsmatrisen för formulärets item. En tumregel 
vid genomförande av explorativ faktoranalys är korrelationer över 0,30. Lämpligheten 
beräknades genom att använda Bartlett´s test of sphericity samt Kaiser-Meyer-Olkin 
measure of sampling adequacy (KMO). Generellt anses ett KMO-värde över 0,60 
medföra ett tillförlitligt analysunderlag. Parallellanalys genomfördes för att bedöma hur 
många faktorer som borde extraheras ur undersökt material. Därigenom jämfördes 
undersökta egenvärden med slumpmässigt framtagen data för att undersöka om antalet 
faktorer var rimliga (Hair, Black, Babin & Anderson, 2006). Eftersom G-DIT är ett 
nyutvecklat skattningsformulär och därmed outforskat valdes explorativ faktoranalys 
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framför konfirmatorisk (Berntson et al., 2016). För att bedöma hur väl observerad data 
passade den undersökta faktorstrukturen redovisas värdena för Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA) och Tucker Lewis Index (TLI). Rekommenderade värden 
för RMSEA < 0,08 och TLI ³ 0,95 (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008). 
	
Validitet	
Validitet handlar om ett mätinstruments giltighet, det vill säga att avgöra om det mäter 
det avsedda (Borg & Westerlund, 2011). Alltså om vilken kvalitet resultaten har och vilka 
slutsatser som kan dras på basis av mätningarnas korrekthet och användbarhet. Validitet 
handlar om att säkerställa att de skattningsformulär som används fångar in avsedda 
fenomen, i detta fall spelproblem (Berntson et al., 2016). 
 

Konvergent och divergent validitet 
Konvergent validitet handlar om i vilken omfattning det avsedda måttet relaterar till 
liknande fenomen (Berntson et al., 2016). Detta innebär att det eftersträvas hög 
korrelation mellan fristående skattningsformulär avsedda att mäta spelproblem 
(Campbell & Fiske, 1959). I denna studie eftersträvades hög korrelation mellan G-DIT 
och PGSI, G-DIT och NODS samt G-DIT och PPGM. Deltagare som genomfört Steg 1 
inkluderades i mätningen av konvergent validitet, vilket innefattade 244 deltagare. För att 
beräkna konvergent validitet ytterligare användes oberoende t-test för att undersöka om 
deltagare med förekomst av spelskuld (vilket gick att urskilja genom att dessa deltagare 
angett förekomst av spelskuld eller inte) även uppvisade högre totalpoäng på G-DIT 
jämfört med deltagare utan spelskuld. Oberoende t-test användes även för att undersöka 
om deltagare som spelat den senaste månaden (vilket gick att urskilja genom att dessa 
deltagare angett att de satsat pengar på spel den senaste månaden) uppvisade högre 
totalpoäng på G-DIT jämfört med deltagare som angett att de ej satsat pengar den senaste 
månaden.  
 
Divergent validitet handlar om i vilken omfattning det avsedda måttet inte relaterar till 
ett icke-liknande fenomen (Berntson et al., 2016). Om skattningsformuläret G-DIT 
korrelerar högt med formulär avsedda att mäta något annat än spelproblem bedöms den 
divergenta validiteten som ej acceptabel (Campbell & Fiske, 1959). Med andra ord 
eftersträvades i det här fallet låga korrelationer mellan G-DIT och MDQ samt mellan G-
DIT och ASRS. För beräkning av konvergent och divergent validitet användes Pearsons 
korrelationskoefficient (r), vilket innebär att graden av samband mellan två mätvärden 
mäts. Pearsons korrelationskoefficient kan variera mellan -1 till +1 (Borg & Westerlund, 
2011). Deltagare som genomfört Steg 1 inkluderades i mätningen av divergent validitet, 
vilket innefattade 244 deltagare. 	
	

