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Sammanfattning 

Onlinespel är ett ökande intresse bland unga och kan påverka ens psykiska 

hälsa positivt och negativt. Socialt välbefinnande är kopplat till den psykiska 

hälsan och har en stark påverkan på individens välmående. Syftet med denna 

studie är att studera hur unga vuxna med erfarenhet av onlinespel uppfattar 

vilken betydelse spelandet har på deras sociala välbefinnande. Metod: denna 

studie är en kvalitativ undersökning med en induktiv ansats baserat på två 

fokusgrupper vid Högskolan i Skövde. Materialet som togs fram bearbetades 

med en innehållsanalys. Resultat: resultatet visade på att olika sorters 

onlinespel hade olika påverkan på individers sociala välbefinnande. Det som 

sker runt onlinespelet har en större påverkan på ens sociala välbefinnande, ens 

interaktioner i samhället, ens sociala liv och ens personliga utveckling än 

endast det som endast sker i onlinespelets värld. Onlinespel kan ha en negativ 

påverkan på ens sociala välbefinnande för stunden, men hjälper en att utvecklas 

som individ och skapar möjligheter för ett gott socialt välbefinnande. 

 

Nyckelord: Onlinespel, Psykisk hälsa, Socialt välbefinnande, Unga vuxna. 
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Abstract 

The interest in online gaming is on the rise and it may affect gamers psychical 

health both positive and negative. Social wellbeing is linked with the psychical 

health and has a strong influence on the individual wellbeing.The meaning of 

online gaming and social wellbeing was studied in young adults. Method: A 

qualitative study with an inductive approach based on two focus groups was 

done at the University of Skövde. The data accumulated was processed with a 

content analysis. Results: The result showed different online games had 

different influences on individual’s social wellbeing. Events surrounding the 

game had a bigger influence on the social wellbeing, interactions in society, 

social life and personal growth than events inside the virtual world. Online 

gaming might have a negative effect on social wellbeing at times, but gaming 

encourages personal growth and creates opportunities for social wellbeing. 

 

Key words: Online gaming, Psychical health, Social wellbeing, Young adults. 
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Ordlista 

Call of duty [CoD] – Ett FPS spel. 

DOTA – Ett MOBA spel, står för Defence of the ancients. 

E-sport - kompetativt spelande på en större skala. 

FPS – First Person Shoter spel. 

KASAM – Känslan av sammanhang, en teori som beskriver att för att ha en 

god hälsa behöver man uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Konsol – Ett verktyg för att kunna spela onlinespel, även kallad för plattform. 

Styrs med en handkontroll. 

MMO – Massive Multiplayer Online. 

MMORPG – Massive Multiplayer Online Roll Playing Games. 

MOBA – Multiplayer Online Battle Arena. 

PC – Personal Computer, ett verktyg för att kunna spela onlinespel, även 

kallad för plattform. Styrs med tangentbord och datormus. 

Skills – Färdigheter inom spel. 

Star wars galaxys [SWG] – Ett MMORPG spel. 

Äventyrsspel – är oftast single player spel, man upplever spelets värld genom 

att inta en roll och följa den story som spelet byggt upp. 
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Bakgrund 

Socialt välbefinnande är en viktig komponent för god hälsa och har en 

påverkan på den psykiska hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2016). WHO´s 

(2012) rapport om sociala determinanter nämner hur missgynnande sociala 

förhållanden kan leda till ohälsa. Dessa determinanter kan innefatta bland annat 

socioekonomisk status, social status i samhället och sociala relationer. Tamm 

(2012) uttrycker även att: välbefinnandet är målet för all mänsklig strävan 

(s.24). Socialt välbefinnande innefattar fem olika dimensioner för att kunna 

uppnås: social interaktion, social acceptans, socialt bidrag, socialt 

förverkligande och socialt sammanhang. Dessa fem dimensioner behöver 

uppnås hos individen för att man ska känna ett fullskaligt socialt 

välbefinnande. Lycka är en viktig komponent för att känna ett välbefinnande, 

socialt som överlag. Detta menar Haller & Hadler (2006) som i sin studie 

beskriver hur sociala relationer och strukturer kan skapa lycka, men även skapa 

olycka. För att främja den psykiska hälsan behövs det arbetas med insatser som 

skapar en miljö och livsförhållanden som är positiva. Dessa behöver grunda sig 

i att sociala, psykiska och biologiska faktorer tillfredsställs på ett positivt sätt. 

(WHO, 2001). I den västerländska kulturen har ett nytt populärt fritidsintresse 

vuxit fram de senaste åren, nämligen onlinespelandet (Haagsma, Pieterse, 

Peters & King, 2013). Vi har gått från ett liv som kretsar kring medier till ett 

liv där medier är en del av oss (Deuze, 2011). Detta har medfört både positiva 

och negativa effekter på individers hälsa. Exempel på positiva effekter är social 

utveckling (Carras, Van Rooij, Van de Mheen, Misci, Xue & Mendelson 

2016), personlig utveckling (Duchenaut & Moore, 2004b) och kognitiv 

utveckling (Eichenbaum, Bavelier & Green, 2014), medans negativa kan vara 

ohälsa, tillbakadragande från samhället och negativ påverkan på ens sociala liv 

(Sublette & Mullan, 2010). 

Tidigare forskning 

Det är dock av vikt att inte blanda ihop de olika sorters teknologi som existerar, 

utan skilja på dessa samt dess påverkan. Király, Griffiths, Urbán, Farkas, 
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Kököney, Elekes, Tamás & Demetrovics (2014) studerar skillnaden mellan 

problematiskt internetanvändande och problematiskt onlinespelande för att visa 

att det finns en skillnad och att de ska behandlas på olika sätt. Många unga 

vuxna möter kriteriet för problematisk internetanvändning, medans färre möter 

det för problematiskt onlinespelande. Både problematisk internetanvändning 

och problematiskt onlinespelande har visats vara riskfaktorer för depressiva 

symptom (Király et al, 2014). Linderoth & Bennerstedt (2012) studie nämner 

även konflikter, sömnproblem och försämrade matvanor som en riskfaktor för 

omåttligt spelande. 

