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Abstract 

 

 

Bakgrund: Online spelet World of Warcraft kritiseras för att vara beroendeframkallande samt 

att spelarna riskerar allvarliga hälsokonsekvenser. Någon klinisk diagnos för 

dataspelsproblem finns inte, vilket försvårar arbetet för forskarna. Interventioner är 

nödvändiga för att motverka spelets skadeverkningar. Syfte: Studien undersöker förekomsten 

av dataspelsproblem samt eventuella skadeverkningar bland svenska spelare. Metod: Arbetet 

baseras på en enkätundersökning. Frågorna i enkäten är baserade på validerade 

screeningverktyg. Resultat: Resultatet visade att dataspelsproblem förekommer bland 

spelarna. Spelarna rapporterar även ett sämre hälsotillstånd samt psykisk ohälsa till följd av 

dataspelsproblem. Slutsats: Denna studie talar starkt för att dataspelsproblem bör ses som en 

riskfaktor för hälsan. För att främja hälsan samt ge alla lika villkor bör dataspelsproblem 

bemötas med hälsofrämjande samt förebyggande interventioner. 

 

 

Nyckelord: Beroende, patologiskt spelare, massively multiplayer online role-playing games 

(MMORPG), videospel, world of warcraft. 

 

Keywords: Addiction, pathological gambler, massively multiplayer online role-playing 

games (MMORPG), videogames, world of warcraft. 
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Förord 

När enkätundersökningen i denna studie genomfördes under 2012 fanns inte dataspelsproblem 

upptaget i Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, fourth edition (DSM-4) 

(Oggins & Sammis, 2010). Inte förrän under juni 2013 skrevs Internet Gaming Disorder in 

som en diagnos i DSM-5 (Kuss, 2013). Det var först då kriterierna för Internet Gaming 

Disorder fastställdes. Även om det numera finns nya diagnoskriterier har författaren valt att 

skriva färdigt arbetet utifrån den ursprungliga ansatsen. På föranledd anledning utgår denna 

studie från mätinstrument som i första hand är konstruerade för spel om pengar och inte från 

DSM-5 kriterier för Internet Gaming Disorder.  

 

För att underlätta för teoretisk återkoppling i detta arbete utgår denna studie ifrån begreppet 

”Dataspelsproblem”. En person med dataspelsproblem är en person som uppfyller kriterierna 

för patologisk spelare (spel om pengar) enligt DSM-4. Övriga begrepp som förekommer 

kommer i första hand att syfta till dataspelsproblem och inte spel om pengar om inget annat 

framgår.  

 

Mer utförlig förklaring kring Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders finns 

under avsnitt 1.2 Klinisk diagnos, se innehållsförteckning. 
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Förkortningar 

 

APA American Psychiatric Association 

DSM-4 Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, fourth edition 
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1. Introduktion 

Tillgången till dator för personligt bruk har ökat kraftigt de senaste åren. Många använder 

dator för att till exempel inhämta information, sköta bankärenden, hålla kontakt med släkt och 

vänner, ladda ner musik samt filmer men också för dataspel (Statens kulturråd, 2008). Studier 

har visat att ungdomar i Europa spenderar överdrivet mycket tid på stillasittande 

fritidsintressen som till exempel tv tittande, datorer samt videospel. Dessa ”skärmtittande” 

vanor anses vara allvarliga då levnadsvanor som etableras tidigt även följer med upp i vuxen 

ålder och på sikt leder till både ökad sjuklighet samt dödlighet (Goldfield et al. 2011). Aldrig 

förr har så många spelat dataspel som nu och utvecklingen av internet med höghastighets 

överföring har gjort att dataspel över internet har ökat kraftigt (Kuss, 2013). 