Receiver Operating Characteristic (ROC)	
För att kategorisera individer som antingen friska eller sjuka behövs ett gränsvärde för 
diagnostiska test, i detta fall G-DIT. ROC-kurvor kan användas för att beräkna det 
optimala gränsvärdet för ett skattningsformulär. Ett väl avvägt gränsvärde på ett 
skattningsformulär bör utesluta så många friska som möjligt samtidigt inkludera så många 
sjuka som möjligt. Det giltiga gränsvärdet genererar fyra olika utfall: Sant positiva (sjuka 
klassificeras som sjuka): Sant negativa (friska klassificeras som friska): Falskt positiva 
(friska klassificeras som sjuka): Falskt negativa (sjuka klassificeras som friska). 
Sensitivitet och specificitet är två avgörande mätvärden för att genomföra ROC-analys. 
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Sensitivitet definierar sannolikheten att testresultaten är positiva när personen faktiskt är 
sjuk. Specificitet definierar sannolikheten att testresultaten är negativt när personen 
faktiskt är frisk (Pintea & Moldovan, 2009). Både sensitivitet och specificitet kan anta 
värden mellan 0 till 100 procent. Om det definierade gränsvärdet har en sannolikhet på 
50 procent eller lägre gällande sensitivitet respektive specificitet innebär det att testet inte 
är bättre än slumpen. Detta innebär att ju närmare sensitiviteten respektive specificiteten 
är 100 procent desto bättre träffsäkerhet. Om summan av sensitivitet och specificitet är 
två är träffsäkerheten perfekt, vilket dock är mycket ovanligt då kompromisser gällande 
avvägningen kring gränsvärdet är nödvändiga. Beroende på sjukdomstillstånd behöver 
hänsyn tas till hur många friska som behöver feldiagnosticeras för att så många sjuka ska 
inkluderas som möjligt (Bilaga 9 Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar, 2012). 
Ett värdefullt mått vid ROC-analyser är Area Under Curve (AUC). Om AUC är under 
0,50 är formuläret inte bättre än slumpen, det vill säga om värdet överstiger 0,50 är det 
mer träffsäkert att de med trolig diagnos fångas in. Tumregel för bedömning av AUC är 
att ett värde mellan 0,50 till 0,70 innebär låg träffsäkerhet, ett värde mellan 0,70 till 0,90 
innebär måttlig träffsäkerhet och ett värde över 0,90 innebär hög träffsäkerhet (Streiner 
& Cairney, 2007).  
 
För att beräkna gränsvärdet för G-DIT har jämförelse med SCI-GD genomförts (se avsnitt 
Instrument). Inkluderade i denna analys är deltagare som genomfört Steg 1 till 3 i 
processen, det vill säga 128 deltagare.  
 
Etiska aspekter 	
I rekryteringsannonsen på Stödlinjens hemsida samt på Spelberoendes Riksförbunds 
Facebooksida informerades deltagarna om studien, forskningsledarna och vad 
deltagandet innebar. Samtycke inhämtades och deltagarna informerades om att 
deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att orsak behövde uppges. 
Avseende konfidentialitet så kom deltagarna att anonymiseras i databearbetningen och 
enbart bedömas på gruppnivå. Därmed skyddades uppgifterna från att obehöriga fick 
tillgång till personliga uppgifter. Även kravet på nyttjande bedöms vara uppfyllt eftersom 
data enbart kommer användas inom forskning (Vetenskapsrådet., 2017). 
 
Tystnadsplikt var av stor betydelse vid intervjuförfarandet. Det tydliggjordes att inga 
uppgifter kring det som framkom rörande intervjupersonerna och deras medverkan 
varken före, under eller efter intervjun skulle komma att förmedlas vidare till obehöriga. 
I slutet av intervju gavs även instruktioner om att deltagarna kunde kontakta 
forskargruppen om de var i behov av att etablera kontakt med vården. 
 	
För det övergripande projektet Identifiering och psykologisk behandling för spelberoende 
hos vuxna med psykiatrisk samsjuklighet, som denna uppsats är en del av, finns det sedan 
tidigare en godkänd etikansökan från Etikprövningsnämnden, Dnr 2018/2570-32.  
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Resultat 
Intern konsistens	
Den sammantagna interna konsistensen vid Steg 1 i processen för G-DIT i undersökt 
deltagarunderlag (n = 244) uppvisade ett utmärkt resultat (α = 0,92) (Cicchetti, 1994). 
Inter-item-korrelationerna varierade från r = 0,21 till r = 0,83 (se Figur 2). Den 
övervägande delen av samtliga item korrelerade signifikant p < ,001. I Tabell 1 redovisas 
medelvärde och standardavvikelse för respektive item vid Steg 1 och Steg 2. 
 
Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för respektive item. 
 

 

M = medelvärde 
SD = standardavvikelse 
 
 

 Steg 1 (n = 244)  Steg 2 (n = 205)  
Item M SD M SD 
14 0,93 1,54 1,03 1,58 
13 2,00 1,81 1,91 1,84 
12 2,68 1,64 2,66 1,72 
11 1,82 1,76 1,94 1,82 
10 1,58 1,43 1,45 1,44 
9 1,97 1,51 1,75 1,51 
8 1,25 1,20 1,20 1,21 
7 1,93 1,60 1,76 1,56 
6 2,22 1,44 2,12 1,44 
5 2,21 1,51 2,15 1,55 
4 2,21 1,49 2,24 1,48 
3 2,46 2,06 2,45 2,03 
2 2,44 1,75 2,48 1,82 
1 3,01 2,11 2,81 2,10 
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Figur 2. G-DIT Steg 1 (n = 244) inter-item korrelationsmatris Pearsons 
korrelationskoefficient.  	
	