Sublette och Mullan (2010) menar i sin studie att spelvärlden i sig har blivit 

etablerad och erkänd av omvärlden, men de fysiska och psykologiska effekter 

som denna kan ha inte har blivit det. Detta medför att vi inte med säkerhet vet 

vad för effekter som kan väntas av spelande, framförallt i stor utsträckning. I 

en annan studie uppmärksammar författarna ett varningsmeddelande i World of 

Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) med varningstexter som liknar de som 

förekommer på tobaks- och alkoholprodukter, och menar att för mycket 

spelande kan vara beroendeframkallande och skadligt för individers 

välbefinnande (Van Rooij, Meerkerk, Schoenmakers, Griffiths & Van de 

Mheen, 2010). Flera studier har lyft att omåttligt spelande kan leda till ett 

beroendeliknande beteende för individer (Wei, Chen, Huang & Bai 2012; 

Männikkö, Billieux & Kääriäinen, 2015; Van Rooij, Schoenmakers, Vermulst, 

Van den Ejinden & Van de Mheen, 2010). Dessa effekter kunde oftast ses på 

en liten grupp individer (Wenzel, Bakken, Johansson, Götestam & Øren, 2009) 

som spelade mycket mer än genomsnittligt och det kan skapa negativa 

konsekvenser i individernas vardag (skola, jobb, relationer, etc.) (Haagsma, et 

al., 2013). Kirby, Jones & Copello (2014) menar dock att det är felaktigt att 

likna det vid ett beroende beteende utan ett problematiskt användande är ett 

bättre begrepp, då det inte möter de kriterier som finns för ett beroende. 

Samtidigt som många orosmoln har dykt upp hos forskare för onlinespelande 

har många positiva sidor hittats. En studie visar att spelande främjar utveckling 
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av sociala förmågor, såsom främjande av sociala kretsar online, socialisering 

med personer av olika bakgrund samt möjligheter för relationer (Billieux, 

Thorens Khazaal, Zullino, Achab & Van der Linden, 2014). Även Sublette & 

Mullan (2010) skriver att socialiseringen hos vissa spelare inte försämras, utan 

fokuset flyttas från den verkliga världen till ett socialt liv i spelvärlden med 

andra spelare. 

Man kan översiktligt säga att det finns både positiva och negativa effekter 

baserade på tidigare forskning: 

"As with any technology, video games are neither intrinsically 

good nor intrinsically bad. Instead, the nature of their impact 

depends upon what users make of them” (Eichenbaum, Bavelier, 

Green, 2014 s. 67). 

Onlinespel 

Det finns olika genrer inom onlinespel, First Person Shooter [FPS] (Linderoth 

& Olsson, 2012), Massive Multiplayer Online Role Playing Game [MMORPG] 

(Linderoth & Olsson, 2012), Massive Multiplayer Online [MMO] och 

Multiplayer Online Battle Arena [MOBA] är några exempel. Dessa avser olika 

typer av spel, med olika spelmekaniker, spelsätt och mål. 

Ducheneaut & Moore (2004b) uttrycker att: 

"Contrary to popular belief, playing computer games is not a 

solitary activity but more and more a social experience” (s.1). 

Med detta menas att man utvecklar sin sociala förmåga genom att spela 

onlinespel då många spel kräver detta för att kunna genomföra spelet. Detta 

påverkar även designen av spelen, samt dess företag som skapar dem att se till 

att den sociala interaktionen finns där. Det är en viktig del för att få individer 

att börja spela onlinespel, samt att många onlinespel kräver det av spelarna. I 

en annan studie av Ducheneaut & Moore (2004a) förklarar man återigen 

multiplayer onlinespel som en komplex social värld där man utvecklas som 

individ. Som individ lär man sig hur man interagerar med andra individer, hur 

man blir medlemmar i grupper samt ta olika roller inom olika situationer och 
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tillfällen. I deras studie fann man även två sociala förmågor som var av vikt för 

att kunna spela samt interagera med andra: ledarskap och känslighet mot 

andras behov. Dessa egenskaper som man lär sig via onlinespel kan användas i 

det verkliga livet. 

"As players enter the game world, they are confronted by a 

bewildering array of new and foreign concepts – much like a 

stranger entering a new culture” (Ducheneaut & Moore, 2004b: 

s.3). 

Problemformulering 

Mediaanvändning har ökat kraftigt under de senaste 10 åren i Sverige enligt 

rapporten från Statens medieråd (2017). Under begreppet media ingår flertalet 

kategorier, bland annat onlinespel. Då tidigare forskning har visat att onlinespel 

kan ha en negativ påverkans på både den fysiska och psykiska hälsan är detta 

ämne aktuellt då intresset för onlinespel är ökande. I tidigare forskning saknas 

kunskaper om vad spelare själva upplever att spelandet har för roll när det 

gäller deras sociala välbefinnande. Denna studie adresserar denna 

frågeställning. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur unga vuxna med erfarenhet av 

onlinespel uppfattar vilken betydelse spelandet har på deras sociala 

välbefinnande. 

 

Metod 

Design 

För att kunna svara på studiens syfte har en kvalitativ ansats valts då denna 

undersökning vill tar reda på unga vuxnas uppfattning om hur och om 

onlinespel har en påverkan på ens sociala välbefinnande. Kvalitativt 

forskningssätt bygger bland annat på att lägga vikt vid individernas uppfattning 

om sin livssituation, samt att den enligt Bryman (2011) ”rymmer en bild av den 

sociala verklighet som en ständigt föränderlig egenskap som hör till 

individernas skapande och konstruerande förmåga.” (s.40–41). Fokusgrupper 

har valts då det skulle kunna ge mer utrymme till tolkning av ämnet samt skapa 

en bred diskussion som annars kunde ha varit svårt att få fram i enskilda 

intervjuer. Till denna studie valdes två fokusgrupper med 4-8 deltagare i varje. 

Dessa fick 60 minuter sessioner att utföra intervjun på. Studien utgick ifrån en 

induktiv ansats vilket innebar att dess resultat kopplades till en teori efter att 

det analyserats. Denna studie fann att teorin KASAM kunde kopplas till det 

resultat som togs fram från analysen av fokusgruppintervjuerna. 

Studiepopulation 

De personer som deltog i denna studie hade ett åldersspann på 18–25 år. Detta 

åldersspann valdes på grund av bland annat etiska skäl samt att det kunde ge 

mer material till datainsamlingen än om åldersspannet hade varit exempelvis 

10–15 år. Dessa skulle även ha tre års erfarenhet av multiplayer onlinespel. 