  

Massivly Multiplayer Online games (MMOs) är populära spel som gör det möjligt för 

tusentals spelare att spela online samtidigt. Studier har visat att några av de mest framstående 

MMO spelen är så kallade roleplaying, real-time strategy samt first person shooter spel. 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) är i särklass den mest 

populära genren med hela 46 procent av den totala andelen onlinespelare (Kuss, 2013). I 

MMORPG spel antar spelaren en roll och identitet av en fiktiv karaktär de själva har skapat. 

Spelaren kan formge sin karaktär genom att själv välja attribut så som etnicitet, kön, ålder 

samt utseende. Med sin karaktär kan de sedan i realtid utforska och interagera i den virtuella 

världen tillsammans med tusentals andra spelare (Fuster, 2012).  

1.1 Spelet World of warcraft.  

Det i särklass största och mest populära MMORPG spelet är World of Warcraft (WoW). 

Spelet lanserades 2004 och har sedan dess haft över 100 miljoner spelare (Blizzard, 2013). 

WoW anses ha en stor attraktionskraft då det är designat för att locka alla oavsett kön eller 

ålder samt för att det tillgodoser många olika intressen och spelpreferenser (Kuss, 2013). 

Spelet uppdateras och underhålls regelbundet av spelföretaget Blizzard som kontinuerligt 

fyller på med nytt innehåll som till exempel nya utmaningar, geografiska platser samt föremål 

(Statens medieråd, 2012). Vad som skapar motivation hos WoW spelare anses beror på flera 

olika faktorer. Dels är spelet uppbyggt så att spelaren ska försöka uppnå olika mål samt 

utmaningar dels att den virtuella världen även är en mycket stor social arena. WoW innehåller 

dessutom en mycket rik flora av sagor, vilka spelarna kan välja att fördjupa sig i till olika 

grad. För att klara av olika bedrifter samt utmaningar i spelet krävs det att de avancerar. 
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Spelaren utvecklar karaktären genom att få mer och mer erfarenhet för att på så sätt stiga i 

grader, erhålla högre status genom att införskaffa bättre ägodelar i spelet eller genom att tävla 

mot andra i ”player versus player ” (PvP), vilket betyder att de utmanar och försöker 

dominera andra onlinespelare i dueller (Statens medieråd, 2012). Spelet reglerar dock till stor 

del spelarens möjligheter i spelet. Ju mer tid du spenderar desto mer framsteg för det med sig. 

På så sätt når spelaren högre nivåer med sin karaktär samt låser upp svårare uppgifter och 

innehåll allteftersom de avancerar. Om inte spelaren når en tillräckligt hög nivå riskerar 

han/hon att bli utesluten från att delta i olika aktiviteter med sina vänner då de helt enkelt inte 

är tillräckligt bra (Statens medieråd, 2012). De sociala funktionerna i spelet understöds av att 

spelarna kan chatta och på så sätt skaffa nya vänner i spelet, skapa nya relationer eller arbeta i 

grupp, vilket för med sig att de kan klara av svårare utmaningar i spelet än om de enbart 

spelar på egen hand. Forskning visar att det sociala elementet är en viktig komponent för nöjet 

av spelet. Anseende och beundran från övriga spelare anses vara en viktig förklaring till 

varför spelare väljer att fortsätta spela och utveckla sina karaktärer (Kuss, 2013). 

 

Spelets uppbyggnad anses på detta sätt bidra till ett ökat spelande genom att spelarna hela 

tiden strävar efter att förbättra, utveckla samt underhålla sin karaktär i spelet. Genom att nå 

olika mål upplever spelarna tillfredsställelse och en känsla av makt. De spelar tills de uppnår 

den önskade nivån eller tillskansar sig ett åtråvärt föremål. Även organiserad speltid med 

andra spelare förekommer, det tillsammans med känslan av skyldighet att ställa upp för andra 

anses bidra till en hög tidskonsumtion (Kuss, 2013). I dagsläget har datorspel blivit ett 

populärt tidsfördriv men med dess framväxt har även många frågor väcks kring hur mediet 

påverkar spelarna (Statens medieråd, 2012). Tidigare studier indikerar att onlinespel och då 

främst MMORPG spel är mer beroendeframkallande än övriga dataspel genom att spelen 

belönar spelare som riktar in sig på att underhålla och vidareutveckla sina figurer, det vill säga 

de spelare som tillbringar mycket tid i spelet (Kuss, 2013). Kritiska röster höjs på grund av 

den tidskonsumtion som dataspelen kräver samt vilka följder det kan innebära för spelarnas 

hälsa (Statens medieråd, 2012).  

