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Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM)
- senaste 12 månaderna
Här är ett antal påståenden om spel om pengar. Svara så noggrant och ärligt som möjligt
genom att markera det alternativ som gäller för dig.

PPGM senaste 12 månaderna

Ja

Nej

Har du lånat en stor summa pengar eller sålt någon ägodel på
grund av ditt spelande, de senaste 12 månaderna?

☐

☐

1b Har ditt spelande lett till betydande ekonomiska problem för dig
eller någon närstående, de senaste 12 månaderna?

☐

☐

2

Har ditt spelande lett till betydande skuldkänslor, ångest,
depression eller andra psykiska påfrestningar för dig eller någon
närstående, de senaste 12 månaderna?

☐

☐

3a Har ditt spelande lett till allvarliga relationsproblem (till exempel
med din partner, nära vän eller familj) de senaste 12 månaderna.

☐

☐

3b

Har ditt spelande gjort att du flera gånger försummat dina barn
eller din familj, de senaste 12 månaderna?

☐

☐

4

Har ditt spelande orsakat betydande hälsoproblem för dig eller
någon närstående, de senaste 12 månaderna?

☐

☐

5a

Har ditt spelande orsakat betydande problem på arbetet eller i
skolan för dig eller någon närstående, de senaste 12
månaderna?

☐

☐

5b Har du missat mycket av din arbetstid/skoltid på grund av ditt
spelande, de senaste 12 månaderna?

☐

☐

6

Har du eller någon närstående stulit pengar eller gjort något
annat olagligt för att finansiera ditt spelande, de senaste 12
månaderna?

☐

☐

7

Finns det någon annan som tycker att ditt spelande de senaste
12 månaderna har lett till betydande problem, även om du inte
håller med?

☐

☐

8

Har du ofta spelat längre tid, för större summor eller flera
gånger, än vad du tänkt från början, under de senaste 12
månaderna.

☐

☐

9

Har du ofta försökt vinna tillbaka pengar du förlorat, under de
senaste 12 månaderna?

☐

☐

1a
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Ja

Nej

10a Har du försökt kontrollera, begränsa eller sluta helt med ditt
spelande, under de senaste 12 månaderna?

☐

☐

10b

☐

☐

☐

☐

12 Har du ofta varit sysselsatt med spelande eller tankar på spel,
under de senaste 12 månaderna?

☐

☐

13

Har du ofta känt dig irriterad, rastlös eller känt ett starkt sug när
du inte spelat, de senaste 12 månaderna?

☐

☐

14 Har du behövt satsa större summor för att spelandet ska
fortsätta att vara spännande, under de senaste 12 månaderna?

☐

☐

PPGM senaste 12 månaderna

11

OM JA PÅ 10a: Lyckades du med dessa försök?

Finns det någon annan som tycker att du har haft svårt att
kontrollera ditt spelande de senaste 12 månaderna, även om du
inte håller med?
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Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM)
Poängsättning
Varje ”ja” ger en poäng, förutom fråga 10a som inte ger någon poäng.
Summera poängen för frågorna i delskalorna Problem, Kontrollförlust, Andra, samt poängen för alla frågorna i den Totala skalan nedan.
Problem
Summera poängen för fråga 1-7.
Ge inte poäng för fråga 1b, om poäng redan getts för 1a.
Ge inte poäng för fråga 3b, om poäng redan getts för 3a.
Ge inte poäng för fråga 5b, om poäng redan getts för 5a.
PROBLEMPOÄNG

/7

Kontrollförlust
Summera poängen för fråga 8-11.
Fråga 10a ger ingen poäng, ”ja” för fråga 10b ger en poäng.
KONTROLLFÖRLUSTPOÄNG

/4

Andra
Summera poängen för fråga 12-14.
ANDRA POÄNG

/3

Total skala
Summera poängen för fråga 1-14.
Ge inte poäng för fråga 1b, om poäng redan getts för 1a.
Ge inte poäng för fråga 3b, om poäng redan getts för 3a.
Ge inte poäng för fråga 5b, om poäng redan getts för 5a.
Fråga 10a ger ingen poäng, ”ja” för fråga 10b ger en poäng.
TOTALPOÄNG

/14
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Problem and Pathological Gambling Measure (PPGM)
Klassificering
PATOLOGISK SPELARE (4)
1. Problempoäng på 1 eller högre, plus
2. Kontrollförlustpoäng på 1 eller högre, plus
3. Totalpoäng på 5 eller högre, plus
4. Rapporterat en spelfrekvens på minst en gång i månaden på någon form av spel.
PROBLEMSPELARE (3)
1. Problempoäng på 1 eller högre, plus
2. Kontrollförlustpoäng på 1 eller högre, plus
3. Totalpoäng mellan 2-4, plus
4. Rapporterat en spelfrekvens på minst en gång i månaden på någon form av spel.
ELLER
1. Totalpoäng på 3 eller högre, plus
2. Spelfrekvens OCH rapporterad genomsnittlig spelförlust ≥ medianen för problem- och
patologiska spelare i populationen *.
RISKSPELARE (2)
(denna kategori inkluderar även individer som kan ha spelproblem men förnekar)
1. Uppfyller inte kriterierna för patologisk spelare eller problemspelare, plus
2. Totalpoäng på 1 eller högre
ELLER
1. Spelfrekvens OCH rapporterad genomsnittlig spelförlust ≥ medianen för problem- och
patologiska spelare i populationen *.
REKREATIONSSPELARE (1)
• Spelare som inte uppfyller kriterierna för patologisk- problem- eller riskspelare.
ICKE-SPELARE (0)
• Inte rapporterat någon form av spelande under det senaste året.
* Specifika uppgifter om spelfrekvens och spelförlust finns ännu inte tillgängliga vad gäller svenska spelare.
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