Detta krav valdes till grunden att då studiepopulationen var unga vuxna så kan 

en erfarenhet basera sig på hur de upplevde onlinespelets påverkan på det 

sociala välbefinnandet under sin tid som ungdomar. Studiens resultat kan då 
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användas till inte bara unga vuxna, utan även ungdomar. Könsfördelning 

ansågs inte ha någon påverkan på studien och därav gjordes ingen jämn 

fördelning mellan fokusgrupperna samt analys av materialet baserat på kön. 

Urvalsmetod 

För att hitta deltagare till denna undersökningen lades en inbjudan till 

fokusgrupperna ut på det sociala mediet Facebook. Då studiepopulationen är 

placerade vid Högskolan i Skövde fanns det en grupp på Facebook (Studenter 

vid Högskolan i Skövde) där denna anmälan lades ut. I den fick man fylla i 

namn, ålder, kontaktuppgifter och vilken utav de två dagarna man kan närvara i 

en fokusgruppintervju. Denna urvalsmetod har valts för dess åldersspann, då 

vid högskolor är man över 18år när man påbörjar sina studier. 

Vid Högskolan i Skövde har man dataspelsutveckling och data och it som 

program med olika inriktningar såsom programmering, dataspelsdesigner, 

grafiker, webbutvecklare m.m. (Högskolan i Skövde, 2018). Detta indikerar på 

ett intresse för teknologi, exempelvis onlinespel, därav lades anmälan ut så att 

dess studenter kunde få tillgång till den. 

Utskicket av den digitala anmälan via Google formulär valdes då studien söker 

deltagare som spelar eller har spelat onlinespel då dessa individer även kan 

vara online på andra internetplattformar, såsom sociala medier. När deltagarna 

hade anmält sig via ett formulär på internet kontaktades de i första hand via 

mail. Då fick de informationsbrevet bifogat om studien, dess syfte och 

fokusgruppen. Deltagarna erbjöds även ett personligt möte så att de skulle få en 

bekvämlighetskänsla under själva fokusgruppintervjun då de fått ett intryck av 

intervjuledaren. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med fokusgrupperna. Det var två fokusgrupper vid två 

olika tillfällen i april månad 2018. I dessa fokusgrupper var det fem deltagare i 

varje. I första fokusgruppen var det två män och tre kvinnor, i den andra 

fokusgruppen var det fem män. En intervjuguide användes som hjälpmedel till 
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intervjuledaren under själva intervjun. Denna innehöll tips till intervjuledaren, 

hur man påbörjar fokusgruppintervjun, uppvärmningsfrågor samt fyra 

nyckelfrågor som man ville få svar på. Se bilaga 1 för intervjuguiden. 

 Dessa fick frågeställningar att diskutera i grupp, som spelades in digitalt med 

en diktafon. Under intervjun fanns det möjlighet till fika, detta för att skapa en 

mer avslappnad miljö för deltagarna. Intervjuerna spelades även in via en 

diktafon för att ge en professionell bild av studien samt vara ett säkert val i 

hantering av ljudfiler. Fokusgruppens session beräknades ta 60 minuter, men 

gick i båda grupperna över den tiden. Det transkriberade materialet kommer 

utgå ifrån en kvalitativ innehållsanalys. Fokusgrupperna gjordes med en veckas 

mellanrum. Där ingick fokusgruppintervju, egen reflektion samt påbörjan av 

transkribering. 

Analysmetod 

Efter att fokusgrupperna utfördes transkriberades det digitala inspelade 

materialet. Det transkriberade materialet utgick ifrån en induktiv ansats, som 

även baserade sig på en kvalitativ innehållsanalys. Detta innefattade att det 

transkriberade materialet kodades för att sedan kategorisera subkategorier och 

tillslut huvudkategorier. Med hjälp av ett kodningsschema, se tabell 1, 

analyserades sedan materialet för att kopplas till en teori och därefter tolkades 

dess innebörd vägande mot syftet av undersökningen. Den induktiva ansatsen 

har valts då den anses ge mer tolkning av materialet än vad en deduktiv ansats 

skulle göra. Detta för att den deduktiva ansatsen utgick ifrån en teori, och så 

även att materialet tolkas och analyseras utifrån denna teori. Den induktiva 

ansatsen gav en fri tolkning för att hitta en koppling till en teori utifrån det 

material man får från studien (Bryman, 2011). Detta medför att man analyserar 

transkriberingen och skapar kategorier, som sedan kodas in i ett 

kodningsschema och detta gör att en slutsats som kan kopplas till en teori kan 

dras. 
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Tabell 1. Exempel på kodning 

Nr Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

1 Jag skulle säga också, 

det är så himla kul här 

att man kan träffa 

människor från alla 

olika delar av världen 

och träffa vänner som 

har gemensamma 

intressen och det är inte 

bara som att man sitter 

och spelar för sig själv 

utan det blir någonting 

som man gör 

tillsammans med någon 

när det inte finns en 

möjlighet att träffas. 

Träffa 

människor 

från olika 

delar av 

världen, 

träffa vänner 

som har 

gemensamma 

intressen, 

spela gör 

man 

tillsammans. 

Interaktion 

med folk 

från hela 

världen. 

Gemensa

mma 

intressen. 

Interaktioner  

Gemensamm

a intressen 

Interaktioner 

genom 

onlinespel  

5 Sen så liksom ”nej, jag 

tänker inte gå tillbaka 

till att jag tycker om 

spel i smått, utan att 

genom att spela 

förstärka liksom det här 

är en del av mig, och 

sen kunna då gå ut till 

alla att då ”tja, vill du 

spela”, för att, alltså 

först bli bekväm med 

sig själv och sen kunna 

hålla fast vid det och 

inte säga typ såhär ” ja 

jag gillar också smink 

hehe”. För att jag ska 

göra det för att jag är 

tjej och liksom sådana 

sociala standards som 

finns 

Genom spelet 

förstärka vem 

jag är som 

person, man 

behöver först 

bli bekväm 

med sig själv 

och inte 

fastna i de 

sociala 

standarderna 

som finns.  

Förstärka 

ens 

personligh

et via 

onlinespel. 

Behöver ta 

reda på 

vem man 

är.  

Onlinespel är 

utvecklande 

Personlig 

utveckling  

 

Skapandet av 

identitet med 

hjälp från den 

virtuella 

världen 

 

 

Detta sätt att koda materialet som togs fram från fokusgruppintervjuerna utgår 

ifrån en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). 
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Forskningsetiska överväganden 

Då det var en kvalitativ studie valdes fokusgrupper som metod. Till 

fokusgrupperna skapades ett informationsbrev för att delge informanterna om 

att intervjun bland annat: 

- Var frivillig. 