Vid Steg 2 (n = 205) beräknades den interna konsistensen för G-DIT till α = 0,92, vilket 
överensstämmer med beräkningen av den interna konsistensen vid Steg 1. Inter-item-
korrelationerna varierade från r = 0,18 till r = 0,86 (se Figur 3). Den övervägande delen 
av samtliga item korrelerade signifikant p < ,001. 	
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Figur 3. G-DIT Steg 2 (n = 205) inter-item korrelationsmatris Pearsons 
korrelationskoefficient.  	

Test-retest  
Vid enkel korrelation påvisades ett signifikant resultat (r = 0,90, p < ,001). Samtidigt 
visade ett beroende t-test en signifikant skillnad mellan deltagarnas totala G-DIT poäng 
mellan Steg 1 och Steg 2. Den genomsnittliga poängen för deltagarna vid Steg 1 var M = 
29,5 (SD = 16,2) och vid Steg 2 M = 27,9 (SD = 16,5). Medelvärdesskillnaden var 1,65 
poäng (95% CI: 0,552 till 2,74) T163 = 2,97 (p < ,01; d = 0,23). I Figur 4 presenteras en 
graf över medelvärdesskillnaden mellan Steg 1 och Steg 2 (Bland-Altman test-retest).  
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Figur 4. Bland-Altman graf redovisar medelvärdesskillnaden mellan Steg 1 och Steg 2. 
	
Explorativ faktoranalys	
Innan beräkning av explorativ faktoranalys säkerställdes lämpligheten genom ett KMO-
värde på 0,92 och signifikant resultat på Bartlett´s test of sphericity (c2 = 2203, p < ,001). 
Extraktionsmetoden vid faktoranalysen var Maximum likelihood-estimering med 
oblimin rotationsmetod. Vid parallell analys av egenvärden framträdde tre faktorer (se 
Figur 5). Samtliga item i resulterande extraktion hade faktorladdningar över 0,43 (se 
Tabell 2). Faktor 1 stod för 14,9 % av andelen förklarad varians, Faktor 2 för 33,2 % och 
Faktor 3 för 13,2 % vilket gav en kumulativ varians på 61,3 %. RMSEA = 0,076 och TLI 
= 0,94, vilket indikerar god passform. 
 



 
 

20 

 
 
Figur 5. Parallellanalys scree plot. 
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Tabell 2. Faktorladdningar för respektive item i G-DIT sorterade efter faktorer inklusive intern konsistens för respektive faktor samt korrelationer vid 
justerad helskala. 
 
  Faktor Korrelation 

justerad 
helskala Item 

 
1 2 3 

1 Hur ofta spelar du om pengar? 0,805   0,581 
2 Hur länge spelar du en vanlig dag då du spelar? 0,786   0,713 
3 Hur mycket tid ägnar du åt att tänka på spel en vanlig dag? 0,782   0,779 
4 Hur ofta har du försökt kontrollera, minska eller sluta med ditt spelande, de senaste 12 månaderna?  0,661  0,565 
5 Hur ofta har du spelat för att vinna tillbaka pengar du förlorat på spel, de senaste 12 månaderna?  0,849  0,563 
6 Hur ofta, de senaste 12 månaderna, har du spelat mer än du planerat (flera gånger, längre tid eller större summor)?  0,918  0,825 
7 Hur ofta har du ljugit för andra om ditt spelande, de senaste 12 månaderna?  0,706  0,742 
8 Hur ofta har du lånat pengar eller sålt någonting för att få pengar till att spela, de senaste 12 månaderna?  0,648  0,728 
9 Hur ofta har du spelat som ett sätt att fly från problem eller minska negativa känslor, de senaste 12 månaderna?  0,813  0,748 
10 Hur ofta har du spelat med större summor för att få samma känsla av spänning som tidigare, de senaste 12 månaderna?  0,829  0,715 
11 Har du, eller någon person som står dig nära fått ekonomiska problem på grund av ditt spelande?   0,682 0,552 
12 Har ditt spelande försämrat din psykiska hälsa?   0,560 0,679 
13 Har ditt spelande lett till allvarliga problem i någon relation som är viktig för dig?   0,638 0,598 
14 Har ditt spelande lett till allvarliga problem på jobbet eller skolan för dig?   0,428 0,377 
 Cronbachs alpha för respektive faktor α = 0,93 α = 0,93 α = 0,76  
Notera: n= 244, ”Maximum likelihood” användes som metod för att extrahera i kombination med ”oblimin” rotation.  
Faktor 1= Spelbeteende, Faktor 2 = Symptom, Faktor 3 = Negativa konsekvenser 
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De tre olika faktorerna hade genomgående hög intern konsistens vilket inte förändrades nämnvärt om frågor valdes bort. För Faktor 1 
(spelbeteende) var α = 0,86 , för Faktor 2 (symptom)  α = 0,93 och för Faktor 3 (negativa konsekvenser) var α = 0,76. Faktor 1 och Faktor 2 
uppvisade en korrelation på 0,577, Faktor 1 och Faktor 3 uppvisade 0,489, Faktor 2 och Faktor 3 uppvisade 0,641 (se Figur 6). 
	

