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Abstract 

Datorspelande fascinerar många ungdomar, men detta skapar även oro hos många utifrån 

föreställningar om datorspelandets konsekvenser. Syftet med studien är att undersöka online-

datorspelande som social företeelse utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv samt upplevda 

konsekvenser till följd av online-datorspelande. Insamling av empiri har gjorts genom enkät-

undersökning och intervjuer. Analysen av vår studie visar att 47% av den totala 

undersökningspopulationen spelar online-datorspel, att majoriteten av männen spelar varje dag 

och minst tre timmar per dag, att 10% av de som spelar kan antas ligga i riskzonen för ett 

beroende och att konsekvenserna inte enbart är negativa utan även positiva. Våra slutsatser är 

att online-datorspel tilltalar manliga ungdomar och att mycket talar för att populariteten kommer 

att tillta, även bland kvinnor, att online-datorspel verkar fungera som en meningsfull 

tillflyktsstrategi för ungdomar som är begränsade att- eller inte kan motsvara etablerade normer 

och uppnå ideala mål om hur man bör vara för att passa in, att online-datorspelande visat sig 

kunna innebära risker för negativa konsekvenser och att en viss oro inför detta är både rimlig och 

positiv. Att online-datorspelande är ett multi-dimensionellt och mycket komplext ämne att 

studera och som behövs forskas mer på utifrån sociologiska perspektiv. 
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1. Inledning 

”Spelar man spel dygnet runt, då har man problem. 

Har man problem dygnet runt, då får man spel.” 

~ Carl Robert Olof Gustafsson ~ 

 

1.1 Problemformulering 

I samband med datorteknikens och internets framväxt och rapida utveckling de senaste två 

decennierna har så även datorspelsutvecklingen raskt gått framåt och allt fler verkar ägna sig åt 

datorspelande via internet, det vill säga online-datorspelande, vilket vi hädanefter förkortat som 

(ODS). Denna utveckling har skapat oro hos många, bland annat föräldrar, socialarbetare och 

lärare. Oron för detta har även lett till forskning om vilka konsekvenser ODS kan medföra, av vilka 

en mängd forskning menar sig ha lyckats påvisa konsekvenser som bland annat minskat intresse 

och ansvarstagande för skola, antisocialt beteende, aggressionsproblem, beroendebeteende, 

depression, med mera (Rehbein & Baier, 2013; Achab et al., 2011; Lemmens, Valkenburg & Peter, 

2011). Det har även i extrema fall gått så långt som att folk avlidit på grund av överdrivet 

datorspelande (http://edition.cnn.com/2015/01/19/world/taiwan-gamer-death/). 

 

ODS per se är inget som forskning anser vara ett problem, utan det är när spelandet går till 

överdrift med allvarliga negativa konsekvenser som följd. En gemensam klinisk gränsdragning för 

vart överdrivet datorspelande går är inte fastställd. Dock menar en del forskning att mer än två 

timmars spelande per dag ökar riskerna för negativa konsekvenser (Przybylski, 2014; Liu, 2015). 

Majoriteten av forskning inom detta område grundar sig på psykologiska teorier för att förklara 

orsaker till varför individer spelar. Vi menar att detta kan riskera att individualisera problematiskt 

ODS. För att undvika detta så bör även forskning som grundar sig på sociologiska teorier, om 

exempelvis strukturer i samhället, lyftas för att ge en mer nyanserad orsaksförklaring av ODS som 

social företeelse. 

 

Att ODS som social företeelse tilltar i popularitet bland unga samt att överdrivet ODS riskerar att 

leda till allvarliga negativa konsekvenser väcker sammantaget vårt intresse för att undersöka 

detta ämne ur ett sociologiskt perspektiv. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ODS som social företeelse utifrån ett 

strukturfunktionalistiskt perspektiv samt upplevda konsekvenser till följd av ODS.  

http://edition.cnn.com/2015/01/19/world/taiwan-gamer-death/
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1.3 Frågeställningar 

-Hur kan man förstå ODS som social företeelse utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv? 

-Vilka negativa respektive positiva konsekvenser upplever ungdomar som spelar ODS själva? 

-Hur vanligt är det att ungdomar spelar ODS? 

 

1.4 Avgränsning  

Vi har endast valt online-datorspel och inte datorspel överlag i vår undersökning, vissa aspekter 

går dock att applicera även på datorspel och TV-spel generellt. Detta utifrån flera skäl, dels att 

enbart datorspel som begreppsdefinition inrymmer en omfattande mängd variationer av spel och 

dels för att det är just ODS som kategori som kommit att dominera spel-marknaden på senare år, 

samt utifrån vår hypotes att det är just online-/multiplayer-funktionen i datorspel som är den 

faktorn som till största del riskerar att leda till problematiskt datorspelande och beroende-

beteende. 

 

2 Bakgrund 

För många av den äldre generationen är ODS ett främmande fenomen, detta märks tydligt genom 

många föräldrars oro och bristande förmåga att hantera sina barns datorspelande, även 

socialtjänst och skolor har i vissa fall svårt att hantera detta av samma orsak. 

Sven Rollenhagen som har lång erfarenhet av behandlingsarbete för personer med problematiskt 

datorspelande menar, i Rollenhagen (2013), att man som behandlare själv måste vara insatt i 

detta för att förstå och kunna arbeta mot problematiskt datorspelande på bästa sätt, att man inte 

helt kan förstå datorspelen genom att bara titta på när någon annan spelar, eftersom spelen ofta 

går fort och spelaren inte hinner förklara på ett, för en observatör, förståeligt sätt. 

En fördjupad inblick om ODS är alltså en förutsättning för att kunna förstå fenomenet. 

Vi har valt att kortfattat redogöra för några av de främsta förutsättningarna som lett fram till 

dagens ODS-trend samt hur moderna datorspel konstrueras i syfte att ”fånga” spelare. 

 

2.1 Internets framväxt 

Findahl & Davidsson (2015) menar att internet introduceras i de allmänna svenska hushållen i och 

med att Tim Berners-Lee skapade HTML-språket under 1990-talet, vilket möjliggjorde 

sammanlänkning av webbsidor världen över, känt som ”World Wide Web”. Innan detta var 

internet bara något för experter och entusiaster, men detta underlättade användningen av 

internet för alla och således ökade det allmänna intresset. 
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Sedan 1990 har utvecklingen av internet och datorers tekniska kapacitet mångdubblats, vilket haft 

stor betydelse för utvecklingen av datorspel. 95 procent av befolkningen i åldersspannet 8-55 

använde internet 2015, till skillnad mot år 1995 då endast 5 procent av befolkningen använde 

internet. Uppkopplingskapaciteten, eller surf-hastigheten som det mera allmänt kallas, har även 

den utvecklats i samma takt  och skiljer sig markant från 1990-talet och idag (se figur 1). 

 

  

   (Figur 1. Bildkälla: Findahl & Davidsson, 2015.) 

 

2.2 Datorspelsutveckling 

Eftersom datorspelsutvecklingen bygger på dator- och uppkopplingsteknikens utveckling så löper 

även denna i samma raska takt, vilket möjliggör mer avancerade datorspel. Spelen blir följaktligen 

mer tilltalande innehållsmässigt, funktionsmässigt och grafiskt.  

 

Både Young (2009) och Rollenhagen (2013) menar att spelkategorin ”Massive Multi-user Online 

Role-Playing Games” (MMORPG) är den snabbast växande trenden och som i störst utsträckning 

leder till datorspelsberoende och annan problematik. ”Massive Multi-user Online” (MMO) är en 

fristående kategori och översatt till Svenska skulle man kunna säga massivt flerspelarläge via 

internet. Utifrån det kan man förstå att man behöver en någorlunda modern dator med hög 

kapacitet som möjliggör ”massivt flerspelarläge” (jämför spelkonsolen supernintendo från 1990-

talet som endast möjliggjorde tvåspelarläge via en TV-skärm), samt tillgång till internet för att 

kunna spela ”online” mot och/eller med spelare över hela världen. 

”Role-Playing Game” (RPG) betyder att spelaren antar en rollkaraktär i fiktiv miljö, som spelaren 

själv styr utifrån olika narrativ, antingen genom handling eller genom en process av strukturerade 

valmöjligheter och/eller genom att utveckla sin karaktär över tid (Young, 2009). 
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2.3 Datorspelens beroendeframkallande konstruktion 

Ett sätt att förstå de bakomliggande mekanismerna till varför personer utvecklar ett problematiskt 

datorspelande är att känna till hur de moderna datorspelen konstrueras för att fånga sina spelare. 

Om man granskar de största moderna datorspelen blir det uppenbart att de utvecklas med stor 

medvetenhet att ”fånga” sina spelare genom att spela på noggrant uträknade psykologiska 

funktioner som man vet riskerar att skapa ett beroende hos spelaren, exempel på sådana 

funktioner tas upp senare i texten. För att förstå varför spelen konstrueras i syfte att ”fånga” 

spelare bör man även se detta ur moderna ledande datorspelstillverkares perspektiv samt 

rådande marknadsekonomi. Man bör känna till att enbart tillverkningen av ett modernt datorspel 

av bästsäljande karaktär vanligtvis kostar mellan ca 0,4 – 4 miljarder svenska kronor 

(https://www.statista.com/statistics/461864/most-expensive-video-games/). 

 

Vidare utvecklas en mängd datorspel i rasande takt. Ett flertal olika datorspelsutvecklare släpper 

varje år nya datorspel som alla siktar på att bli toppsäljande, och därför blir det än viktigare för 

tillverkarna att så långt det är möjligt bibehålla sina spelare och försäljningen av det egna spelet 

och inte tappa sina kunder till konkurrenterna. Det är alltså spelens tillverkningskostnad i 

kombination med marknadskonkurrens som är några av orsakerna till denna konstruktion av 

datorspel. 