- Man som deltagare hade rätten att när som under studien lämna den. 

- Informationen var helt konfidentiell. 

Den information informationsbrevet innehöll upprepades innan start av 

intervjun för att påminna informanterna om studiens syfte, samt att det skulle 

spelas in som en digital ljudfil inför transkriberingen av materialet. Denna 

ljudfil förstördes efter att uppsatsen blev godkänd. 

Studien utgick ifrån de etiska grundprinciperna: konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Informanter erbjöds att få tillgång till det färdigställda resultatet, och då lämna 

kontaktuppgifter, dessa behandlades även det med konfidentialitet. 

Teoretiskt ramverk 

Denna studie var induktiv vilket innefattar att det resultatet som togs fram 

kopplades till en teori. Den teori som fann användbar utifrån det resultat som 

togs fram var KASAM. KASAM är en förkortning av ett mått där känslan av 

sammanhang mäts. Denna teori mäter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet på individer, då dessa är viktiga faktorer till en god hälsa 

(Andersson, 2016). KASAM är skapat av Aaron Antonovsky och har ett 

salutogent synsätt och används för att förstå om det finns ett hälsoproblem eller 

inte hos individen (Tamm, 2012). Dess tre mått som den mäter innefattar olika 

faktorer som behövs uppnås för att individen ska kunna känna KASAM. 

Måttet begriplighet innebär att olika situationer man utsätts för som individ ska 

kännas begripliga för oss både i inre och yttre stimuli. För att kunna uppleva 

begriplighet behöver information individen får vara tydlig och 

sammanhängande. Den behöver dock inte alltid vara positiv, utan kan vara 
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negativ. Så länge individen känner att situationen eller informationen är 

begriplig uppnås detta mått. 

Hanterbarhet innefattar att individen tror att den kan hantera de situationer som 

kan uppstå samt den information man får. Detta behöver medföra att resurser 

för att känna hanterbarhet finns tillgängliga, både personliga men även resurser 

från andra håll som nära relationer och samhället. 

Meningsfullhet innebär att individen behöver känna att ens liv har en mening 

och att dess situationer som kan uppkomma är meningsfulla. Även dessa 

behöver inte endast vara positiva, utan kan vara negativa. Så länge individen 

känner att de är meningsfulla ökar det känslan av KASAM. 

Dessa tre mått behöver ett samspel mellan varandra för att uppnå en fullständig 

känsla av KASAM. I KASAM finns det även enligt Antonovsky fyra sektioner 

för att kunna känna ett starkt KASAM. Dessa hjälper en att uppnå de tre måtts 

som beskrivits ovan, och omfattar individens känsloliv, nära relationer, den 

huvudsakliga sysselsättningen och vissa existentiella teman (död, sorg, 

misslyckande) (Tamm, 2012). KASAM påverkas av de sociala relationer och 

interaktioner som uppstår under ens liv, därav kan denna teori kopplas till 

denna studie vars syfte är att studera det sociala välbefinnandet hos unga 

vuxna. 

 

  



16 

 

Resultat 

Resultatet från de två fokusgruppintervjuerna visar på att många av deltagarna i 

studien lyfter olika sorters kommunikation som en stor påverkan på ens 

välmående. Beroende på olika sorters spel så har det olika påverkan på 

individen. Det uppmärksammas skillnader mellan MMORPG, MMO´s, MOBA 

samt FPS spel i fokusgruppintervjuerna. 

Tabell 2. Huvudkategori och subkategori 

Huvudkategori Subkategori 

Skapandet av identitet med hjälp 

från den virtuella världen 

 Känsla av tillhörighet 

 Individer påverkar varandra 

 Känslor 

 Onlinespelets påverkan 

 Onlinespel är utvecklande 

 Personlig utveckling 

 Vill ta lärdom av andra 

 

Interaktioner genom onlinespel  Interaktioner 

 Kommunikation 

 Skapa relationer 

 Byte av umgängeskrets 

 Negativ kvinnosyn 

 

Tabell 2 visar på det resultat som togs fram från studiens fokusgruppintervjuer. 

Utifrån de transkriberingar som gjordes tog huvudkategorierna Skapandet av 

identitet med hjälp från den virtuella världen och Interaktioner genom 

onlinespel fram. Dessa två huvudkategorier innefattar flertalet subkategorier 

som kan kopplas till ämnet som syns i tabell 2. 

Interaktioner genom onlinespel 

Interaktioner genom onlinespel togs fram som en huvudkategori utifrån de 

subkategorier som valdes. Interaktioner är en stor del av onlinespel i flera olika 

former. Det kan handla om att skapa kontakter med människor runt om i 

världen, förbättra sina redan satta relationer med vänner eller med onlinespel 

som gemensamt intresse föra diskussioner om spelen.  Dessa interaktioner kan 

både vara positiva samt negativa, baserat på vad för sorts onlinespel man spelar 
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och hur man tar åt sig av de kommentarer som kan vara negativa under en 

spelsession. Dessa interaktioner både i onlinespelen och utanför skapar 

relationer eller utvecklar de som redan existerar: 

”Jag kan ju säga från DOTA, som jag spelat, då är det även fast 

spelet nästan bara går ut på just interaktioner med andra spelarna 

så är de största interaktionerna som jag har genom det är från 

utanför spelet.” 

I ovannämnda citat nämner en av deltagarna den interaktion som sker utanför 

onlinespelets virtuella värld är det största som den har upplevt. 

Man träffar nya individer med gemensamt intresse, vilket kan leda till mer 

långvariga relationer eller kortvariga. Vid byte av spelplattform lyftes PC och 

konsol som exempel, samt hur det har en påverkan på ens umgängeskrets och 

relationer. 

”Jag brukade spela Call of Duty när jag var yngre liksom, alltså, 

med massa människor, sen bytte jag över till PC, och då försvann 

hela vänskapskretsen typ, det är en helt annan sorts…” 

Citatet ovan nämner att det är en stor skillnad beroende på vad för slags 

plattform man spelar på, om det är PC eller konsol. Dock ger detta möjlighet 

till att skapa nya interaktioner och relationer, vilket anses ge både en positiv 

och negativ bild av onlinespelets påverkan på ens sociala välbefinnande. 