 	
Figur 6. Faktoranalys inklusive faktorladdningar samt korrelationer mellan respektive faktor.  
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Konvergent validitet och divergent validitet  
I Tabell 3 presenteras korrelationskoefficienterna mellan G-DIT och andra 
självskattningsformulär (PGSI, PPGM, NODS, MDQ och ASRS). Starka positiva 
samband påvisades mellan G-DIT och PGSI (r = 0,846, p < , 001) samt mellan G-DIT 
och PPGM (r = 0,856, p < , 001). Ett något lägre positivt samband uppvisades mellan G-
DIT och NODS (r = 0,597, p < , 001).  
 
Vid oberoende t-test påvisades en signifikant, stor skillnad mellan deltagare som har 
respektive inte har spelskuld i förhållande till deras totala G-DIT poäng. Den 
genomsnittliga poängen för deltagare utan spelskuld (n = 85) var M = 16,1 (SD = 12,6) 
och för deltagare med spelskuld (n = 159) var M = 34,5 (SD = 13,7), p < ,001; d = 1,45. 
 
En signifikant skillnad påvisades mellan deltagare som hade spelat om pengar senaste 
månaden jämfört med deltagare som inte hade spelat om pengar senaste månaden 
gällande totalpoäng på G-DIT. Av deltagarna själva angivet belopp för satsade pengar 
varierade mellan 20 kr till 15 miljoner den senaste månaden. Deltagare som hade spelat 
om pengar (n = 167) hade M = 30,2 (SD = 15,6) totalpoäng på G-DIT. Deltagare som 
inte hade spelat om pengar (n = 77) hade M = 25,4 (SD = 16,9) totalpoäng på G-DIT, p 
< ,005; d = 0,30.  
 
Gällande divergent validitet uppvisade G-DIT och ASRS ett svagt samband (r = 0,369, p 
< , 001) och samma sak gällde korrelationen mellan G-DIT och MDQ (r = 0,355, p < , 
001).  
 
Det går att utläsa en skillnad mellan konvergenta och divergenta mått då 
konfidensintervallen ej överlappar (se Tabell 3). 
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Tabell 3. Korrelationsanalys för divergent och konvergent validitet för G-DIT. 
 
  GDIT PGSI NODS PPGM MDQ ASRS 

GDIT Pearson´s r 
p-värde 

- 
- 

     

PGSI Pearson´s r 
p-värde 

0,846*** 
< ,001 

- 
- 

    

 95% CI 0,806 – 0,878      
NODS Pearson´s r 

p-värde 
0,597*** 
< ,001 

0,563*** 
< ,001 

- 
- 

   

 95% CI 0,509 – 0,672 0,471 – 0,643     
PPGM Pearson´s r 

p-värde 
0,856*** 
< ,001 

0,877*** 
< ,001 

0,610*** 
< ,001 

- 
- 

  

 95% CI 0,819 – 0,887 0,844 – 0,903 0,524 – 0,683    
MDQ Pearson´s r 

p-värde 
0,355*** 
< ,001 

0,339*** 
< ,001 

0,267*** 
< ,001 

0,398*** 
< ,001 

- 
- 

 

 95% CI 0,241 – 0,460 0,223 – 0,446 0,146 – 0,380 0,287 – 0,499   
ASRS Pearson´s r 

p-värde 
0,369*** 
< ,001 

0,347*** 
< ,001 

0,361*** 
< ,001 

0,381*** 
< ,001 

0,387*** 
< ,001 

- 
- 

 95% CI 0,255 – 0,472 0,231 – 0,453 0,247 – 0,466 0,268 – 0,483 0,274 – 0,488  
        

Notera: * p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001. n = 244.  
GDIT = Gambling Disorder Identification Test 
PGSI = Problem Gambling Severity Index  
NODS = The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems 
PPGM = Pathological Gambling Measure 
MDQ = The Mood Disorder Questionnaire 
ASRS = Adult ADHD Self-Report Scales.
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Optimala kliniska gränsvärden 

Det optimala gränsvärdet på G-DIT för lindrig spelproblematik beräknades vara 23 poäng 
med en sensitivitet på 0,93 och specificitet på 0,70. Träffsäkerheten (AUC) var 0,874 
vilket enligt Streiner och Cairney (2007) bedöms som måttlig träffsäkerhet (Se Figur 7).  
 

 
Figur 7. Receiver Operating Characteristics (ROC) för optimalt kliniskt gränsvärde 
gällande lindrig, medelsvår och svår spelproblematik. 
 