 

Gällande spelens konstruktion utifrån noggrant uträknade psykologiska funktioner skriver Young 

(2009) att de moderna spelens komplexitet leder till att spelare stimuleras av en ständigt 

omväxlande virtuell miljö, och att några tänkta spelminuter lätt blir till flera timmar eftersom 

spelet ständigt erbjuder nya tidskrävande utmaningar att ta sig an, samt att man alltid på något 

sätt blir belönad i spelet för att klara dessa utmaningar. Gällande MMORPG-spel så är den 

virtuella världen självgående och “lever sitt egna liv” även när man inte spelar, vilket innebär att 

ju aktivare man spelar, desto fördelaktigare i kampen om att vara bästa spelare. Detta medför att 

många spelare känner en press på sig och ett kontrollbehov att kunna hålla kvar och försvara 

ställningar som till exempel bästa spelare, genom att så ofta som möjligt spela spelet. 

Personer som upplever sig vara beroende av spelandet legitimerar ofta sitt 

ambitiösa/problematiska datorspelande utifrån just dessa funktioner, oavsett fysiska-, psykiska- 

och sociala konsekvenser som detta riskerar att medföra. 
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3 Tidigare forskning 

Ofta publiceras i media artiklar rörande datorspelens framfart och dess risker för allvarligt 

negativa fysiska och psykiska konsekvenser. Det handlar ofta om extrema och relativt sällsynta fall 

som att våldsamma spel inspirerat till dödsskjutningar, föräldrar som försummat sina nyfödda 

barn på grund av spelande, personer som spelat tills de avlidit med mera. Detta bidrar till att 

skapa allmän oro och är också den mest vanliga orsaken till forskning om datorspelande och 

konsekvenser. 

 
Vid genomgång av befintlig forskning om datorspel och konsekvenser lade vi märke till följande:  

-Antalet studier om just ODS är relativt begränsade. En rimlig förklaring till detta är att ODS är en 

relativt ny företeelse. För 30 år sedan hade enbart 5% av befolkningen ens tillgång till internet 

(Findahl & Davidsson, 2015).  

-ODS är inte koncentrerat till ett visst geografiskt område utan förekommer mer eller mindre 

världen över, vilket lett till att studier gjorts i många olika länder som exempelvis USA, 

Nederländerna, Tyskland, Skandinavien, Indien, Kina, Sydkorea för att nämna några.  

-Den dominerande gruppen som det forskats på är skolungdomar vilket delvis kan förklaras med 

att skolungdomar är den grupp som i störst utsträckning spelar datorspel. 

 

Kuss & Griffiths (2012) har i sin systematiska översikt kommit fram till att den forskning som 

bedrivits gällande ODS-beroende går att placera i tre kategorier: etiologi, patologi och följder. Vi 

har valt att använda oss utav dessa kategorier för att reda ut kunskapsläget eftersom de alla berör 

de frågor vår studie behandlar.  

 

3.1 Etiologi 

Etiologi rör studier som fokuserar på orsakssamband. Exempel är huruvida personlighet, 

motivation för spelandet och spelens uppbyggnad är riskfaktorer för att utveckla ett online-

datorspelsberoende eller problematiskt spelande. Wincent (2014) menar att datorspelsbranschen 

likt de flesta andra branscher vill tjäna pengar och därför konstruerar spelen så att spelarna 

ständigt ska känna motivation för att fortsätta spela. För att lyckas med detta tar 

datorspelsbranschen hjälp från forskning om hjärnan (ibid.). Faktorer som tas i beaktande är 

behov av uppmuntran och bekräftelse, varför vi beter oss som vi gör och vad som driver oss 

framåt (ibid.). Forskningen på hur spelens konstruktion inverkar på risken att hamna i ett 

beroende är dock begränsat till ett fåtal studier. Men det som hittills framkommit är att de 

främsta faktorerna som orsakar beroendebeteende är spel som saknar slut och ständigt erbjuder 
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nya utmaningar  (Kuss & Griffiths, 2012). Här skiljer sig online-datorspel från offline-datorspel då 

offline-datorspel har ett givet slut. 

 

3.2 Patologi 

Patologi innefattar bland annat studier om beroendebegreppet, omfattning av datorspels-

beroende samt konsekvenser kopplade till speltid. Att det går att bli beroende av ODS och att 

överdrivet spelande kan få negativa konsekvenser råder det enighet om bland forskarkåren, men 

däremot inte vad som exakt definierar datorspelsberoende. 

 

Petry et al. (2014) har arbetat fram nio kriterier som förslag för att kunna diagnostisera 

datorspelsberoende. Mätinstrumentet kallar de för “the nine DSM-5 internet gaming disorder 

criteria” och är tänkt att föras in i DSM-V, som är en handbok psykiatrin använder för att utfärda 

diagnoser, men som inte ännu införts på grund av att kriterierna behöver utvärderas. Lemmens, 

Valkenburg och Gentile (2015), Porter, Starcevic, Berle och Fenech (2010) och Tejeiro Salguero 

och Morán (2002) är studier som mätt omfattning av ODS-beroende och använt sig av dessa 

kriterier på ett eller annat sätt. Validiteten i dessa kriterier är däremot omstridda. Kardefelt-

Winther (2014) menar att kriterierna har stora brister och argumenterar för att 7 av 9 kriterier är 

problematiska och går att applicera på de flesta intressen och aktiviteter.  

 

ODS är en aktivitet som en rad forskning menar tilltala främst den manliga befolkningen.  

Chen (2010) och Hainey, Connolly, Stansfield och Boyle (2011) har i sina studier om könsskillnader 

funnit att män inte bara är överrepresenterade i att spela ODS utan spelar dessutom mer ofta och 

längre än vad kvinnor gör. Studierna visar dock att antalet kvinnor som intresserar sig för ODS 

ökar. Det har gjorts ett flertal studier gällande omfattning av datorspelsbruk och beroende, men 

resultaten av dessa har påvisat stor diskrepans. Alltifrån en studie som påstår att 0,2% av tyska 

ungdomar var datorspelsberoende (Festl, Scharkow & Quandt, 2013) till en annan studie som 

påstår att 50% av de koreanska ungdomarna var datorspelsberoende (Hur, 2006).  

Kuss och Griffiths (2012) menar att den stora diskrepansen i resultaten beror på att studierna inte 

använder gemensamma mätinstrument utan utformar egna. Vidare menar Kuss och Griffiths att 

det ej är möjligt att uttala sig generellt gällande omfattning av ODS-beroende. 

Vad beträffande rekommenderad speltid råder det någorlunda enighet bland forskarna; att >2-3 

timmars spelande per dag inte har någon direkt negativ påverkan utan snarare positiv påverkan. 

Först när speltiden är tre timmar eller mer per dag så kan datorspelandet bli problematiskt och 

föra med sig negativa konsekvenser (Przybylski, 2014; Liu, 2015). En longitudinell studie visade att 
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ungdomar som spelade 21 timmar eller mer per vecka hade hoppat av skolan fem år senare i 

större utsträckning än vad de som spelade mindre gjorde, (Liu, 2015). 

 

3.3 Följder 

Följder innefattar studier som undersökt konsekvenser av att spela ODS och hur behandlingen av 

de som är i behov utav hjälp ser ut. Forskningen inom detta område domineras av studier som rör 

negativa konsekvenser av ODS men det finns även forskare som undersökt dess positiva 

konsekvenser. Negativa konsekvenser som påvisats är bland annat ensamhet, dålig sömn, 

försämrade skolresultat, aggression och social fobi (Rehbein & Baier, 2013; Achab et al., 2011; 

Lemmens, Valkenburg & Peter, 2011). Positiva konsekvenser som påvisats är främst förbättring av 

första- och/eller andraspråk vilket en rad olika studier visat på, bland annat (Pasfield-Neofitou, 

2014; Peterson, 2012; Rama, Black, van Es, & Warschauer, 2012). Ytterligare positiva 

konsekvenser är att lära sig om nya kulturer, samarbete samt träffa nya vänner (Hussain & 

Griffiths, 2009). Utöver detta menar Wincent (2015) att många som mått dåligt, haft det jobbigt 

personligt eller kämpat med hälsan har hittat bra hjälp och stöd inom spelvärlden av andra 

spelare. En vanligt förekommande slutsats från forskningen är att negativa konsekvenser hänger 

ihop med överdrivet spelande eller beroende och att positiva konsekvenser hänger ihop med ett 

mer måttligt spelande (Chappell, Eatough, Davies & Griffiths, 2006; Peters & Malesky, 2008; Utz, 

Jonas & Tonkens, 2012). 

 

4 Teoretiska perspektiv 

De flesta studier om orsaker till spelande bygger på psykologiska individuella teorier, men att 

förstå och förklara ODS som social företeelse enbart utifrån medicinska och psykologiska teorier 

menar vi kan riskera att individualisera problematiskt ODS. För att förstå och förklara orsaker till 

ODS som social företeelse utifrån ett mera sociologiskt perspektiv har vi valt att analysera och 

diskutera vårt material utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv, med valet ”General Strain 

Theory” som utgångs-teori. Vi har även valt Skog’s ”Choice Theory” för att analysera och förstå 

varför ungdomar fortsätter att spela trots de konsekvenser som ODS kan medföra. 

 

Strukturfunktionalism 

System, struktur och funktion är alla centrala begrepp inom sociologin, och förhållandet mellan 

begreppen har diskuterats i en mängd litteratur (Nygren, 2002). 