1.2 Klinisk Diagnos. 

American Psychiatric Association (APA) som grundades år 1844 är världens största 

psykiatriska organisation. APA är ansvarig utgivare av Diagnostic and Statistical Manual for 

Mental Disorders (DSM) som är en internationellt erkänd handbok som används för att 

diagnostisera psykiatriska sjukdomstillstånd utifrån fastställda symptomkriterier (APA, 2014). 
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Under 2007 beslutade APA att forskningen kring detta spelfenomen var otillräcklig och kunde 

därmed inte klassificera det som ett beroende (Oggins, 2010). Bristen på konsensus över en 

allmänt vedertagen definition av dataspelberoende har lett till en mångfald av olika begrepp 

inom forskningen (Kuss, 2013). I tidigare studier har de bland annat använt begreppen 

videospelsberoende (Oggins, 2010) samt patologiskt videospelsanvändande (Goldfield et al. 

2011) för att nämna några. Men gemensamt för många studier är att de har utgått ifrån att 

dataspelsproblem är snarlikt patologiskt spelande, det vill säga spel om pengar. Patologiskt 

spelande är ett beroendebeteende som finns upptaget i DSM-4 som gavs ut 1994 (DSM, 

1994). Likheterna mellan patologiskt spelande samt dataspelsproblem anses vara att båda 

utgår från att vara ett nöje till att övergå i en dysfunktionell aktivitet som skadar spelarens 

sociala relationer, familj, psykiska hälsa samt prestationer på arbetet och i skolan (Douglas et 

al. 2011). I DSM-4 beskrivs de beteendemönster som definierar en patologisk spelare (spel 

om pengar).  

 

Ihållande samt återkommande missanpassat spelbeteende som indikeras utifrån 5 (eller fler) 

kriterier: 

1. Upptagenhet: Tänker ständigt på spel, till exempel är upptagen av att tänka på 

tidigare spelupplevelser, av att planera nästa speltillfälle eller av att fundera över hur 

man kan skaffa pengar att spela med. 

2. Tolerans: Behöver spela med allt större summor för att uppnå den önskade 

spänningseffekten. 

3. Kontrollförlust: Har flera gånger misslyckats med att kontrollera, begränsa eller sluta 

upp med sitt spelande. 

4. Abstinens: Blir rastlös eller irriterad när man försöker begränsa eller sluta upp med 

sitt spelande. 

5. Flykt: Spelar för att slippa tänka på sina problem eller för att söka lättnad från 

nedstämdhet, till exempel hjälplöshetskänslor, skuld, ångest, depression. 

6. Jagar förluster: Efter att ha spelat bort pengar återvänder man ofta en annan dag för 

att revanschera sig. 

7. Lögner: Ljuger för anhöriga, terapeuter eller andra personer för att dölja vidden av sitt 

spelande. 

8. Brottslighet: Begår brott för att finansiera sitt spelande. 

9. Sociala konsekvenser: Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, 

anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av sitt spelande. 
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10. Ekonomiskt beroende: Förlitar sig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en 

ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet. 

Källa: DSM-4 (1994). 

1.3 Tidigare forskning. 

I en longitudinell studie som genomfördes mellan 2007 och 2009 studerade forskarna bland 

annat riskfaktorer för att utvecklas till en patologisk dataspelare. I studien använde de sig av 

begreppet patologiskt spelare men syftade till dataspel. Definitionen utgick ifrån APA:s 

kriterier för diagnostisering av patologiska spelare (spel om pengar). Fem av de tio kriterierna 

behövde uppfyllas för att en spelare skulle vara en patologisk, det vill säga sjuklig spelare. 