Det optimala gränsvärdet på G-DIT för medelsvår spelproblematik beräknades vara 30 
poäng med en sensitivitet på 0,87 och specificitet på 0,71. Träffsäkerheten (AUC) var 
0,847 vilket enligt Streiner och Cairney (2007) bedöms som måttlig träffsäkerhet (Se 
Figur 7). Det optimala gränsvärdet på G-DIT för svår spelproblematik beräknades vara 
30 poäng med en sensitivitet på 0,91 och specificitet på 0, 61. Träffsäkerheten (AUC) var 
0,815 vilket enligt Streiner och Cairney (2007) bedöms som måttlig träffsäkerhet (Se 
Figur 7). Ett oberoende t-test genomfördes för att se om skillnad i total G-DIT poäng 
mellan deltagare med medelsvår respektive svår problematik förelåg. Den genomsnittliga 
poängen för deltagare med medelsvår problematik var (n = 19) var M = 37,2 (SD = 11,5) 
och för deltagare med svår problematik (n = 34) var M = 42,2 (SD = 10,8), p > ,05; d = 
0,45. 
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Diskussion 
Syftet med denna examensuppsats var att psykometriskt utvärdera G-DIT vilket är ett nytt 
screeningformulär för hasardspelsyndrom. Spelproblem och spelberoende är ett angeläget 
område att beforska då det har visat sig ha enorma konsekvenser på både individ- och 
samhällsnivå. Den kliniska diagnosen för en omfattande problematik kring spel om 
pengar ändrades i samband med DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) och 
benämns numer som hasardspelsyndrom. I linje med övrig beroendeforskning är det av 
vikt att i ett tidigt skede upptäcka och kartlägga individens problematik och många av 
dagens skattningsformulär är enbart validerade i relation till den gamla diagnosen 
spelmani i DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Med detta som bakgrund 
har skattningsformuläret G-DIT utvecklats och den här examensuppsatsen har haft som 
syfte att psykometriskt utvärdera det nyutvecklade screeningformuläret. Följande 
psykometriska egenskaper har undersökts: intern konsistens, test-retest, explorativ 
faktoranalys, konvergent och divergent validitet samt beräkningar av optimala 
gränsvärden för lindrig, medelsvår samt svår spelproblematik.  
 

Intern konsistens 
G-DIT uppvisade god intern konsistens vid både Steg 1 och Steg 2 i processen (α = 0,92), 
vilket enligt Cicchetti (1994) är ett utmärkt resultat. De flesta inter-item korrelationer 
erhöll ett värde över 0,30 vilket enligt Hair, Black, Babbin och Anderson (2006) är 
optimala resultat. Därmed är resultaten för merparten av inter-item korrelationerna 
tillräckligt höga för att säga att de mäter samma sak. Däremot uppmäter korrelationen 
mellan item 5 och item 6 r = 0,83 (Steg 1) och r = 0,86 (Steg 2) vilket möjligen kan 
innebära att dessa item är för närliggande och därmed mäter samma aspekt av 
spelproblem (Clark & Watson, 1995). Gällande item 14 (”Har ditt spelade lett till 
allvarliga problem på jobbet eller skolan för dig?”) så varierar inter-item korrelationerna 
mellan r = 0,21 till r = 0,39 (Steg 1) och r = 0,19 till r = 0,38 (Steg 2). Det är något lägre 
korrelationsvärden, men vid uppmätt intern konsistens av Faktor 3 (vilket är den Faktor 
item 14 tillhör) uppvisas ett, enligt Cichetti (1994) tillräckligt gott resultat. I jämförelse 
med item 13 som också behandlar negativa konsekvenser men i form av relationer så 
uppvisar item 14 lägre korrelation. Forskning har visat att nära relationer tenderar att 
påverkas negativt vid spelproblem (Folkhälsomyndigheten, 2018; Riley, Harvey, Crisp, 
Battersby & Lawn, 2018). För att bibehålla sitt spelande behövs pengar vilket skulle 
kunna vara en anledning till att arbetet är det som påverkas sist eftersom det utgör 
förutsättningarna för att kunna fortsätta spelandet och även i förlängningen kunna låna 
pengar till spel. Utifrån detta resonemang kan det vara rimligt att item 13 och item 14 
speglar olika grad av spelproblematik. Ett möjligt sätt att se på det är att personliga 
relationer drabbas i ett tidigare skede än arbetet och därmed korrelerar item 14 lägre med 
övriga item.  
 
Test-retest  
Vid jämförelse mellan totalpoäng på G-DIT vid Steg 1 och Steg 2 visar resultatet på en 
hög korrelation (r = 0,90). Vid en närmare analys med ett beroende t-test framkommer en 
signifikant skillnad mellan deltagarnas medelvärdesskillnad mellan Steg 1 och Steg 2 
men med Cohens d går att se att skillnaden var liten (d = 0,23). Inom beroendeforskning 
generellt har det påvisats att korta interventioner såsom att enbart fylla i självskattning 
kan bidra till en beteendeförändring eller insikt kring beroendeproblematiken vilket kan 
göra att personen fyller i ett skattningsformulär olika från ett tillfälle till ett annat 
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(McCambridge & Kypri, 2011). Därmed är det inte förvånande att det vid test-retest av 
G-DIT finns en signifikant skillnad mellan Steg 1 och Steg 2.  
 