Sociologer med inriktning ”strukturfunktionalism” intresserar sig för samhällsstrukturer och 

inbördes beroendeförhållanden i samhällslivet – där faktorer som bland annat 
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organisationsformer, regelsystem och värderingsmönster påverkar individers val och handlingar 

(Boglind, 2003). Binde (2009) menar att de sociologiska orsaksförklaringarna till spelande utifrån 

strukturfunktionalism är många, men att spelande som social företeelse oftast förstås utifrån 

strukturella faktorer som leder till att vissa individer känner frustration. Det kan vara på grund av 

deras uppfattning av samhällsposition, klasstillhörighet, social missanpassning och socialt 

utanförskap, och/eller på grund av saker i deras liv som de upplever som tråkigt eller 

problematiskt, och att spelande alltså kan handla om en flykt från påfrestande strukturer och 

vardagsrutiner (ibid.). 

 

Nygren (2002) skriver om Robert Mertons modell av strukturfunktionalism (strain theory), där 

Merton menade att det i moderna samhällen är typiskt med kollisioner mellan olika moral-

uppfattningar och kulturella normer och där avvikelser från dessa vanligen anses som sociala 

problem. Merton menade att möjligheterna för att uppnå samhällets mål och normer inte är 

jämnt fördelade i befolkningen utan varierar beroende på exempelvis klass, etnicitet, kön med 

mera (Ibid). Den västerländska kulturens normer präglas till stor del på individualism och 

neoliberalism, exempelvis att individen har obegränsade möjligheter att nå framgång och bli vad 

den vill, samt att uppnå ekonomisk- och social välfärd utifrån individens egna ansvar för de 

prestationer som krävs för att nå dessa mål. En sådan kultur utgör en grogrund för avvikelser när 

den inte tar hänsyn till att vissa grupper i samhället saknar reella möjligheter att spela på dessa 

villkor, utan istället kan vara tvungna att nyttja alternativa, ibland oaccepterade, sätt för att nå 

denna så starkt eftersträvade välfärd (Ibid). 

På senare år har dock en mängd forskare ifrågasatt vissa underliggande antaganden i de klassiska 

”strain”-teorierna och förespråkat nya utvecklingsriktningar av dem. 

Kritiken mot de klassiska ”strain”-teorierna har bland annat varit att de inte lyckas förklara vanligt 

förekommande avvikelser även inom medelklassen, att de negligerar andra mål än ekonomisk 

framgång och strävan efter medelklass-status samt inte lyckas med att förklara varför inte alla 

individer lägger sig till med just kriminalitet (Agnew 1992). 

 

4.1 General Strain Theory (GST) 

Robert Agnew har i sin modell av GST utvecklat teorin genom ett bredare koncept av social 

belastning/(strain), exempelvis med hänsyn till existensen av subkulturer bland ungdomar som 

innebär andra varianter av eftersträvansvärda mål än enbart ekonomisk- och medelklass-status. 

Agnews modifikationer bygger på forskning inom områden som stressforskning inom medicinsk 

sociologi och psykologi, jämlikhetsforskning inom socialpsykologi och aggressionsforskning inom 
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psykologin (Agnew 1992). Robert Agnews GST fokuserar i övrigt, likt de klassiska modellerna, 

främst på individen och dennes direkta omgivning men också delvis på makrofaktorer. 

Agnew definierar i sin modell begreppet ”strain” som negativa relationer med andra som grundar 

sig i tre principiella ”strain”-producerande situationer, vilka är: 

 1. misslyckande att uppnå tillfälliga ideala mål som individen förväntas åstadkomma – 

 exempelvis på grund av begränsningar som social klasstillhörighet, intelligens, fysik och mental 

 förmåga etcetera – som exempelvis bra betyg, popularitet, hälsa, god fysik med mera. 

 2. Förlust av positiv stimuli, exempelvis att föräldrar skiljs, förlust av egen partner eller en god 

 vän etcetera. 

 3. Konfrontation av negativ stimuli, exempelvis negativ behandling av föräldrar eller mobbning. 

Dessa situationer menar Agnew kan ge upphov till negativ affekt, allt från ilska till orolighet och 

depression, som i sin tur leder till olika strategier i försök att hantera dessa. Strategierna kan yttra 

sig som instrumentella, våldsamma, hämndlystna eller flyktmässiga. Hur dessa situationer upplevs 

och till vilken grad de medför negativ affekt varierar från person till person, vilket också avgör 

valet av strategi (ibid.). 

 

”Strain”-teorier är en vanligt förekommande inom kriminologin för att undersöka ”strain” i 

relation till kriminalitet som följd, men Agnew listar även upp andra strategier för att hantera 

negativa känslor av ”strain” och menar att individer också kan hantera detta bland annat genom 

fysisk aktivitet, djupandningstekniker, meditation med mera, alla i syfte att lindra negativa känslor 

snarare än att kognitivt omtolka eller beteendemässigt förändra situationen som gav upphov till 

känslorna (Agnew 1992). 

 

Vår hypotes är att ODS också kan fungera som ett meningsfullt sätt att hantera negativ affekt på 

samma sätt som dessa. Vi menar, likt Eitle och Taylor (2011), att spelande som företeelse utifrån 

GST skulle kunna beskrivas som en tillflyktsstrategi för att hantera stress och situationer som 

upplevs påfrestande.  

Eitle och Taylor visade i sin studie att GST är kapabel att förklara spelbeteende. 

 ”Consistent with most tests of GST, the present study revealed a robust relationship between 

 strain and each of three different measures of gambling activity.”  

 (Eitle & Taylor, 2011, s 28). 
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För att testa vår hypotes utifrån GST har vi valt att fokusera endast på de tre principiella ”strain”-

producerande situationerna. 

 ”It is not possible to test the general strain theory fully with currently available data  sets, but it 

 is possible to test core sections of the theory.” (Agnew, 1992, s 75). 

 

Risken med att använda GST i vår undersökning är att denna teori, likt övriga ”strain”-teorier, tar 

fokus på kriminellt- och/eller avvikande beteende, vilket vi inte vill framställa ODS som. Det är 

enbart teorins förklaringsmodell om de ”strain”-producerande strukturella faktorerna som vi ser 

som intressanta att testa i relation till ODS som strategival, i syftet att förstå och förklara ODS som 

social företeelse ur ett mera sociologiskt perspektiv. 

 

4.2 Skog’s ”Choice Theory” 

Ole-Jørgen Skog var en norsk sociolog som utformade en variant av “choice theory” som bygger 

på att ett beroendebeteende grundar sig i egna val snarare än patologiska tvångshandlingar. 

Många menar att individer som har ett beroende inte är kapabla till att göra val utan är fångade i 

sin kropp och därmed styrda av beroendet, att deras agerande är tvångsmässigt (Skog, 2000). 

Skog menar däremot att detta synsätt på beroende riskerar att förminska individen och likställa 

denne med en robot. Grundidén med Skog’s “Choice Theory” utgår från individers preferenser 

(önskemål, intressen och smaker) och synen på omgivningens begränsningar och möjligheter 

(ibid.). Individen utvärderar sedan olika tänkbara alternativ och agerar sedan utifrån 

preferenserna (ibid.). Detta kopplar han sedan till olika former av beroende och missbruk som han 

menar handla om aktiva individuella val (ibid.). Skog menar i ett exempel att beslutet om att 

dricka sig berusad ofta föranletts av en konflikt i huruvida individen bör dricka sig berusad eller 

inte, denna konflikt kan grunda sig i flertalet faktorer som depression, ångest eller abstinens 

(ibid.).  

Valet av missbruk kan också ses ur ett konsekvensperspektiv genom att individen exempelvis 

köpslår om värdet mellan graden av missbruk i relation till konsekvenserna (ibid.). Skog menar att 

missbruk till en början kan vara hanterbart men att ju oftare individen missbrukar ju fler negativa 

konsekvenser av missbruket måste individen vara beredd på att acceptera. Om individen inte 

accepterar dessa konsekvenser så menar Skog att individen avstår från missbruket (ibid). Däremot 

om individen accepterar det utökade antalet negativa konsekvenser så har individen ändrat sina 

preferenser (ibid.). Det händer ofta att en individ som upplever ett problem med missbruks- eller 

beroende-beteende gör ett val att förändra detta, men ändå fortsätter med beteendet (Skog, 

2000). Som förklaring av detta menar Skog att människor inte alltid gör rationella eller 



Joel Jonsson & Johannes Helmerius SA046G 2017 

13 

 

konsekventa val utifrån de tidigare preferenserna utan att preferenserna kan ändras vilket 

innebär att valen också gör det.   

 

5 Metod 

Vi har i vårt arbete valt flermetodstudie som forskningsdesign. Anledningen till att en flermetod-

studie är en passande forskningsdesign för vår studie är att vi vill undersöka omfattningen av 

ungdomars datorspelsvanor samt att få en uppfattning om andelen som kan antas ha utvecklat 

eller riskerar att utveckla ett ODS-beroende. För att få en uppfattning av detta lämpar sig en 

kvantitativ undersökning bra. Men vi vill även skapa en mer nyanserad bild av- och djupare 

förståelse för ungdomarnas egna erfarenheter gällande konsekvenser till följd av ODS, eventuellt 

beroendebeteende samt undersöka faktorer som ligger bakom spelandet av ODS, och för detta 

lämpar sig kvalitativ metod bra. 

