Spelproblem bland personer med
ADHD och kvinnor i medelåldern och
uppåt – Kvalitativa intervjustudier
Magdalena Lagerlund, Drogfokus 26-27 oktober

Kvalitativa studier för fördjupad kunskap om
spel om pengar och spelproblem
• Grupper med ökad risk för ohälsa och grupper som vi
behöver bättre kunskap om:
– Personer med ADHD (Lotta Borg Skoglund och Lisa Thorell, KI)
– Kvinnor i medelåldern och uppåt (Anders Håkansson, Lunds
universitet)
– Personer som är födda utomlands (Anders Nilsson, KI)

– Hbtqi-personer (Klara Goedecke, Stockholm universitet)

ADHD - Bakgrund
• Impulsivitet
• Svårigheter med vardagens utmaningar, vilket kan leda till
– låg utbildning
– arbetslöshet
– sjukskrivning
– ekonomiska problem.

• Genetisk grund  föräldrar/barn med liknade problem
– negativa social påverkan under uppväxten
– ökad stress under vuxenlivet

ADHD - Datainsamling
• Rekrytering via bl.a. psykiatriska kliniker, patientföreningar,
behandlingsmottagningar, spelberoendeföreningar

• Webbaserad enkät
– Spelrelaterade problem (NODS)
– Grad av ADHD-symptom (ASRS)
– Sociodemografiska faktorer
– Alkohol- och drogrelaterade problem (AUDIT och DUDIT)

• Semistrukturerade personliga telefonintervjuer

ADHD - Deltagare
• 25 intervjuer

• Grad av spelproblem

– 16 män och 9 kvinnor

– Spelberoende: 12 (55%)

– Ålder: 20-57 år

– Problemspelande: 4 (18%)

• ADHD-diagnos
– Kombinerad form (23 st)
– Ouppmärksam form (2 st)
– ADHD-medicinering (13 st)

– Riskabla spelvanor: 3 (14%)
– Inga problem: 3 (14%)

• Behandling för spelberoende
(11 st)
• Vanligaste spelformen:
nätkasino (12 st)

ADHD - Samsjuklighet
• Psykiatrisk samsjuklighet (12 personer: 50% kvinnor)
– Depression (5 st)

– Autismspektrumtillstånd (4 st)
– Ångest (2 st)
– Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (2 st)
– PTSD (2 st)

• Andra beroenden (14 st)

Områden
1. personliga faktorer
2. sociala faktorer
3. ekonomiska faktorer
4. spelrelaterade faktorer

5. psykisk hälsa
6. livshändelser
7. övriga faktorer

Lugn i hjärnan
”Jag tror att jag behöver ett lugn i min hjärna. Att jag
liksom kliver in i en bubbla och avskärmar omvärlden och
allting och då bara får jag ett lugn i hjärnan.”
(Kvinna, 45 år)

”Alltså jag spelar ju inte för att vinna eller förlora. Alltså
jag har ju hittat, spelet har ju blivit mitt sätt, alltså det
har ju blivit min medicin om man säger så. Alltså, alltså
jag får lugn och ro i huvudet när jag spelar.”
(Man, 40 år)

Flykt
”Jag blir uttråkad helt enkelt. Och när jag blir uttråkad då
mår jag dåligt. Då blir jag ledsen, jag blir nere, jag blir
låg, och då har ju jag flytt. I alla tider så har jag flytt, jag
har dragit, jag orkar inte, jag kan inte stå här och härda
ut det här tråkiga, värdelösa som jag tycker, utan då drar
jag eller hittar på något nytt. … Och där, det var ju så det
började och det blev ju en liten tröst där då. För att tiden
går ju väldigt fort när man spelar.”
(Man, 45 år)

Beroendeperson
”Det som är så intressant är att jag gör ju ingenting riktigt
normalt i livet. Det kan vara relationer också att man
snabbt går in i någon slags besatthet av en person. Det
kan vara mat, alltså sex, you name it liksom.”
(Man, 38 år)

ADHD-symtom
”Det finns ingen gräns. Inget mellan vila och aktivitet
utan fullt ös medvetslös, det är det som fungerar för mig.”
(Kvinna, 57 år)

ADHD-symtom
”Och där är ju varenda jävla dopaminsignal som finns. Så
här "dingdingdingding", det går fort. Du kan ju tänka dig
att du har ADHD. Det går fort. Du behöver inte vänta på
att en hel fotbollsmatch ska vara slut. Du behöver inte
vänta utan det går fort, fort, fort, fort. Perfekt. Du vinner
och du förlorar och det plingar och det låter och det är
spännande för du kan få en bonus eller du kan göra det
eller du kan göra det. Allt är ju bara, du fastnar ju på en
gång. Så jag skulle säga såhär att, på riktigt skulle jag
säga dig såhär, har du ADHD och går in på nätkasino och
spelar en gång så är du fast.”
(Man, 45 år)