I ett led att visualisera resultaten och få en fördjupad bild av samstämmigheten mellan 
Steg 1 och Steg 2 redovisades en Bland-Altman analys. Medelvärdesskillnaden mellan 
Steg 1 och Steg 2 tenderar att vara högre för deltagare som skattar mellan cirka 25 till 38 
totalpoäng, och ytterligare högre differens för deltagare med 39 till 62 totalpoäng på G-
DIT. Inom dessa spann placerar sig även deltagare med extremvärden vad gäller 
medelvärdesskillnad, dock är dessa förhållandevis få (mindre än 5 %). Deltagare inom 
spannet med lägre poäng tenderar att ha lägre differens i medelvärdesskillnad mellan Steg 
1 och Steg 2. En anledning till detta kan vara att personer med låg grad av spelproblem 
inte har samma spridning i sina svarsmönster. Det verkar som att ju svårare problematik 
desto större differens mellan mätning 1 och 2. Detta kan bero på att dessa deltagare lättare 
varierar sina svarsalternativ mellan de olika skalstegen i mitten på grund av för snäv 
poängsättning på delar av G-DIT. Således ger svarsalternativen utrymme för stor 
variation och är därmed svårare att självskatta. En ytterligare punkt att diskutera gällande 
den större differensen vid svårare problematik (som även diskuteras nedan under 
Optimala kliniska gränsvärden) är att det har visat sig vara svårt att särskilja mellan 
medelsvår och svår spelproblematik. Att urskilja de med lindrig problematik tenderar att 
vara enklare (Grant et al., 2017).  
 
Explorativ faktoranalys 

Utifrån explorativ faktoranalys upptäcktes tre faktorer vilka reflekterar de tre olika 
domänerna av spelande som tidigare inte kombinerats i ett och samma screeningformulär. 
Dessa är spelbeteende, symptom samt negativa konsekvenser. Det går att konstatera att 
inget item i G-DIT dubbelladdade på fler faktorer med faktorladdningar över 0,30. Detta 
bekräftar att de latenta variablerna är just tre stycken. Samtliga item hade höga 
faktorladdningar (0,428–0,849). Item 14 var som vid tidigare inter-item analys något 
avvikande och erhöll den lägsta faktorladdningen.  

 

Konvergent och divergent validitet 

G-DIT uppvisar god konvergent validitet i relation till PGSI, PPGM samt NODS. 
Sambandet mellan G-DIT och NODS är dock lägre än mellan G-DIT och PGSI respektive 
G-DIT och PPGM. En möjlig förklaring till detta är att NODS har ett tidsspann på 30 
dagar jämfört med G-DIT:s 12 månader vilket kan ha betydelse för hur deltagarens 
spelande har sett ut i olika perioder. Med andra ord finns utrymme för deltagaren att 
referera till olika tidsperioder i svarsalternativen. En ytterligare förklaring till det lägre 
sambandet är att NODS dikotoma svarsalternativ JA/NEJ korreleras med G-DIT:s mer 
differentierade svarsalternativ som sträcker sig över ett flertal olika alternativ. 
Poängsättningen i G-DIT blir således mer varierad än i NODS. Samtidigt har PPGM 
samma dikotoma svarsstruktur men uppvisar trots det en högre korrelation med G-DIT. 
En möjlig förklaring mellan den lägre korrelationen med NODS till skillnad från PPGM 
och PGSI är även att NODS avser att mäta grad av spelberoende. Detta i jämförelse med 
PPGM, PGSI samt G-DIT som alla är mer avsedda som ett första screeningsteg vid 
spelproblematik.  
 
Ytterligare beräknades konvergent validitet genom att undersöka om deltagare med 
spelskuld uppvisade högre G-DIT poäng jämfört med deltagare utan spelskuld. 
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Problemspelare tenderar i betydligt större utsträckning att ha ekonomiska problem än 
personer som inte ägnar sig åt spel, vilket kan relateras till att ha spelskuld eller inte 
(Grant et al., 2017). Personer som har en spelskuld kan således tänkas skatta högre på G-
DIT. Resultatet indikerar på att det finns en signifikant skillnad mellan jämförda grupper 
med en hög effektstorlek.  
 