Resultatet i deras studie visade att när en individ övergick till att bli en patologisk dataspelare 

såg de att det hade en direkt negativ inverkan på spelarnas liv samt att det gav upphov till en 

högre grad av oro, social fobi samt depression (Gentile et al. 2011). 

1.4 Folkhälsoarbetet i Sverige. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) är en myndighet som har det nationella samt övergripande 

ansvaret för folkhälsofrågorna i Sverige. De sammanställer och förmedlar ny kunskap till 

hälso- och sjukvården samt övriga aktörer inom folkhälsoområdet. FHMs uppgift är att följa 

upp befolkningens hälsosituation samt undersöka bakomliggande faktorer för att kunna 

implementera insatser som främjar hälsan samt förebygger sjukdomar i framtiden (FHM, 

2013a). Enligt regeringen ska folkhälsoarbetet i Sverige utgå ifrån att skapa förutsättningar i 

samhället så att befolkningen har en god hälsa på lika villkor. Elva målområden ingår som en 

struktur i det folkhälsopolitiska arbetet varav tre av dessa är hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård (målområde 6), fysisk aktivitet (målområde 9) samt tobak, alkohol, narkotika, 

dopning och spel (målområde 11) (Regeringens proposition 2007/08:110). I dagsläget framgår 

det inte om dataspelsproblem ligger inom FHM ansvarsområde. De studier som genomförs 

inom målområdet 11 berör enbart spel om pengar (FHM, 2013b). Med tanke på WoW stora 

utbredning samt att dataspelsproblem associeras med ett flertal fysiska samt psykiska 

hälsokonsekvenser är det viktigt att undersöka vilka effekter WoW har på svenska spelare. 

1.5 Psykisk ohälsa. 

Det kan vara svårt att definiera vad psykisk ohälsa är. Likväl anses en allmänt accepterad 

uppfattning vara att det inbegriper en rad olika psykiska sjukdomstillstånd som till exempel 
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depressioner, psykoser, olika typer av ångesttillstånd samt stressrelaterade 

utmattningstillstånd av olika svårighetsgrad (Pellmer & Wramner, 2007). Även om psykisk 

ohälsa är ett folkhälsoproblem är det svårt att mäta omfattningen av psykisk ohälsa bland 

befolkning. Nationella hälsoundersökningar försöker i dagsläget fånga upp besvär som till 

exempel ängslan, stress, huvudvärk, oro eller ångest, nedsatt psykisk välbefinnande samt 

sömnbesvär för att få en indikation på livskvalitén för den enskilda individen. En 

hälsorelaterad livskvalité återger livsvillkor, upplevt välbefinnande samt symptom och 

funktion i det dagliga livet och blir därmed ett mått på den psykiska hälsan hos befolkningen 

(FHM, 2014a). Enligt Pellmer och Wramner (2007) är psykisk ohälsa mycket vanligt 

förekommande i Sverige. Mellan 20 till 40 procent av befolkningen uppskattas lida av psykisk 

ohälsa samt förutspås ha en högre mortalitet än den övriga befolkningen. Samhällets 

kostnader på grund av psykisk ohälsa beräknas uppgå till flera miljarder kronor som består av 

bland annat produktionsbortfall, sjukersättning samt vårdkostnader. 