Interaktioner mellan andra människor påverkar en själv som individ samt ens 

välmående. Onlinespel kan både erbjuda positiva som negativa interaktioner, 

även det beroende på vad för sorts spel som spelas, men även vilka man 

interagerar med. Flertalet deltagare anser att interaktion med vänner ger 

mycket positiva erfarenheter och utveckling inom onlinespel, medans 

interaktioner med nya individer kan både vara positivt men även negativt. I 

tabell 1 uttrycker en av deltagarna det positiva med att interagera på olika sätt, 

med att träffa nya människor från olika delar av världen, till att träffa 

människor som blir mer nära vänner på grund av gemensamma intressen samt 

att spela onlinespel tillsammans med de vänner man redan har. 
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I fokusgruppintervjun diskuterades även hur negativa interaktioner via 

onlinespel påverkar en negativt som ung. De krav som ställdes på en, hur andra 

personer tryckte på med negativa kommentarer om man misslyckas som lyckas 

i spel gjorde att det sociala välbefinnandet inte finns. Det skapar ohälsa hos 

individen som utsätts för detta, vilket ger chanser till negativ personlig 

utveckling hos personen. Kommunikationen i onlinespel är annorlunda från 

den kommunikation man ser utanför onlinespel. I onlinespel finns det 

möjligheter att välja om man vill kommunicera med andra, på vilket sätt och 

när. Vissa av onlinespelen kräver dock en kommunikation mellan spelarna för 

att man ska kunna utföra spelsessionen. 

”Men sen är det också ett sätt för andra människor att, som kanske 

har svårt att interagera i omvärlden, på en fysisk nivå. Kan jag ju 

känna att då är det ju spelen en perfekt plattform för dem att 

kunna släppa på de spärrarna och liksom lära känna folk som de 

själva, på deras egna termer. Vilket jag tycker är jättehärligt, för 

att, spel har ju såklart haft både negativ och positiva påverkan, 

och liknande, men för just såna människor som känner att det är 

svårt att prata när man är fysisk närvarande så är det ett jättebra 

sätt för dem att kunna nå ut och prata ändå. Bara vara sig själv, 

där de annars inte kan vara det.  Och det tycker jag är en av de få 

fantastiska fördelarna med onlinespel, det här med grupperna 

liksom. Man behöver inte tänka på att det är jobbigt, utan man 

bara är. Man kan inte bli dömd på över spel såsom man blir dömd 

som människa. Känner jag.” 

Ett citat från en av deltagarna i studien lyfter onlinespel som positivt för ens 

personliga utveckling samt de möjligheter det kan ge som individ. Vissa 

individer kan ha svårt att interagera i världen, då ger onlinespel den 

möjligheten till den utveckling de behöver. Det nämns även att man inte kan bli 

dömd över spel som man blir dömd som människa. Det är ett intressant 

perspektiv då det lyfts som att onlinespel är mer positivt än den reella världen. 

I denna huvudkategori togs subkategorin negativ kvinnosyn upp, då könet 

spelade stor roll i ens interaktioner i onlinespelets värld. Som kvinna undviker 

man kommunikation som innefattar det verbala, samt bildkommunikation. 

Detta för att det blir negativa interaktioner, kommentarer och särbehandling om 

det framgick att man som spelade onlinespel var kvinna. Den skriftliga 
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kommunikationen via chattar eller liknande är inga problem enligt deltagarna 

då det inte framgår tydligt vad för kön man har. Denna fasad är enkel att skapa, 

men även här spelar det stor roll vad för sorts onlinespel man spelar. 

”Alltså, delvis håller jag väl självklart med, men samtidigt så är 

det ju ett väldigt lätt att sätta upp en fasad, ”jag är den här 

personen”. Så det är väl väldigt blandat, att ibland, framförallt 

äventyrsspel, då spelade inte lika stor roll på vad för kön du har, 

men i FPS spel, det var ju typ tabu att säga att man var tjej.” 

Ovannämnda citat beskriver hur det är att vara kvinna och spela olika sorters 

spel. Vissa onlinespel har inte en påverkan, medans andra skapar en negativ 

bild av det kvinnliga könet. 

”Jag tänkte bara klämma in en grej där bara för att, just MOBA´s 

ska, jag inte spelat alls mycket MOBA´s, men så som ja ser det är 

det ju asså, det är ju mer alltså sport, alltså det finns en anledning 

till att E-sporter domineras av MOBA´s liksom. Men asså det är 

ju, det här med smutskastning och sånt, det känns som att det 

faktiskt är en liten del av det, för att jämför du fotbollsmatch, 

basketmatch eller whatever liksom, att i verkliga livet så att säga, 

det är ju samma sak där, man har lagkamraterna som man liksom 

försöker lyfta och stötta, men så har man motståndarna som man 

står och liksom hetsar och puschar och så vidare. Och jag tycker, 

jag ser så många kopplingar mellan MOBA´s och de mer 

traditionella landskapssporterna liksom…” 

Ovannämnda citat från en av fokusgruppintervjuerna lyfter kopplingen mellan 

onlinespel i dess koppling till E-sport och traditionella sporter såsom fotboll 

och basket. Man nämner även att smutskastningen är en del utav det hela, 

oavsett vad för sport man spelar. Precis som det positiva i spelandet i sporter så 

finns det även negativa delar utav det, och dessa kan man inte undfly. 

Skapandet av identitet med hjälp från den virtuella världen 

Skapandet av identitet med hjälp från den virtuella världen togs fram utifrån de 

subkategorier som skapades. I fokusgrupperna diskuterades ämnen om hur man 

hittar sig själv som individ, hur man utvecklas och blir den man är som person. 

”Jag personligen är inte där bara för att vinna, jag är också där 

för att jag vill själv utveckla mina skills om man säger så. Jag är 
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ju inte bara där för att vinna spelet, jag vill ju få så mycket mer 

utav det.” 

I en av fokusgrupperna tog ovannämnda upp att man inte alltid spelar 

onlinespel just för spelandets skull, utan för sin egen. Detta för att man vill 

utvecklas som individ samt utveckla sina färdigheter inom spelet. Det nämns 

även att spelen hjälper en som person hitta och skapa sin identitet, även om det 

kanske går emot samhällets normer: 

”Sen så liksom ”nej, jag tänker inte gå tillbaka till att jag tycker 

om spel i smått, utan att genom att spela förstärka liksom det här 

är en del av mig, och sen kunna då gå ut till alla att då ”tja, vill du 

spela”, för att, alltså först bli bekväm med sig själv och sen kunna 

hålla fast vid det och inte säga typ såhär ” ja jag gillar också 

smink hehe”. För att jag ska göra det för att jag är tjej och liksom 

sådana sociala standards som finns.” 