Vidare resultat avseende konvergent validitet beräknades genom att undersöka om 
deltagare som spelat den senaste månaden (vilket gick att urskilja genom att dessa 
deltagare angett att de satsat pengar på spel den senaste månaden) uppvisade högre 
totalpoäng på G-DIT jämfört med deltagare som angett att de ej satsat pengar den senaste 
månaden. Enligt resultatet fanns en signifikant skillnad mellan den grupp som satsat 
pengar senaste månaden jämfört med de som inte gjort det, dock var effektstorleken 
betydligt lägre än vid jämförelse av spelskuld. Det kan finnas en rad anledningar till att 
denna skillnad var lägre. En är att satsa pengar per automatik inte kan kopplas till grad av 
spelproblematik, vilket synliggörs när angivna belopp studeras. Satsade pengar senaste 
månaden varierade mellan 20 kronor till 15 miljoner kronor. Ett högt satsat belopp senaste 
månaden kan dock inte heller kopplas till grad av spelproblematik eftersom omsättning 
ej tagits med i beräkningen och inte heller personens ekonomiska förutsättningar. En 
försvårande faktor i jämförelsen mellan total G-DIT poäng (senaste 12 månaderna) och 
satsade pengar senaste månaden är även att deltagare kan ha upphört med sitt spelande 
för flera månader sedan vilket medför att de i G-DIT skattar en totalpoäng som är i linje 
med spelproblematik men det syns ej i jämförelsemåttet satsade pengar senaste månaden. 
Återigen blir det problematiskt med angiven tidsperiod, som vid NODS. Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2016) uppger 44 % av de personer som spelat senaste året att de 
även spelat minst en gång per månad, vilket kan kopplas till att satsade pengar på spel 
senaste månaden inte direkt kan överföras till spelproblematik och därmed höga poäng 
på G-DIT.  
 
Ovanstående resonemang knyter an och tydliggör det som diskuterades i uppsatsens 
inledning gällande komplexiteten av att definiera och bedöma intjänade, spenderade 
respektive förlorade pengar av spel. En försvårande faktor som nämns inledningsvis är 
deltagarnas svårighet att minnas och redogöra hur mycket pengar som omsatts av spel 
(Walker et al., 2006). För fortsatt psykometrisk utvärdering vore det eventuellt 
användbart att göra ytterligare beräkningar kopplade till satsade, vunna och förlorade 
pengar i relation till G-DIT med hänsyn tagen till angivna tidsperioder samt mäta 
gentemot objektiva mått såsom exempelvis bankkontouppgifter.  
 
G-DIT:s divergenta validitet beräknades genom korrelationsanalys med 
skattningsformulären ASRS och MDQ. Samsjukligheten med ADHD och Bipolär 
sjukdom har beräknats som låg, 9,3 % respektive 8,8 %, hos behandlingssökande för 
spelproblem (Dowling et al., 2015). Därför bedömdes dessa instrument som goda 
divergenta mått. Resultatet indikerar på låga korrelationer vilket innebär att G-DIT inte 
relaterar till problematik i linje med ADHD eller Bipolär sjukdom.  
 

Optimala kliniska gränsvärden  

G-DIT:s optimala kliniska gränsvärden indikerar på att lindrig problematik ligger på 23 
poäng, medelsvår 30 poäng samt svår 30 poäng. Naturligtvis är det optimalt att ha både 
hög sensitivitet och specificitet, men i verkligheten är det svåruppnått. I ett 
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screeningformulär är det att föredra en högre grad av sensitivitet än specificitet. Detta för 
att minska risken att sjuka exkluderas i screeningen på bekostnad av att friska personer 
feldiagnosticeras som sjuka (“Bilaga 9 Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar,” 
2012). 
  
Till synes hamnar gränsvärden för medelsvår respektive svår problematik på samma 
poängnivå. Anledningen till detta resultat kan ha en rad förklaringar. En förklaring kan 
vara att G-DIT primärt är avsett som screeningformulär och därför ej avser att mäta grad 
av spelberoende. Detta kan leda till att det blir ett trubbigt instrument med svårighet att 
särskilja de olika svårighetsgraderna. Detta resonemang kan kopplas till artikeln av Grant, 
Odlaug och Chamberlain  (2017) vilken beskriver svårigheterna med att kategorisera 
spelberoende utifrån lindrig, medelsvår och svår problematik, särskilt avseende 
särskiljandet mellan medelsvår och svår problematik. Personer med medelsvår till svår 
spelproblematik tenderar att uppleva liknande symptombild och påverkan på sin 
livssituation vilket gör dessa två grupper svåra att åtskilja och därmed kan förklara samma 
gränsvärde i undersökt urval. Dessutom är kategorisering i svårighetsgrad ett nytt 
fenomen som tillkommit vid revideringen till DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2013) vilket gör att det behöver utforskas vidare hur screeningforumlär kan diskriminera 
mellan lindrig, medelsvår och svår problematik. Grant, Odlaug och Chamberlain (2017) 
ifrågasätter även om det är kliniskt relevant med tre olika svårighetskategoriseringar då 
det möjligtvis enbart är nödvändigt att särkilja mellan lindrig och medelsvår/svår.  
 