 

5.1 Urval och avgränsning 

Vår initiala målgrupp var gymnasieelever i årskurs ett. För att få till ett så representativt urval som 

möjligt så tänkte vi använda oss utav ett urval bestående av en representativ grupp från varje 

gymnasieprogram. Vi hade en hypotes om att det kunde vara skillnad mellan olika gymnasie-

program gällande omfattning och problematik från ODS, men svårigheterna att få rektorer och 

lärare att ställa upp gjorde att vi varken kunde bekräfta eller falsifiera denna hypotes. Som 

kompensation för att vi endast fick tillträde att undersöka endast en gymnasielinje på hela 

Jämtlands Gymnasium, blev vi tvungna att ändra på vårt tänkta urval genom att lägga till två 

klasser av högstadieelever i årskurs nio till vår målgrupp. Valet av intervjupersoner skedde genom 

ett målinriktat urval. Bryman (2011) menar att målinriktat urval är ett vanligt och lämpligt urval 

för kvalitativa intervjuer. Anledningen av vald urvalstyp är att det vore mer eller mindre 

meningslöst att intervjua någon som inte spelar dataspel eller spelar i väldigt liten utsträckning. 

Att vi valde att ta med ungdomar som är 15 år och äldre beror på lagen om etikprövning; som 

säger att om en forskningsperson ej fyllt 15 år krävs föräldrars samtycke (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460, 18 §), vilket vi bedömde skulle kunna bli för 

problematiskt och tidskrävande att genomföra inom ramarna för vår studie. 

Vi är medvetna om att vårt urval inte speglar ett representativt urval eftersom alla Östersunds 

ungdomar inte nås på detta sätt. Det material vi lyckats få ihop kan ändock fungera som en 

fingervisning. 
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5.2 Insamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Litteraturinsamling  

Under den initiala informationsinhämtningen för arbetet gick vi igenom en mängd litteratur som 

berör vårt uppsatsämne, dels för att tillgodogöra oss en nödvändig kunskapsbas för att kunna 

välja och formulera våra enkätfrågor samt utformningen av vår semistrukturerade intervjuguide.  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att en avgörande faktor för att få till ett framgångsrikt 

arbete är en god hantering av omfattande mängd varierande data som grund för arbetet. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att kvantitativ orsaksanalys i princip grundar sig 

på den hypotetiskt-deduktiva metoden, det vill säga att teori och förförståelse styr valet av frågor 

som vi ställer och som skall analyseras, detta gäller enbart vårt val av enkätfrågor i sektion-B för 

att kunna anta något om beroende, där vi valt frågorna utifrån “the nine DSM-5 internet gaming 

disorder criteria” i artikeln: Petry et al. (2014). 

 

Forskningsartiklar  

För att reda ut forskningsläget gällande ODS har vi utgått från sökningar i databasen ProQuest 

Social Science. Våra sökord har varit “online gaming”, “computer gaming”, ”addiction”, 

”adolescen*”, ”social” och ”consequence*”. Eftersom datorspelen ser helt annorlunda ut idag än 

för 20 år sedan har vi strävat efter att använda oss utav aktuell forskning på detta ämne. 

 

Enkät 

Vi har använt oss av enkätundersökning eftersom vi ansåg att den metoden lämpade sig bäst 

inom ramen för omfattnings- och “beroenderisk”-undersökningen. Elofsson (2005) menar att en 

rad olika metoder för att samla in data kan användas i kvantitativ metodik, bland annat 

enkätundersökningar för att undersöka exempelvis åsikter, förekomsten av något, etcetera. 

Vi utförde en mindre pilotundersökning på fem personer i åldrarna 16-25 år för att se om frågorna 

i enkäten var tydligt formulerade samt hur enkätens helhetsintryck uppfattades. 

De färdiga enkäterna delades först ut till ansvariga lärare som i sin tur delade ut dem till eleverna. 

Vi närvarade inte själva under tiden enkäterna blev ifyllda, utan hämtade upp dem på skolorna 

när lärarna meddelat att de var ifyllda. Det ingick totalt 82 ungdomar i studien varav bortfallet var 

23 ungdomar. 
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Intervju 

De ungdomar som fyllde i enkäten gavs möjlighet att anmäla sitt intresse för att ställa upp på 

intervjuer. Det var endast tre respondenter som anmälde sitt intresse för intervju. Vi ansåg att 

endast tre intervjupersoner inte var tillräckligt, så vi kompletterade detta genom ett slumpmässigt 

urval. Vi besökte ett gymnasium i Östersund där vi satte oss i ett café och frågade elever om de 

kunde tänka sig ställa upp på en intervju rörande vårt ämne. De som visade intresse för detta och 

passade in i vårt tänkta urval, det vill säga elever i första gymnasieåret och som spelar ODS, 

bestämde vi tid för intervju med. Vi fick tag i ytterligare tre personer för detta. 

 

Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer med ett flertal teman och utifrån en 

intervjuguide med frågor kopplade till studiens teori och syfte. Kvale och Brinkmann (2009) 

använder ordet halvstrukturerade livsvärldsintervjuer istället för semistrukturerade intervjuer och 

menar att den halvstrukturerade livsvärldsintervjun syftar till att få en beskrivning av 

intervjupersonens livsvärld. Att frågor och teman är förberedda men att det även ryms möjlighet 

att ställa uppföljningsfrågor och ändra på ordningsföljden av frågor (ibid.) 

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Med validitet och reliabilitet menas kortfattat hur väl man mätt det man avsett att mäta och hur 

tillförlitliga resultaten är (Bryman, 2011). Eftersom vi använt både enkätundersökning och intervju 

har vi valt att diskutera deras validitet och reliabilitet var för sig. 

 

Enkät 

Alvesson & Sköldberg (2008) skriver om kritik mot den kvantitativa ansatsen och menar att 

enkätstudier kan riskera att endast belysa hur människor kryssar i frågeformulär och där minsta 

ändring av frågeformulering eller givna svarsalternativ kan förändra slutresultatet, och menar att 

kvalitativ ansats i detta avseende är överlägset, men att den kvalitativa ansatsen i sin tur tenderar 

att överbetona sambandet mellan en utsagas underliggande mening och de faktiska 

förhållandena, vilket också kan ge en missvisande bild. Ytterligare nackdelar med 

enkätundersökning är att man inte kan ställa uppföljningsfrågor eller sonderingsfrågor, 

respondenterna ges också möjlighet att överblicka hela enkäten innan de svarar vilket riskerar att 

frågorna inte blir oberoende av varandra och således inte besvaras i den ordning som man tänkt 

sig, det vill säga påverka respondenternas svar. Enkäter passar ju inte heller alla, till exempel de 

med läs- och skrivsvårigheter och de som inte förstår enkätens språk.  
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Man kan lösa detta genom en person som läser upp frågor och svarsalternativ för dessa personer 

eller att de får lyssna på en inspelad uppläsning, samt ta hjälp av tolkar, men dessa resurser valde 

vi att inte ta med i denna undersökning då vi bedömde att behovet inte var tillräckligt för en 

sådana insatser. 

 

Eftersom målpopulationen är ungdomar i Östersunds kommun, vilket är en mycket bred 

population, och vi endast undersökt ungdomar inskrivna på en utbildningslinje på ett av de två 

kommunala gymnasium som finns i Östersund, så kan vi inte påstå att reliabiliteten är hög.  

Något som vidare kan ha stört reliabiliteten i vår studie är möjligheten att de med störst ODS-

problematik, av just den anledningen, inte befunnit sig i skolan när enkäterna delades ut.  

Detta baserar vi på att Rehbein & Baier (2013) menar att de funnit ett samband mellan 

datorspelsberoende och frånvaro i skolan. Bryman (2011) beskriver validitet som frågan om de 

indikatorer som valts för att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet. En tumregel för 

validitet är att hög validitet förutsätter hög reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2009) menar liksom 

Bryman (2011) att validitet betyder att man mäter exakt det man avser att mäta. 

För att kunna klassificera omfattningen av datorspelande till olika grader av risk- eller 

beroendebeteende på ett tillförlitligt sätt krävs ett mätinstrument avsett för just detta.  

Problemet är att det ännu inte finns något gemensamt vetenskapligt mätinstrument framtaget för 

det ändamålet, och därför kan vi inte heller påstå att validiteten är hög.  

Men för att uppnå så hög validitet som möjligt utgick vi ifrån element ur DSM-V som är klassat 

som ett vetenskapligt mätinstrument för att medicinskt diagnostisera bland annat alkohol, 

narkotika, hasardspel-beroende. Detta grundat på att vissa forskare hävdar att 

datorspelsberoende är likartat substansmissbruk och -beroende. (Walther, Morgenstern & 

Hanewinkel, 2012). I tidigare forskning har vi sett att forskare använder sig utav egna kriterier för 

att definiera beroende. Vi anser då att vårt sätt; att utifrån DSM-V definiera beroende vara mer 

tillförlitligt. 

 

Intervju 

Det råder delade meningar om huruvida ledande frågor ska användas i intervjuer. Ena sidan kan 

ett intervjuresultat blivit på ett sätt på grund av att ledande frågor använts och att utformningen 

av frågor kan ha styrt intervjupersonens svar. Detta är något Kvale och Brinkmann (2009) menar 

kan påverka reliabiliteten negativt. Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att användandet av 

ledande frågor inte behöver påverka reliabiliteten negativt, för att pröva tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar kan sådan frågor behövas. Eftersom våra intervjupersoner även fyllt i en 
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enkät så valde vi att ha med några ledande frågor i intervjun. Anledningen var att få ett mer 

utvecklande svar på enkätfrågorna samt se om intervjupersonens svar skiljde sig från svaren i 

enkäten, vilket hade minskat tillförlitligheten. Den externa validiteten, som Bryman (2011) menar 

vara hur väl resultatet går att generalisera till andra social miljöer, blir för vår kvalitativa del låg 

eftersom antalet intervjupersoner är begränsat. 