Genom att utveckla sina färdigheter i spelen samt att gå emot samhällets 

normer och göra det man själv känner är mest positivt för ens egens hälsa 

utvecklar man sin personlighet och skapar då sin egen identitet. 

Syftet i studien som beskriver unga vuxnas uppfattning om onlinespelets 

påverkan på ens sociala välbefinnande gjorde att de subkategorier som valdes 

anses kunna kopplas som faktorer till ett negativt samt positivt upplevt socialt 

välbefinnande. Känslan av tillhörighet lyfts under fokusgruppintervjuerna som 

en viktig faktor som onlinespel gav: 

”Jag skulle säga också, det är så himla kul här att man kan träffa 

människor från alla olika delar av världen och träffa vänner som 

har gemensamma intressen och det är inte bara som att man sitter 

och spelar för sig själv utan det blir någonting som man gör 

tillsammans med någon när det inte finns en möjlighet att träffas” 

Känslan av tillhörighet anses vara viktig för att kunna utvecklas som person 

och blir aktuell när man spelar onlinespel med andra individer. Detta möjliggör 

att man kan skapa sin egna identitet genom att öppna upp dörrar för att få vara 

sig själv bland andra individer med samma intresse. Detta sätt stärkte den 

personliga utvecklingen då man ville ta lärdom av andra spelare genom att: 
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”Man kanske eftersöker någonting i den personen som man själv 

vill ha och inte riktigt har kanske, kanske kan ta lärdom tycker 

jag.” 

Detta citat från en av fokusgruppintervjuerna ger ett exempel på att individer 

påverkar varandra. Genom att eftersöka som individ en personlig utveckling 

via interaktion med andra samt själv vilja ge den kan hjälpa en att utveckla sin 

identitet och därav utveckla ens personlighet. Onlinespelets påverkan kan både 

vara positiv och negativ på individen, både långsiktigt och kortsiktigt. Det kan 

vara utvecklande genom att hjälpa en stärka ens personlighet, om man har svårt 

att interagera med andra individer fysiskt samt hjälpa en att socialisera mer 

utanför onlinespelets värld. Det ovannämnda påverkar även ens känslor i 

onlinespelet. Dessa kan både vara positiva samt negativa känslor, beroende på 

vem man är som person, vad för händelser som sker samt om man har en 

positiv eller negativ syn på onlinespel. Dessa känslor kan speglas i den identitet 

individen har i stunden. 

Onlinespel ger en möjlighet till en virtuell verklighet där man kan utvecklas 

som individ samt hjälpa andra hitta sin identitet. 
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Diskussion 

Onlinespel kan vara både positivt som negativ, beroende på bland annat vem 

man är som person och vad för slags spel man spelar. Det som har den största 

påverkan på ens sociala välbefinnande är interaktion och kommunikation inom 

onlinespel. 

Resultatdiskussion 

Onlinespel verkar ha både en positiv och en negativ effekt på personers sociala 

välbefinnande. Utifrån studiens resultat av fokusgruppintervjuerna skapar 

onlinespel flertalet möjligheter till socialt umgänge på flera olika sätt, vilket 

medför att resultatet visar på att onlinespel har en större positiv påverkan än 

negativ på det sociala välbefinnandet. Mycket av den tidigare forskningen som 

gjorts kring ämnet lyfter att onlinespel har en negativ påverkan på ens sociala 

välbefinnande då det vid omåttligt spelande kan medföra tillbakadragande, 

depression, ångest och sömnsvårigheter (Männikkö et al, 2015). En del 

forskning säger dock emot, den menar på att onlinespel är utvecklande då man 

lär sig att socialisera samt kommunicera med andra individer (Deuschneut & 

Moore, 2004a). Det denna studie resulterar i är att den förhåller sig till viss 

tidigare forskning, men även emot. 

Onlinespel ansågs ha en påverkan på ens personliga utveckling, oavsett om det 

innefattade negativa eller positiva upplevelser. Dessa upplevelser handlade ofta 

om den interaktion som skedde i eller utanför spelen. Fokusgrupperna 

diskuterade hur man inte bara spelade för intresset av onlinespel, utan även för 

att kunna utveckla sig själv, både som person men även sina färdigheter i 

spelen. Under huvudkategorin skapandet av identitet med hjälp från den 

virtuella världen lyfts bland annat hur onlinespelen påverkar en själv som 

individ och andra, samt att man även eftersträvar en utveckling. Detta kan 

jämföras med det Carras et al. (2016) säger i sin studie att onlinespel kan hjälpa 

introverta individer att utveckla sina sociala färdigheter och skapa nya 
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relationer. Cho, Hsu, Huang, Kim, Lin, Shen, Tsai, Yang & Laffey studie lyfter 

hur stor påverkan ens sociala liv har på ens skapande av identitet hos individen. 

” Networked multiplayer games represent online social activity with learning 

outcomes but without explicit educational objectives.” (Cho et al, 2005, s.617). 

De lyfter även att mycket av den sociala utvecklingen inte endast handlar om 

positiva interaktioner och kommunikation. Individen behöver utsättas för 

misskommunikation, förvirring och fördröjning som en del av det sociala 

lärandet för att uppnå socialt välbefinnande. Detta är då något som den gjorda 

studien även fått i resultatet som nämns ovan, att det behövs både positiva och 

negativa upplevelser för att kunna utvecklas som individ och skapa en identitet. 

Fokusgrupperna diskuterade hur man blev påverkade av onlinespel, men 

utanför själva spelandet. Vissa utav dem blev behandlade på ett annorlunda sätt 

jämfört med dem som inte spelade onlinespel. Detta gjorde att man drog sig till 

de umgängeskretsarna med samma intressen som sig själv och att man där 

ibland låste sig med de sociala grupperna. Ducheneaut & Moore (2004a) 

beskrev i sin studie onlinespel som en komplex social värld, där man 

utvecklades genom att spela. Dessa lärdomar och erfarenheter som onlinespel 

förde med sig kunde man använda i det verkliga livet genom att lära sig 

interagera, bli medlemmar i grupper samt ta på sig olika roller beroende på 

sammanhanget. Detta är då dock något som delar av denna studie motsäger. 