En ytterligare förklaring till att gränsvärdet är lika för medelsvår och svår spelproblematik 
kan ha sin grund i urvalet av deltagare. Största delen av deltagarna rekryterades via 
Stödlinjen och självhjälpsgrupper vilket är ett väldigt specifikt urval. Utöver specifikt 
urval så var det även betydligt färre deltagare som uppfyllde medelsvår spelproblematik 
(n = 19) jämfört med svår spelproblematik (n = 34), vilket kan ha haft inverkan på 
beräkningar av gränsvärden. I det större projektet kommer variationen av deltagare att 
öka vilket skulle kunna ge andra mer differentierade gränsvärden.  
 

Slutsatser  

G-DIT uppvisar goda psykometriska egenskaper avseende intern konsistens, konvergent 
respektive divergent validitet. Gällande intern konsistens så uppvisades ett utmärkt 
resultat (Cichetti, 1994) vid både Steg 1 och Steg 2. Gällande inter-item korrelation var 
resultatet överlag tillfredsställande, dock med en viss variation för något enstaka item. 
Sammantaget går det att säga att frågorna i formuläret mäter samma sak, utan att vara 
repetitiva. Vidare uppvisar G-DIT god konvergent validitet med stark korrelation till 
samtliga formulär avsedda att mäta spelproblem (PGSI, PPGM och NODS). Det gick 
även att se ett positivt samband mellan förekomst av spelskuld och högre totalpoäng på 
G-DIT. Den divergenta validiteten är också tillfredsställande med svag korrelation till 
formulär som inte är avsedda att mäta spelproblematik (ASRS och MDQ). I den 
explorativa faktoranalysen upptäcktes tre faktorer som var i linje med G-DIT:s tänkta 
dimensioner (spelbeteende, symptom och negativa konsekvenser).  
 
Gällande test-retest så uppvisades en signifikant skillnad i medelvärdespoäng mellan Steg 
1 och Steg 2, vilket kan tyda på en systematisk skillnad mellan de två mättillfällena men 
effektstorleken för detta resultaten var lågt. Dock finns en lägre systematisk skillnad hos 
gruppen som skattar låga poäng på G-DIT jämfört med en ökande medelvärdesskillnad 
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för de som skattar högre poäng. Vid beräkning av optimala kliniska gränsvärden för G-
DIT framkom för lindrig spelproblematik 23 totalpoäng, för medelsvår spelproblematik 
30 totalpoäng respektive svår spelproblematik 30 totalpoäng. Således verkar G-DIT vara 
ett fungerande screeningformulär för att särskilja individer med ingen eller lindrig 
spelproblematik från individer med medelsvår/svår spelproblematik. Utifrån undersökt 
deltagarurval är det däremot svårt att urskilja de tre tänka DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2013) kategoriseringarna lindrig, medelsvår samt svår problematik i 
förhållande till G-DIT. Detta behöver studeras vidare vilket också avses göras inom 
ramen för det övergripande forskningsprojekt där den här examensuppsatsen inkluderats.  
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Appendix 
 

Bilaga 1. Förteckning över demografiska faktorer (n = 244) 
 

Demografiska faktorer  % 
Kön Kvinnor 34,8 
 Män 65,2 
Ålder M = 37,6 år (åldersspann 18–82 år)  
Ålder första speltillfälle M = 19,0 år (åldersspann 18–58 år) 
Födelseland Sverige 90,2 
 Annat nordiskt land 1,6 
 Övriga Europa 3,3 
 Nordamerika 0,4 
 Mellan- och Sydamerika 0,8 
 Asien 3,7 
Barn Ja  55,3 
 Nej 44,7 
Civilstånd Ensamstående 38,5 
 Gift/partnerskap 20,1 
 Sambo 32,0 
 Skild/separerad 7,8 
 Änka/änkling 1,6 
Livssituation Ensam 22,5 
 Med make/partner/sambo enbart 22,5 
 Med make/partner/sambo med barn 27,5 
 Med förälder 10,6 
 Med barn enbart 6,2 
 Förhållandena har skiftat 9,5 
 Annat 1,2 
Utbildning Universitets- eller högskolestudier 26,2 
 Gymnasium, fackskola, yrkesskola eller motsvarande 58,2 
 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 12,7 
 Har ej avslutat grundskola, folkskola eller motsvarande 1,2 
 Annat 1,6 
Inkomstkälla Inkomst genom arbete 68,8 
 A-kassa 3,3 
 Pension 3,7 
 Sjukpenning/försörjningsstöd/sjukersättning/aktivitetsersättning 11,6 
 Studiemedel eller utbildningsbidrag 11,1 
 Annat  1,6 
Bostadssituation Bostadsrättslägenhet 9,4 
 Hyreslägenhet, eget kontrakt 45,1 
 Hyreslägenhet, andrahandskontrakt 8,2 
 Hyresrum/inneboende/studentlägenhet 5,7 
 Saknar bostad 2,8 
 Villa eller radhus 24,2 
 Annat  4,5 
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Bilaga 2. Screeningformuläret G-DIT. 
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