 

5.4 Analys 

Vår studie handlar om ungdomars egna upplevda samband mellan ODS och eventuella 

konsekvenser. Däremot är vi i vår studie inte ute efter att hitta samband mellan olika variabler, 

vilket gjorde att vårt val av analys för enkätundersökningen blev en univariat analys, det vill säga 

en variabel i taget. Vi har vidare analyserat vår kvantitativa empiri genom att först kontrollera 

enkätresultaten mot en checklista för att se om vi lyckats besvara frågorna vi ställt. Därefter har vi 

sammanställt resultaten i frekvenstabeller för att slutligen grafiskt presentera resultaten i 

diagramform. Empirin från intervjuerna transkriberades av båda författarna och analyserades 

därefter utifrån en empiristyrd tematisk analys, vilket innebär att man går igenom det empiriska 

materialet för att hitta teman att kategorisera och analysera från (Langemar, 2008). 

Slutligen har vi valt att analysera och därefter diskutera några av resultaten utifrån ett 

strukturfunktionalistisk perspektiv utifrån Robert Agnews ”General Strain Theory”, detta för att ur 

ett sociologiskt perspektiv förstå och förklara ODS som social företeelse. 

 

5.5 Etiska överväganden  

Målgruppen vi studerat är ungdomar vilket innebär att extra noggrant betänka de 

forskningsetiska aspekterna. Som nämnt ovan krävs, rent juridiskt, inget samtycke från föräldrar 

för att utföra vår studie eftersom alla ungdomar är över 15 år. Däremot är ungdomarna under 18 

år vilket innebär innebär en skyldighet att informera forskningspersonerna om följande: 

- den övergripande planen för forskningen, 

- syftet med forskningen, 

- de metoder som kommer att användas, 

- de följder och risker som forskningen kan medföra, 

- vem som är forskningshuvudman, 

- att deltagande i forskningen är frivilligt, och 

- forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan. (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460, 16 §) 
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Trots att samtycke från föräldrar inte är ett juridiskt krav så har vi utifrån ett etiskt perspektiv bett 

intervjupersonerna att fråga sina föräldrar om godkännande för att ställa upp i intervjun. 

 

Information gällande dessa etiska aspekter fanns på framsidan av enkäten och var således 

tillgänglig för alla respondenter. Vid intervjuerna gavs informationen muntligt. 

Vi har valt att anonymisera alla intervjupersoner genom att inte ange deras riktiga namn utan 

istället använt “intervjuperson 1” (IP 1), “intervjuperson 2” (IP 2) och så vidare. 

För att eliminera risken för läckage av känslig/personlig information valde vi att förstöra de 

besvarade enkäterna samt radera de elektroniska ljudupptagningsfilerna efter bearbetning. 

 

5.6 Arbetsfördelning 

Vi har fördelat arbetet mellan oss spontant och utefter rådande omständigheter. Några rubriker 

valde vi att ansvarsfördela mellan oss, exempelvis Joel fokuserade på bakgrund och Johannes på 

tidigare forskning, men till största del arbetade vi tillsammans med de flesta rubrikerna på ett 

eller annat sätt, vilket gör det svårt att redogöra för exakt arbetsfördelning.  

I övrigt har vi till största del löst vår samarbete på varsitt håll genom att arbeta både var för sig 

och tillsammans i “Google Docs” och med direktkommunikation över Skype. 
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6 Resultat och analys 

De kvantitativa och kvalitativa resultaten från enkät och intervju redovisas tillsammans.  

De kvantitativa resultaten redovisas i diagram- och tabellform, och de kvalitativa resultaten 

redovisas i skriftlig form blandat med citat från transkriberat intervjumaterial. Resultaten kopplas 

med tidigare forskning samt analyseras utifrån valda teorier. 

 

6.1 Hur kan man förstå ODS som social företeelse utifrån ett strukturfunktionalistiskt 

perspektiv? 

Det finns naturligtvis många orsaker till varför man börjar spela ODS, men ur ett sociologiskt 

strukturfunktionalistiskt perspektiv utforskar man om det kan bero på påverkande strukturer i 

samhället och i så fall vilka. Tre av sex intervjupersoner berättade att de tidigare spelat, som de 

själv uttryckte det, överdrivet mycket ODS. För de två första intervjupersonerna var orsaken till 

detta grundad i att de fick bekräftelse på ett sätt de aldrig fått utanför spelens värld. De menade 

att man utanför spelens värld har ett krav på sig att vara på ett visst sätt för att bli uppskattad och 

sedd, och att om man inte uppfyller dessa krav så finns risken att man blir utsatt eller bortglömd.

  

 (IP 1) “Förr i skolan var jag aldrig populär... Dom som var det hade ofta snygga kläder eller fina 

 hus... eller så var de duktiga i skolan eller bra på sport... eller hade en tuff attityd… Om inget av 

 det passade in på en själv så var det svårt... men i datorspelen spelar detta ingen roll, där blir 

 du uppskattad om du är bra på spelet och hjälpsam.” 

  

 (IP 2) “Jag började nog spela datorspel mest för att jag kände mig ensam och för att det var 

 kul. Alla vill väl ha kompisar och för mig var det i högstadiet lättast att få kompisar i spelen[...] 

 Det berodde nog på att skolan aldrig har varit rolig...jag var väldigt glad i mat och godis och 

 såg ut därefter…tjockis och fattiglapp var två ord som ofta användes… min familj hade liksom 

 inte så mycket pengar så vi hade inte råd med nya märkeskläder[...] I spelen spelar det ingen 

 roll hur du ser ut eller vad du har på dig, så för mig var mina online-kompisar ett av få 

 glädjeämnen jag hade.” 

 

Att förutsättningslöst träffa nya vänner var dock inte den enda motivationsfaktorn för att spela 

ODS. En intervjuperson menade även att ODS fungerade som en flyktväg när livet kändes stressigt 

och jobbigt. Ett tillfälle var när föräldrarna var stränga och “jobbiga” på grund av att 

intervjupersonen vid tillfället misskötte skolan, som resulterade i att intervjupersonen stängde in 
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sig på sitt rum och tog ut sin aggression genom datorspelet. Intervjupersonen uttryckte sig så här:

  

 (IP 3) “Mina föräldrar har satt höga krav på mig[...] För dem är det viktigt att jag och mina 

 syskon lyckas bra i skolan och får höga betyg så att vi kommer in på bra utbildningar... Jag 

 förstår ju att skolan är viktig men det finns ju så mycket annat att göra… jag kände nog att jag 

 klarade skolan ganska bra samtidigt som jag kunde ha roligt på sidan om också men detta var 

 inte bra nog för mina föräldrar[...] ja det blev alltid en massa bråk och hot när betygen inte blev 

 så höga som de förväntade sig[...] det blev jätteirriterande till slut och för att ta ut 

 aggressionerna lirade jag CS [...] ja, counter strike alltså… jag är rätt bra på det och känslan att 

 vinna över andra gjorde att jag  kände mig lugnare[...] haha, nä man kan ju inte alltid vinna, 

 och de gångerna spelade jag ända tills det gick bra.” 

 

Ett annat tillfälle som samma intervjuperson berättade om var när hans flickvän lämnade honom, 

och att han efter detta ägnade en stor del av hans tid åt ODS. 

  

 (IP 3) “En av de jobbigaste sakerna jag varit med om var när det tog slut mellan mig och min 

 flickvän och att hon sen blev tillsammans med en jag känner[...] Det var så sjukt jobbigt så jag 

 gick inte utanför lägenheten på två veckor… och hela sommarlovet blev förstört… det enda jag 

 gjorde var att sitta framför datorn och spela spel, för då kunde man koppla bort tankarna på 

 situationen...” 

 

Analys 

IP 1 Nämner statushöjande faktorer som ”populär”, ”dyra kläder”, ”fina hus”, ”duktig i skolan”, 

”bra på sport”. Det positiva värdet i dessa status-faktorer kan, utifrån ett sociologiskt perspektiv, 

bland annat förklaras som socialt konstruerade och präglade på västerländska individualistiska 

och neo-liberalistiska tankesätt och värderingar, såsom ekonomisk- och social framgång som 

individen av egen kraft förväntas uppnå. Detta stämmer in på den första av de tre principiella 

”strain”-producerande situationerna enligt GST (misslyckande att uppnå tillfälliga ideala mål). 

IP 2 vittnar om att ha blivit utsatt för mobbing på grund av att denne inte lyckats leva upp till 

eftersträvansvärda normer och mål, såsom att ”ha kompisar”, ”god fysik” samt ”begränsad 

ekonomi” vilket bland annat lett till begränsade möjligheter att klä sig i ”märkeskläder” som de 

”populära”. Detta stämmer in på den tredje av de tre principiella ”strain”-producerande 

situationerna enligt GST (konfrontation av negativ stimuli). 
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Både IP 1 och IP 2 vittnar om misslyckanden att uppnå eftersträvansvärda normer och mål, vilket 

lett till "strain" (negativa känslor), och där ODS verkar ha fungerat som en meningsfull 

tillflyktsstrategi för att hantera denna “strain”, eftersom de i den virtuella världen upplever att de 

inte blir bedömda utifrån utseende, socioekonomisk status med mera, vilket även underlättat för 

dem att skaffa kompisar inom datorspelsvärlden. 