Denna studie fann att onlinespel både kunde främja det sociala utanför 

onlinespelets virtuella värld, men även motverka då det låste en som individ till 

de med onlinespel som gemensamt intresse. Detta kan kopplas till den andra 

huvudkategorin interaktion genom onlinespel. Olika sorters interaktion, både 

innanför och utanför spelet gav individen möjlighet att skapa socialt 

välbefinnande. Socialt välbefinnande består av de fem dimensionerna social 

interaktion, social acceptans, socialt bidrag, socialt förverkligande och socialt 

sammanhang. Alla dessa behövs uppnås för att känna ett socialt välbefinnande. 

Det som resultatet visar på är att dessa dimensioner uppnås genom att spela 

onlinespel med andra individer. Social interaktion är en del utav 
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onlinespelandet då många av onlinespelen kräver det av spelaren. Den sociala 

acceptansen uppnås i onlinespel vid social interaktion med individer man inte 

har någon tidigare relation med när de accepterar ens spelande. Socialt bidrag 

innebär att man både får och kan ge bidrag till det sociala utbytet som krävs i 

onlinespel. Socialt förverkligande uppnås när man spelar onlinespel och då 

genom interaktioner kan möta individer i onlinespel som man sedan kan möte 

utanför den virtuella världen. Socialt sammanhang är en faktor som onlinespel 

ger till individerna som väljer att spela onlinespel med andra individer. Det 

skapar träffpunkter både i och utanför spelet värld som ger individen möjlighet 

till att uppnå ett socialt sammanhang. 

Studiens resultat kopplades till teorin KASAM efter att analysen av materialet 

var klart. KASAM innehåller de tre måtten begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet. Dessa tre mått kan kopplas till analysens subkategorier som tagits 

fram i analysen av transkriberingen. 

Begriplighet menas med att man som individ känner att det som sker runt om 

en är begriplig. Denna kan kopplas till subkategorierna onlinespel är 

utvecklande, kommunikation och skapa relationer. Genom att som individ 

känna att något man gör är begripligt, exempelvis att man spelar onlinespel för 

att det är utvecklande för en själv skapar en känsla av att ens livssituation är 

begriplig. Denna kan dock även saknas i onlinespel ifall det sker oväntade 

händelser som vanligtvis inte sker eller ska ske enligt de normer som finns i 

onlinespel. Exempel på detta är att man går emot spelet syfte. Det kan skapa en 

känsla av att man inte kan känna begriplighet just i det tillfället. I onlinespel 

via olika konsoler kan man själv välja på vilket sätt man vill kommunicera med 

de andra och på vilket sätt. Detta skapar en känsla av att ens situation är 

begriplig. Relationer skapas i onlinespel och då interaktion krävs av spelaren. 

Vissa individer spelar med vänner och andra spelar för att finna nya vänner att 

spela med. Som individ kan man då känna begriplighet, då man vet vad ens 

mening med spelandet är. Oavsett om det är för att utveckla de relationer man 
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redan har eller skapa nya så är individen medveten om det och känner en 

känsla av begriplighet.  

Hanterbarhet innebär att det finns resurser tillgängliga för att man som individ 

ska kunna känna att ens liv är hanterbart. Denna kan kopplas till 

subkategorierna personlig utveckling, onlinespelets påverkan, vill ta lärdom av 

andra, skapa relationer, byte av umgängeskrets, interaktioner och 

kommunikation. I resultatet lyfts det att onlinespelen skapar möjlighet för en 

personlig utveckling hos både den som spelar men även de individer den möter 

i sin vardag, det har en påverkans på ens hälsa. Medvetenheten kring detta 

skapar en känsla av hanterbarhet. Man vet varför man spelar onlinespel och att 

det även har en påverkan på en själv som individ. Genom de möjligheter som 

onlinespel ger för att skapa relationer via interaktioner och kommunikation 

med andra individer som spelar onlinespel kan man som individ känna att ens 

situation är hanterbar, både på ett positivt men även på ett negativt sätt. En 

negativ känsla av begriplighet är när byte av umgängeskrets sker vid byte av 

spelplattform. Detta kan medföra att individen inte känner att den har 

situationen under kontroll då byte av umgängeskrets sker. 

Meningsfullhet känner man om ens liv känns meningsfull, man möter 

utmaningar och utvecklas som individ. Denna kan kopplas till subkategorierna 

interaktioner, känslor, individers påverkan, negativ kvinnosyn och onlinespel 

är utvecklande. I onlinespel möter man olika sorters utmaningar som är 

utvecklande för en själv och för andra, vilket blir att det skapar ett mål med att 

spela onlinespel. Detta skapar en mening med att spela onlinespel, vilket 

resulterar i att man som individ känner meningsfullhet. En negativ känsla av 

upplevd meningsfullhet kan kopplas till den negativa kvinnosynen som lyfts i 

resultatet. Detta gör att kvinnor som väljer att spela onlinespel och utvecklar ett 

intresse för det trycks tillbaka på grund av den negativitet kring kön som kan 

finnas i onlinespelets värld. 

Dessa tre mått är viktiga delar för att man ska uppleva KASAM (Institutet för 

stressmedicin [ISM], u.å). Onlinespel kan ha en positiv inverkan på dessa mått, 
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men även negativ. De positiva som kan ses i resultaten är att onlinespel skapar 

en känsla av sammanhang, ett gemensamt intresse förenar individer från hela 

världen och skapar interaktioner som kanske inte hade varit möjligt utanför 

onlinespelets värld. Det är utvecklande för en själv som individ, även om det är 

så att man möter negativitet i onlinespel så hjälper det en att utvecklas. Det 

negativa i onlinespel som även det kan kopplas till KASAM är de negativa 

interaktionerna man kan möta i onlinespel. Smutskastning är inte ovanligt i 

onlinespel enligt fokusgrupperna och kan påverkan ens känsla av 

meningsfullhet och hanterbarhet på ett negativt sätt. Dock så ansågs det vara en 

del av onlinespel, vilket kan innebära att man som spelar borde vara förberedd 

på det som kan komma att ske. 

Metoddiskussion 

Denna studie valde en kvalitativ aspekt med en induktiv ansats då det ansågs 

mest passande till studiens syfte. En kvantitativ undersökning hade inte kunnat 

ge det djup som eftersöktes i studiens syfte som den kvalitativa 

undersökningen kan ge. Fokusgruppintervjuer valdes då det ansågs ge mer djup 

åt studien, vilket krävdes med tanke på dess syfte. Målet med fokusgrupper är 

att de ska diskutera ett ämne som är bekant för att lyfta erfarenheter och 

påverkan, som sedan kan användas i framtida analyser och hälsoarbete. 