Slutsatser
• Mekanismer som drabbar personer med ADHD extra
hårt

• Intervjuerna illustrerar hur bristande impulskontroll kan
vara en av de viktigaste bakomliggande och
vidmakthållande faktorerna för spelproblematik bland
personer med ADHD.
• Mönster av komplexa interaktioner och individspecifika
sårbarhetsfaktorer

Kvinnor (45+) - Bakgrund
• Utvecklar spelberoende i äldre ålder och senare än män
• Samsjukligheten högre hos kvinnor
• Sjukpenning och liknande föregår spelberoende oftare
bland kvinnor än bland män

Kvinnor (45+) – Datainsamling och deltagare
• Rekrytering från webbpanel hos marknadsföringsföretag
• Kvinnor i åldern 45-84 år
• Tidigare erfarenhet av spelproblem/-beroende
• Semistrukturerade personliga intervjuer (14 st)
– Telefon (5 st)
– Videolänk (9 st)

Kvinnor (45+) - Resultat

Psykosociala faktorer
Destruktiva relationer

”Det var så mycket som var SKIT runtomkring som kom
från hans håll. Så då tänkte jag, men jag kanske kan ha
lite flyt någon annanstans som någon form av vågbräda…
Då blev det faktiskt lite mer regelbundet spelande.”

Psykosociala faktorer
Psykisk ohälsa

”Jag har haft andra missbruk innan spelet. Jag var aktiv
när det gällde droger när jag var yngre. Tills jag fick barn.
Sen har jag ju varit helnykter och drogfri efter att jag fick
barn och då blev det väl ett substitut.”

”Jag är väldigt storvuxen om man säger så och det har ju
vart en följd av att jag jobbade för mycket, mådde dåligt,
orkade inte röra på mig och åt för mycket. (…) Det
(spelandet) har varit liksom nåt substitut för att jag inte
har orkat göra allt det jag velat göra.”

Förändringar
Brist på sysselsättning/socialt sammanhang

”Jag hade inte bara utmattningssyndrom utan jag hade
depression också och då känner man ju liksom att man
behöver få in något roligt. Och det var väl mycket det att
jag inte längre kunde läsa böcker.”

”Man skulle nästan kunna säga att jag liksom nästan har
varit ensamstående fast att vi har liksom varit ihop i 25 år.
Han har jobbat liksom på annan ort flera månader. (…)
Någonstans blir det så där liksom, om man känner sig
ensam.”

Spelets funktion
Flykt, tröst och nöje

”Det har ju alltid fått mig på bättre humör i alla lägen.”

”Det finns en chatt där vid sidan om där du får lite
meddelande och man grattar varandra. (…) Du blir på
något sätt inte ensam för det sitter ju andra personer som
befinner sig i samma situation. De andra personerna som
finns där är ju faktiskt riktiga personer som också sitter
vid en dator.”

Psykisk ohälsa som konsekvens
”Jag satte mig in i BDSM-världen för att jag tyckte att jag
hade gjort mig förtjänt av att bli slagen, hunsad.”

”Om det ringer någon som vill att man ska fika eller
någonting så blir jag ’nej jag kan inte, nej jag har inte tid,
nej’. Så. Man kommer med undanflykter. Man blir väldigt
ensam. Du vill inte umgås med någon. För du vill bara
sitta och spela.”
”Jag kan liksom inte sätta mig och bryta ihop, inte ens för
min man. Utan jag försöker lösa det här själv. Han kunde
inte veta någonting. Och det har nog gjort att min
omgivning kanske upplevt mig som stressad och
avståndstagande. Jag har inte släppt in någon. Jag har
byggt upp ganska höga murar kring mig själv.”

Kvinnor (45+) - Slutsatser
• Betydande psykiatriska, psyko-sociala och ekonomiska
problem

• Screening för tecken på spelberoende
– Primärvård
– Kommuner (försörjningsstöd, skuldrådgivning)
– Kronofogden
– Kriminalvård/frivård
– Spelbolagen (kundtjänst, omsorgsplikt)

Frågor?
Kontakta gärna:
magdalena.lagerlund@folkhalsomyndigheten.se
spelprevention@folkhalsomyndigheten.se

Lunchseminarium kl. 12-13

Se Folkhälsomyndighetens kalendarium:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-ochutbildning/