 

IP 3 berättar att hans föräldrar satt höga krav på honom, grundat i deras egna uppfattning 

gällande värdet av höga betyg och vad som definierar bra utbildning. Detta uppger han kändes 

jobbigt och stressigt då han själv tyckte det också var viktigt att uppnå kortsiktiga mål som för 

honom var viktiga, exempelvis att vara ”populär” bland tjejer och kompisar, vilket tog tid från 

studierna och påverkade studieresultaten därefter. Pressen från föräldrarna, som stämmer in på 

den tredje av de tre principiella ”strain”-producerande situationerna enligt GST (konfrontation av 

negativ stimuli) resulterade i aggression vilket han fick utlopp för genom att spela ODS. 

Det andra tillfället IP 3 beskriver handlar om att han började spela överdrivet mycket ODS på 

grund av att hans ”flickvän lämnat honom”, vilket stämmer in på den andra av de tre principiella 

”strain”-producerande situationerna enligt GST (förlust av positiv stimuli), där ODS fungerat som 

en meningsfull tillflyktsstrategi för att hantera de negativa känslor som förlusten av flickvännen 

gav upphov till. 

 

6.2 Vilka negativa respektive positiva konsekvenser upplever ungdomar som spelar ODS 

själva? 

Samtliga intervjupersoner upplevde att deras engelska hade förbättrats tack vare ODS, vilket 

upplevdes vara en positiv konsekvens. Detta både på grund av att engelska är det vanligaste 

språket i datorspel och att man möter spelare från olika länder, vilket gör att det engelska språket 

blir det vanligaste gemensamma sättet att kommunicera på. Detta ligger i linje med en mängd 

tidigare forskning, exempelvis (Pasfield-Neofitou, 2014; Peterson, 2012; Rama, Black, van Es, & 

Warschauer, 2012). 

 

 (IP 4) "Man blir bättre och bättre på engelska[...] Det beror ju på vilket språk man väljer men 

 jag brukar alltid välja engelska... Jag skulle nog säga att engelska är det mest positiva.” 

   

 (IP 5) "Min engelska har blivit bättre...ja mycket bättre[...] Det är nog mest för att nästan alla 

 spel är på engelska och att man ofta pratar med varann på engelska... Det går ju inte att 

 använda svenska när man spelar med någon från Ryssland." 
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Spel som konstrueras med ”online”-, ”multiplayer”-funktion konstrueras även så att spelare ofta 

behöver kommunicera med varandra för att nå vissa mål. Den virtuella världen i ODS erbjuder en 

arena som kan upplevas enklare än exempelvis skolmiljö gällande utvecklandet av social förmåga.  

Steget kan upplevas mindre för en blyg person att utveckla sociala färdigheter bakom en skärm 

där det går att stänga av om det skulle bli obehagligt till skillnad från i skolan där det inte går att 

bara försvinna. På frågan om hur intervjupersonerna upplever den social biten i spelen svarade 

samtliga likvärdigt.  

 

 (IP 1) “Framför datorn är det inte lika jobbigt att göra bort sig som i verkligheten[...] Jo men... 

 man kan ju liksom bara byta server om man känner att man sagt nåt korkat[...] man kan träna 

 på att va social och det har man ju nytta av utanför datorspelens värld också...” 

  

 (IP 6) “Jag har märkt att jag kan starta konversationer bättre och jag tycker även att 

 min pratförmåga har förbättrats." 

 

Liu (2015) har i sin studie påvisat att datorspelande kan få negativa konsekvenser för prestationen 

i skolan, något även intervjupersonerna i vår studie vittnar om. Få timmars sömn som följd av 

spelande sent in på natten resulterade i att en av intervjupersonerna kände sig trött i skolan 

dagen efter och presterade dåligt. Att skjuta upp skoluppgifter till sista dagen för att det är 

roligare att spela datorspel berättade två av intervjupersonerna var vanligt förekommande. 

Försämrad prestation i skolan var en tydlig konsekvens av datorspelandet, även för de som ansåg 

sig sköta skolan. Bilden intervjupersonerna gav var att uppgifter skjuts upp till förmån för 

datorspelande och tas itu med i sista stund. Vilket ligger i linje med en mängd tidigare forskning, 

exempelvis Liu (2015). 

 

 (IP 1) “vi raidade två dagar i veckan förut och då måste man ju stanna tills den är slut för att 

 inte förstöra för sin guild[...] en raid slutar oftast 23.00 eller 23.30... sen är det svårt att bara 

 stänga av efteråt för man vill ju prata om hur det gick och så.”  

 

 (IP 4) “Ibland när jag fastnat framför ett spel och lagt mig sent, kan jag vara trött ända fram till 

 lunchen på skolan...dagen efter alltså[...] Istället för att spela borde jag ju ha fokuserat på att 

 göra klart mina uppgifter... Det blir inte särskilt bra när jag skjuter upp det till sista minuten. 

 [...] Jag vet inte om det har gjort mina betyg sämre men jag tror det." 
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Negativa konsekvenser av ODS kan vara något en spelare uppmärksammar först efter att 

speltiden minskat. En intervjuperson upplevde inte att allt stillasittande, dåliga matvanor och 

bristande socialt umgänge var problematiskt under perioden då spelandet var som mest intensivt 

och omfattande, utan det visade sig först när intresset för spelandet minskat och personen 

började reflektera över detta. 

 

 (IP 2) "Jag spelar inte så mycket nu, men för tre år sedan kunde jag sitta hela dagar med 

 spelandet[...] Det dåliga med att spela överdrivet är att sömnen blev sämre och allmänt 

 hälsan, man fokuserar ju liksom inte på vad man äter utan det är nåt man bara vill få gjort så 

 att man kan fortsätta spela[...] Jag var sällan ute och rörde på mig, struntade i skolan och 

 började få ont i ryggen[...] Det tänkte man ju inte så mycket på då men nu i efterhand så 

 tycker jag att det är synd att man spelade så mycket då." 

 

Som nämnt innan så är det sociala elementet i spelen stort. Kommunikation via chat och/eller 

röst-program ger ODS en extra social dimension och möjliggör exempelvis att knyta nya 

kontakter, uttrycka känslor med mera. Detta både på gott och på ont. 

 

 (IP 4) “Det sägs mycket elaka saker i spelen[...] Jag har exempelvis hört att dom ska döda min 

 mamma... Jag har märkt att folk blir väldigt aggressiva när de spelar, jag blir också arg när jag 

 förlorar men jag har aldrig sagt någonting sådant.” 

  

  (IP 5) ”Folk är inte rädda för vad dom säger när dom spelar, vad dom säger bakom skärmen får 

 inga direkta konsekvenser[...] Ja, alltså på skolan håller man sig mer tillbaka för att inte hamna 

 i bråk, det går liksom inte att bara stänga av där som det gör i spelen.” 
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En konsekvens av ODS som vi anser allvarlig är när en spelare riskerar att utveckla- eller utvecklat 

ett ODS-beroende. För att få en bild av hur det såg ut med detta inom vår undersöknings-

population valde vi att undersöka detta med hjälp av ett frågeformulär i enkäten (sektion B) 

utformat efter “The Nine DSM-5 Internet Gaming Disorder Criteria”. 

The Nine DSM-5 Internet Gaming Disorder Criteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 2) 

Diagrammet redovisar de spelande ungdomarnas svarsfrekvens för frågor som knyter an till 

upplevda konsekvenser av ODS och vilka handlar om i vilken utsträckning ungdomarna uppfyller 

kriterier på DSM-V skalan “The Nine DSM-5 Internet Gaming Disorder Criteria”.  

Diagrammet redovisar enbart svarsfrekvensen för var och en utav de nio kriterierna och inte hur 

stor andel som kan antas ligga i riskzonen eller redan utvecklat ett beroendebeteende. 

Antal kriterier som behöver uppfyllas för att klassas som beroende eller åtminstone ligga i 

riskzonen för att utveckla ett beroende är fem enligt Petry et al. (2014) som utarbetat skalan, och 

med uppfyllas menas alltså att man svarat JA. För att få en uppfattning om detta analyserade vi 

antalet uppfyllda kriterier fördelat på antalet respondenter. 
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Antalet uppfyllda kriterier fördelat på antalet respondenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Figur 3) 

Tabellen redovisar antal respondenter som svarat ja på ett visst antal kriterier i DSM-V skalan 

(figur 2). Resultatet visar att 10% av ungdomarna som spelar ODS (3 av 29) uppfyller fem eller fler 

kriterier och skulle därmed kunna antas ligga i riskzonen eller redan utvecklat ett beroende-

beteende.  

 

Ett kriterium ur “The Nine DSM-5 Internet Gaming Disorder Criteria” var om respondenterna 

försökt att sluta eller skära ner på spelandet utan att ha lyckats (fråga 3 i figur 2), vilket 15 av 29 

svarade JA på. Denna fråga är utifrån Skogs “Choice Theory” intressant, vi valde därför att följa 

upp just denna fråga i intervjuerna. 

En intervjuperson ansåg sig inte vara ODS-beroende men menade att spelandet tar upp nästan all 

fritid och kunde känna igen sig i många av de kriterier som definierar ett beroende. 

Intervjupersonen svarade att denne flertalet gånger försökt att sluta spela ODS och var fullt 

medveten att spelandet medförde negativa konsekvenser i form av sämre prestation i skolan och 

sämre hälsa. Så motivationen till att sluta fanns där, men oftast så föll intervjupersonen tillbaka i 

samma mönster på grund av att de negativa konsekvenserna ignorerades. 