Enskilda intervjuer hade inte gett det djup som efterfrågades, samt att syftet 

med studien var väldigt bred vilket gjorde att gruppdiskussioner ansågs ge 

bästa resultat. Den anmälan som lades ut på Facebook gjorde att alla kvinnliga 

deltagare hamnade i den första fokusgruppintervjun. Då kön inte ansåg ha 

någon betydelse samt påverkan på studien så anses inte det ha haft en påverkan 

på studiens resultat. Dock sågs det endast vara den fokusgruppen som lyfte 

könsroller inom onlinespel och dess påverkan. Hade man fördelat 

fokusgrupperna med en blandning av kön så hade det kunnat ge mer material 

kring könsrollsfrågan inom onlinespel. Detta hade då kunnat ha en större 

inverkan än vad det hade nu. 
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Studien gjordes vid Högskolan i Skövde, vilket medförde att majoriteten av 

deltagarna kände varandra sedan tidigare, samt även mig som gjort studien. 

Detta gjorde det till en väldigt avslappnad miljö under fokusgrupperna, som 

kan ha skapat lite oseriösa diskussioner och kommentarer. Det ses dock inte ha 

någon påverkan på studien och studiens syfte, utan skapade istället mer 

avslappande diskussioner mellan deltagarna. Fokusgrupperna skulle vara 

mellan 4-8 deltagare i varje grupp för att kunna ge en diskussion som kunde 

föras i 60 minuter. På varje fokusgruppintervju var det 5 deltagare, vilket gav 

ett omfång som gjorde att tiden för diskussionen var tillräcklig. Fler deltagare 

hade krävt en längre diskussionstid, vilket även nu ansågs vara på gränsen till 

för kort för att kunna ge ett bra resultat till studien. Så resultatet av studien 

kunde ha fått ett större djup än vad det fick nu om en längre tidsåtgång hade 

funnits samt varit fler deltagare i fokusgrupperna med en längre tidssession. 

Slutsats 

Enligt resultatet kan slutsatsen dras att onlinespel har en stark påverkan på ens 

sociala välbefinnande, positivt och negativ. Det hjälper en att utvecklas som 

person, utveckla sitt kontaktnätverk samt ens sociala tillvaro i livet. Onlinespel 

behöver inte endast visa på att själva spelandet har en påverkan, utan det runt 

omkring som sker har lika stark påverkan det. Träffar med andra individer som 

har gemensamma intressen, fysiska som i spelets värld erbjuder flertalet olika 

sorters social interaktion. Detta ger en positiv bild av att onlinespel, oavsett om 

det är negativt för stunden, hjälper en att utvecklas som individ och känna 

socialt välbefinnande. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Fokusgruppintervju 16 & 19 april, 2018 kl: 10:15 

Ha med en bisittare som kan sitta och anteckna. 

Denna guide är till för fokusgruppintervjuerna som kommer att ske den 9 & 11 

april 2018. Dessa kommer ske i ett rum som är varmt och ger inblick av en 

trygg miljö. Varje session kommer vara ca 60 min lång. 

 Presentera mig själv, ålder, vad jag gör, mina intressen. Lite personlig, mina 

spelvanor 

 Förklara studiens syfte 

 Förklara hur sessionen kommer att gå till, tid, kaffe/te, jag kan avbryta, leda 

dem. 

 Låt deltagarna presentera sig själva, sina intressen, spela vanor 

 Påbörja intervjun med frågeställningarna 

TÄNK PÅ! UNDVIK ATT PRATA, HUMMA ELLER BARA SVARA JA I 

DISKUSSION. 

Frågeställningar 

Det ska var 4-6 frågor, först väldigt öppna för att sedan smalnas av mot sitt 

ämne. Syftet med denna studie är att studera hur unga vuxna uppfattar med 

vilken betydelse onlinespel har på deras sociala välbefinnande.  

Uppvärmningsfrågor: 

 Vad är det som är roligt med onlinespel? 

 Vad är det som fångade ert intresse? 

 Lär ni känna andra via onlinespel, på vilket sätt? 

Nyckelfrågor 

 Vad är eran uppfattning om socialt välbefinnande? 

 Vilka möjligheter finns det i er omgivning för att utveckla erat sociala liv? 

 Hur tror ni att erat sociala liv hade sett ut om ni hade valt att inte spela 

onlinespel? 

 Hur tror ni att onlinespelande har påverkat erat sociala liv? 

 

Skriv mina reflektioner över själva sessionen efter avslut 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Hej, och tack för att du väljer att delta i min studie! 

Jag heter Paula Delin och studerar Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag har sedan tidigare studerat vid Högskolan i Skövde, och har en 

högskoleexamen inom Folkhälsovetenskap därifrån. Denna undersökning görs 

i samband med att jag skriver min C-uppsats.  

Undersökningen kommer i form av fokusgrupper studera hur och om 

onlinespel har en påverkan på ens sociala välbefinnande. Det kommer att 

genomföras två olika fokusgrupper vid olika tillfällen, där ni kommer vara 

mellan 4-8 deltagare samt att materialet kommer spelas in digitalt. 

Fokusgrupperna kommer att vara ca 60 min, där ni kommer få frågeställningar 

att diskutera. 

Undersökningen kommer att basera sig på hur och om onlinespel har en 

påverkan på ens sociala välbefinnande. Det sociala välbefinnandet är en viktig 

komponent för god hälsa, och har en påverkan på den psykiska hälsan. Då 

teknologi blir vanligare och finns tillgängligt överallt, har denna studie valt att 

fokusera på onlinespel, som numera ses som en aktivitet som görs istället för 

exempelvis fysiska aktiviteter som innefattar socialt samspel. 

Denna undersökning är frivillig att delta i, och du har rätt att när som helst 

avbryta den. All information kommer vara konfidentiellt. 

Vi ses den 19/4 – 2018 kl 10:15 i A-huset på campus vid Högskolan i Skövde, 

våning 2 utanför kansliet. 

Med vänliga hälsningar, Paula Delin 

Kontaktuppgifter 

Paula Delin 

Epost: pade1800@student.miun.se 

Telefon: 073 952 99 08 

Kontaktuppgifter handledare 

Heléne Zetterström Dahlqvist, universitetslektor folkhälsovetenskap 
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Epost: Helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se 

Telefon: 010 142 85 02 