 

 (IP 4) “Har hänt flera gånger att jag känt att jag spelat för mycket och bestämt att jag ska 

 skära ner[...] nä men blir ju inget gjort i skolan och kroppen mår nog inte så bra utav allt 

 spelande heller[...] ibland har det gått bra att hålla sig från spelandet en ganska lång period, 

 men oftast så har man loggat in i spelet redan dagen efter man sagt man ska sluta[...] jag tror 

 att det är för att man känner att det går att leva med ett lite sämre betyg och att det inte är 

 hela världen att konditionen blir sämre.” 
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Analys 

För att analysera ODS kopplat till konsekvenser har vi valt att utgå från Skog’s “Choice Theory”.  

IP 4 vittnar om att ett överdrivet spelande av ODS kan få negativa konsekvenser vilket fått denne 

att vilja sluta spela. Enligt Skogs teori har preferenserna ändrats och intresset ligger då i att ta itu 

med de negativa konsekvenserna vilket IP 4 menar innebar att sluta spela ODS. Det som då 

uppstod för IP 4 var en konflikt mellan att sluta med något han gillar och intresset av att uppnå 

bra skolresultat. Allt som oftast slutade detta i ett irrationellt beslut om att fortsätta spela för att 

han ansåg att de negativa konsekvenserna gick att leva med. Istället för att hävda att 

beroendebeteendet gjorde att han var oförmögen eller inkapabel till att sluta, så går det att 

utifrån Skog’s “Choice Theory” förklaras som att IP 4 gjorde ett val att fortsätta spela och 

acceptera att skolresultatet blev lidande. 

 

6.3 Hur vanligt är det att ungdomar spelar ODS? 

Omfattning av män och kvinnor som spelar ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Figur 4)                (Figur 5) 

Diagrammen redovisar hur undersökningspopulationen, i enkätundersökningen, svarat på om de 

spelar eller inte spelar ODS, uppdelat på män (figur 4) och kvinnor (figur 5).  

Resultatet visar sammantaget att 47 procent av den totala undersökningspopulationen spelar 

ODS. Uppdelat på män och kvinnor som separata kategorier visar resultatet att 79 procent av 

männen spelar ODS och att 4 procent av kvinnorna spelar ODS. Den markanta skillnaden mellan 

könen är anmärkningsvärd men bekräftar dock bilden som media och tidigare forskning ger om 

att ODS som social aktivitet är populärt bland ungdomar, där män är överrepresenterade i 

statistiken (Chen, 2010); (Hainey et al., 2011). 
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I vilken utsträckning ungdomarna spenderar tid åt att spela ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 6) 

Diagrammet redovisar hur många dagar i veckan ungdomarna ägnar sig åt ODS samt hur många 

timmar per vardag och helgdag ungdomarna spenderar till att spela ODS fördelat på kön. 

Resultatet visar att männen spelar ODS varje dag samt 3-5 timmar både på vardagar och 

helgdagar. Männen disponerar alltså mellan 21-35 timmar per vecka åt ODS och därmed 

överskrider mer än hälften av de som spelar rekommendationer som Przybylski (2014) och Liu 

(2015) menar vara att ej spela mer än 2-3 timmar per dag. 

 

7 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras och diskuteras utifrån syfte och 

frågeställningar, samt utifrån studiens teoretiska perspektiv. I detta har vi även integrerat hur vi 

kopplar ämnets och studiens relevans till socialt arbete.  

 

Syftet med studien var att undersöka ODS som social företeelse utifrån ett 

strukturfunktionalistiskt perspektiv samt konsekvenser till följd av ODS. Frågeställningarna har 

behandlat hur vanligt det är att ungdomar spelar ODS, vilka negativa respektive positiva 

konsekvenser ungdomar som spelar ODS själva upplever och hur man kan förstå ODS som social 

företeelse utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv. Resultaten av studiens syfte och 

frågeställningar har behandlats genom en innehållsanalys ur en strukturfunktionalistisk ansats 

baserad på “General Strain Theory” samt Skog’s ”Choice Theory” som en mer individfokuserad 

teori. Studien utfördes med en mixad metod, det vill säga både kvantitativ och kvalitativ metod i 

form av enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer. 

 

Gällande begreppet ”socialt problem” skriver Meeuwisse & Swärd (2002) att begreppet ofta 

används som om det vore ett självklart sådant, men att begreppet i verkligheten inte har en 
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entydig betydelse, utan visar sig ha en rad olika betydelser beroende på vem som använder det. 

De menar vidare att man kan ställa sig frågande till om ”sociala problem” ska definieras utifrån 

bland annat omfattning, ökning, oro och rädslor, samt om man ens kan definiera en grupp eller en 

enskild individ som ett ”socialt problem”, eller om definitionen beror på eventuella konsekvenser. 

Meeuwisse & Swärd skriver vidare att arbete med problematik inom exempelvis missbruk- och 

beroendebeteende är relevant för professionerna socialarbetare, kuratorer och socialpedagoger. 

Det Meeuwisse & Swärd (2002) skriver, om frågorna man bör ställa sig för att ge begreppet 

"socialt problem" betydelse, ligger som grund för hur vi kopplar vårt ämne och studie som 

relevant för socialt arbete och har även fungerat som en riktningsvisare för vår studie.  

Intresset för att undersöka ODS kopplat till socialt arbete har till stor del väckts genom medias 

framställning som vittnar om en rådande oro inför ODS som växande social företeelse kopplat till 

negativa konsekvenser, vilket även forskning vittnar om. 

 

Hur vanligt det är att ungdomar spelar ODS 

Studiens resultat visar att ODS som social företeelse är vanligt förekommande bland manliga 

ungdomar där 79% av männen i vår studie spelade ODS. Däremot visade studien att endast 4% av 

kvinnorna spelade ODS. Denna könsskillnad är något vi tänker kan ha något att göra med normer 

om vad som anses vara manligt och kvinnligt och att ODS då skulle vara något som ungdomar ser 

på som en manlig aktivitet. Syftet med vår studie var dock inte att förklara könsskillnader utan det 

är något som vi föreslår att det  forskas mer på. Tiden som ungdomarna lägger på spelandet 

visade sig bland hälften av informanterna ligga på mellan 21-35 timmar i veckan, och därmed 

överskrida de rekommendationer som Przybylski (2014) och Liu (2015) anser vara rimliga.  Detta 

spekulerar vi kan röra sig om spelens beroendeframkallande konstruktion som vi tagit upp 

tidigare, exempelvis att spelen utformats för att hålla kvar sina spelare genom att ständigt erbjuda 

nya spännande utmaningar och uppdrag att klara av. Den uppfattning vi fått om MMORPG-spel, 

där “World of Warcraft” verkar vara det mest populära, är att dessa spel är utformade på så sätt 

att det vore meningslöst att spela dem under kortare stunder. Några tänkta spelminuter blir 

därför lätt till flera timmar, vilket både tidigare forskning, litteratur och informanter vittnar om. 

 

Hur man kan förstå ODS som social företeelse utifrån ett strukturfunktionalistiskt perspektiv 

Studiens resultat visar vid innehållsanalys utifrån “General Strain Theory” att strukturella faktorer 

i samhället, såsom etablerade normer och ideal som individer förväntas uppnå, kan påverka 

individer till att börja spela ODS. Detta i syfte att fungera som en meningsfull tillflyktsstrategi för 

att hantera negativa känslor som följd av misslyckande och begränsningar att uppnå dessa. Om 
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ODS som tillflyktsstrategi verkligen är så meningsfull som det i stunden kan verka, menar vi att 

man bör ställa sig något kritisk till. Exempelvis vittnade en av intervjupersonerna i studien om att 

denne på grund av “strain”, å ena sidan fann ODS som en meningsfull strategi för att hantera 

denna “strain”, men som å andra sida upplevde att ODS resulterade i andra former av “strains” 

såsom sämre kondition, smärta i ryggen, dåliga skolresultat och förlust av positiv social stimuli. 

 

Vilka negativa respektive positiva konsekvenser ungdomarna själva upplevt av ODS 

Studiens resultat visar att informanterna upplevt både negativa och positiva konsekvenser. 

Positiva konsekvenser var främst en förbättring av det engelska språket och utvecklande av 

sociala färdigheter varav det senare motiverades med att steget till att prata inför andra är 

mindre när man kan vara anonym i spelet än det är i det verkliga livet där du är mer exponerad. 

Negativa konsekvenser var främst försämrad prestation i skolan till följd av dålig sömn och att 

spelandet tog tid från hemläxor. Vår studie visade vidare att 10% av de som spelade ODS i vår 

undersökning uppfyllde kriteriet för att kunna antas ha utvecklat ett ODS-beroende. En fråga 

relaterad till beroende som var extra intressant i relation till Skog’s “Choice Theory” var om 

respondenterna försökt sluta spela ODS utan att lyckas. En majoritet av de som spelade ODS 

svarade JA på denna fråga vilket vi valde att analysera vidare utifrån Skog’s “Choice Theory”. Vid 

analysen visade det sig att informanter var medvetna om risken för negativa konsekvenser men 

trots det, i en avvägning mellan ODS för- och nackdelar, gjorde valet att fortsätta med spelandet 

och således frivilligt acceptera de negativa konsekvenserna. Skog’s “Choice Theory” utgår som 

tidigare förklarat ifrån att individer med ett missbruks- och beroendebeteende gör ett frivilligt val 

att fortsätta med beteendet snarare än att beteendet är patologiskt tvångsmässigt, eftersom Skog 

menar att inget tvingar dem till valet. Skogs teori anser vi delvis kunna förklara varför ungdomar 

fortsätter att spela trots de konsekvenser som ODS kan medföra. 

 

Våra slutsatser efter studien är att ODS är en social aktivitet som tilltalar många manliga 

ungdomar, och som utvecklingen av tekniken ser ut nu så är det mycket som talar för att 

populariteten kommer att tillta, även bland kvinnor. ODS som social företeelse är extremt 

komplext att förklara och förstå, även med hjälp av teorier, på grund av variationen av individuella 

motiv, strukturella orsaker, gränsen för vad som ska anses måttligt och omåttligt spelande med 

mera. Vi är medvetna om att det naturligtvis finns många anledningar till att ungdomar väljer att 

spela ODS och att det inte behöver ha att göra med något annat än att vilja ha lite roligt, men 

enligt analysen av resultaten bekräftas att ODS också verkar fungera som en meningsfull strategi 

för att hantera negativa känslor som följd av begränsning och misslyckande att uppnå 
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socioekonomisk framgång, etablerade normer och ideala kortsiktiga mål. Med det sagt kan ODS å 

ena sidan verka positivt men å andra sidan (vid överdrift) föranleda att ungdomen drabbas av 

andra hinder i form av exempelvis sämre skolresultat och försämrad fysisk hälsa. Studien har även 

lyckats visa på tendenser hos ungdomarna som tyder på det som forskning benämner som ODS-

beroende, vilket i skrivande stund utreds och diskuteras huruvida man ska definiera som diagnos 

och införa i DSM. 

Därför anser vi att en viss oro inför detta är bra, eftersom oron bland annat motiverar till 

forskning, kunskapsbildning och förståelse för fenomenet, vilket är förutsättningar för att kunna 

utforma och erbjuda adekvat hjälp, plus att detta i sin tur också bidrar till att klargöra vilken grad 

av oro inför ODS som kan anses vara rimlig. Oavsett om problematiskt ODS är ett etablerat socialt 

problem eller inte så anser vi att den höga prevalensen av spelande ungdomar och de negativa 

konsekvenserna som föranleds av ”överdrivet” spelandet är av relevans för socialt arbete. 

Avslutningsvis, utifrån ett resonemang kopplat till “General Strain Theory”, vill vi poängtera att 

ungdomar som tar till ODS som tillflyktsstrategi, trots dess risk för negativa konsekvenser, bör 

betraktas som positivt i jämförelse med att ta till oacceptabla/kriminella strategier eller avvikande 

beteende som exempelvis alkohol- eller drogmissbruk för att hantera “strain”. 

 

Som förslag på framtida forskning skulle man kunna undersöka ODS i relation till klass-perspektiv. 

Lärare vi varit i kontakt med menar att vissa familjer med ansträngd ekonomi i större utsträckning 

tenderar att sätta sina barn framför datorspel, vilket skulle kunna bero på att datorspel är en 

aktivitet som inte behöver kosta mycket pengar när väl datorn är införskaffad. Gällande 

undersökning av strukturell påverkan i relation till valet av ODS som social företeelse så har vi i vår 

studie endast berört detta område på ytan och mer forskning behövs för att dra några säkra 

slutsatser huruvida normer, klasskillnader, med mera samverkar i relation till ODS som social 

företeelse. Vår studie visar på en markant könsskillnad gällande spelandet av ODS, så ett annat 

förslag på framtida forskning är att undersöka ODS i relation till norm- och genusperspektiv. 
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Hej! 
 

Vi heter Johannes Helmerius och Joel Jonsson och studerar vid Mittuniversitetet på 

Socionomprogrammet. Vi håller just nu på med en undersökning om ungdomars egna erfarenheter 

av datorspelande. 

 

Vi garanterar att du som svarar på enkäten förblir anonym och att dina svar endast kommer att 

användas i statistiksammanställningar och att enskilda personer inte kommer att kunna identifieras. 

Om du är intresserad av att ställa upp på en muntlig intervju, där du har möjlighet att utveckla och 

berätta mer om dina erfarenheter av datorspelande, så fyller du även i ditt namn och 

kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. Ditt namn och dina kontaktuppgifter förblir anonymt i 

studiens slutresultat och kommer inte att kunna spåras. 

 

Ditt deltagandet i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan att en 

förklaring behöver ges, men vi hoppas att du ställer upp eftersom just dina svar är viktiga för 

undersökningen. 

Läs igenom frågorna noga och kryssa i det svar som stämmar bäst för dig. 

Om det är någon fråga du inte kan- eller vill svara på så hoppa över den och fortsätt med nästa 

fråga. 

 

När undersökningen är klar kommer vi att skicka resultatet till skolan, så att alla som medverkat i 

denna studie kan ta del av det vid intresse. 

Vi skulle därmed uppskatta om du tar dig tid och fyller i denna enkät. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Med vänlig hälsning                                                            Johannes Helmerius & Joel Jonsson 
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Enkätfrågor 

 

För några år sedan arresterades ett Sydkoreanskt par när deras dotter på 4 månader avlidit. 

Paret hade åkt iväg till ett internetcafé för att spela datorspel, men lämnat dottern ensam hemma i 

flera timmar, varvid dottern avled av kvävning. 

 

*Vilket datorspel tror du de spelade? 

    Dungeons & Dragons     World of Warcraft    Star Wars 

 

 

Sektion A. 

Kön  Man       Kvinna 

Hur ofta spelar du online-datorspel?  

 varje dag    4-6 dagar i veckan  1-3 dagar i veckan  aldrig 

(Om du aldrig spelar datorspel; hoppa till Sektion D) 

Hur länge spelar du online-datorspel per dag på vardagar? 

 0-2 timmar    3-5 timmar    6-8 timmar            mer än 8 timmar 

Hur länge spelar du online-datorspel per dag på helgdagar? 

 0-2 timmar    3-5 timmar    6-8 timmar            mer än 8 timmar. 

 

Vad tycker du är det bästa med datorspel. Motivera kortfattat. 

______________________________________________________________________________ 

Vad tycker du är det sämsta med datorspel. Motivera kortfattat. 

______________________________________________________________________________ 

 

Sektion B.      
   Ja  Nej 

Händer det att du tänker på online-datorspel även när du inte spelar?  

(exempelvis planerar nästa speltillfälle eller tänker tillbaka på 

föregeånde speltillfälle) 

 

    

 

     

Upplever du att du behöver spendera mer och mer tid på att spela 

online-datorspel för att känna dig nöjd? 

         

Händer det att du försöker skära ner eller sluta spela online-datorspel 

utan att lyckas? 

         

Händer det att när du förlorar i ett spel eller inte når ett uppsatt mål, 

att du känner att du måste hålla på tills du når målet?  

         

Händer det att du blir rastlös eller irriterad när du velat men inte 

kunnat spela online-datorspel? 

         

Händer det att du spelar mer online-datorspel när du känner dig 

ledsen, arg, nervös eller har andra problem? 

         

Händer det att du för att få spela online-datorspel har skippat 

lektioner eller arbete, ljugit eller stulit? 

         

Händer det att du struntat i hemläxa eller spenderat mindre tid med 

familj och vänner på grund av online-datorspelandet? 

         

Händer det att du döljer ditt online-datorspelande för dina vänner 

eller familj? 
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Sektion C      
   Ja Nej Vet ej 

Upplever du att du spelar för mycket online-datorspel?          

Anser dina föräldrar eller kompisar att du spelar för mycket 

datorspel? 
         

Upplever du att ditt online-datorspelande är ett problem? 

(Om ja, skulle du kunna tänka dig söka hjälp för problemet?) 
   
   

   
   

   

 

Ett liv utan datorspel skulle vara: 

 

 Skönt   Tråkigt men OK  Tråkigt             Meningslöst 

 

Motivera ditt svarsalternativ. Exempelvis varför skulle det vara skönt eller meningslöst? 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion D  
Lek med tanken att du skulle ha ett problem med datorspelande, till exempel att du vore beroende. 

Anser du att du då vet vart du kan vända dig för att få hjälp med detta?        JA         NEJ 

(Om ja, vart skulle du vända dig?) 

 

 

 

 
 

Är du intresserad av att ställa upp på en muntlig intervju, där du har möjlighet att utveckla 

och berätta mer om just dina erfarenheter av datorspelande? Skriv då ditt namn och 

kontaktuppgifter. 

 

Namn: 

 

Mejl: 

 

Telefonnr: 
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Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor 

-Vilket onlinespel är ditt absoluta favorit online-datorspel? 

-Vad är det som är så bra med det? 

Omfattning 

-Vilken var anledningen till att du började spela ODS? 

-Hur ser dina spelvanor ut jämfört med för 2 år sedan? 

-Anledning till ökning eller minskning? 

Socialt 

-Hur skulle du jämföra världen i datorspelet med världen utanför datorspelet? 

(-Finns det något som du känner är bättre i datorspelens värld än i det verkliga livet?) 

(Kan du känna att negativa saker du upplever gör att du lockas till att spela datorspel) 

-Hur upplever du att det sociala klimatet är i spelen? (atmosfären, näthat osv) 

-Skiljer det sig från det sociala klimatet i skolan? 

-Träffar du kompisar genom datorn, pratar över skype samtidgt som ni spelar? 

-Hur skulle du beskriva hur det är att träffa och prata med kompisar över internet istället för att 

göra det öga mot öga? 

-Finns det något negativt i att inte träffa kompisar offline? 

-Hur skulle du beskriva omgivningens påverkan på ditt datorspelande? 

Konsekvenser 

-Har ditt online-spelande fört med sig några positiva konsekvenser, vilka isåfall? 

-Hur skulle du förklara den sociala biten i spelandet? Upplever du att din sociala förmåga har 

påverkats av att du spelar online-datorspel? 

-Hur ser du på motivation för skola och online-datorspelande, har datorspelande inneburit att 

skolan betytt mindre och mindre tid lagts på läxor och plugg? 

 

-Övrigt att tillägga? 

 