1.6 Fysisk aktivitet. 

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på hälsan. Fysisk aktivitet är 

både hälsofrämjande samt har sjukdomsförebyggande egenskaper mot en rad olika sjukdomar 

som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Andra positiva egenskaper 

av fysisk aktivitet är bland annat att det ger ett bättre minne, koncentration samt bättre 

inlärningsförmåga. Trots att fördelarna med fysisk aktivitet är väl kända är en stor del av 

befolkningen fysiskt inaktiva, vilket är en stark bidragande orsak till för tidig död (FHI, 

2010). Även längre stunder av stillasittande leder till hälsoproblem oavsett om man följer den 

nationella riktlinjen med minst 30 minuter fysisk aktivitet per dag eller inte. En alltför 

stillasittande fritid kan kopplas ihop med negativa hälsokonsekvenser såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, fetma, diabetes samt cancer. Både fysisk inaktivitet men även längre stunder 

av stillasittande bör således betraktas som två riskfaktorer för hälsan (Ekblom-Bak, Ekblom & 

Hellénius, 2010). 

1.7 Teoretisk referensram. 

Följderna av att spela datorspel förknippas med flera negativa hälsokonsekvenser. Andra 

studier pekar även på allvarliga hälsorisker till följd av fysisk inaktivitet särskilt stillasittande 

fritid (Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius, 2010). WoW hör till genren MMORPG spel som 

har visats stå för närmare hälften av den totala andelen online spelare (Kuss, 2013). Ett 

dataspelberoende anses leda till svåra konsekvenser för individen dels socialt, ekonomiskt 
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samt hälsomässigt (Achab, et al. 2011). Bristen på konsensus för en vedertagen definition av 

dataspelsproblem gör det svårt att undersöka fenomenet (Oggins, 2010). I likhet med tidigare 

studier kommer detta arbete att utgå ifrån att dataspelsproblem kan jämställas med patologiskt 

spelande (Gentile et al. 2011). Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att belysa detta område 

för att få ett underlag över huruvida interventioner inom folkhälsoarbetet är nödvändiga för att 

motverka spelfenomenets eventuella skadeverkningar.    

 

2. Syfte  

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av dataspelsproblem bland svenska WoW-

spelare samt undersöka om det påverkade den psykiska och fysiska hälsan hos dem.  

2.1 Frågeställningar. 

Frågeställningarna som skulle besvaras var: 

 Förekommer dataspelsproblem bland spelarna? 

 I vilken utsträckning rapporterar dessa psykisk ohälsa? 

 Finns det något samband mellan andelen spelad tid samt fysisk aktivitetsnivå i denna 

grupp? 

 Kan dataspelsproblem vara en riskfaktor för hälsan? 

 

3. Metod 

För att besvara undersökningens frågeställningar utgick studien från en kvantitativ metod. 

Arbetet var en tvärsnittstudie med avsikt att besvara studiens frågeställningar genom en 

granskning av den insamlade empirin, vilket i föreliggande arbete utgick från en 

enkätundersökning (Ejlertsson, 2003). 

3.1 Urval. 

Deltagarna i studien rekryterades från målgruppen svenska WoW-spelare aktiva i maj 2012. 

Genom att logga in på en WoW server finns tillgång till en chatt som når ut till alla spelare på 

den servern. Sammanlagt tio WoW servrar valdes ut, där det var känt att andelen svenska 

spelare var hög. Fiktiva karaktärer skapades på varje server för att via chatten nå ut till 

frivilliga deltagare. I meddelandet som skickades ut på svenska framgick det att en svensk 
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studie om WoW skulle genomföras och att svenska spelare eftersöktes för att delta i studien. I 

meddelandet bifogades avslutningsvis en länk till den webbaserade enkäten. Urvalet till denna 

studie grundar sig på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

3.2 Pilotundersökning. 

En pilotundersökning genomfördes initialt under maj 2012 med syfte att kontrollera om 

enkätens frågor fungerade bra samt om studien var relevant i sin helhet (Bryman, 2011). 

Svenska spelare till denna pilotundersökning eftersöktes online i spelet. Webbsidan de 

hänvisades till var ett privat forum med lösenord där inga utomstående hade behörighet. På 

webbsidan fanns inledningsvis en text med en mer ingående information kring syftet med 

pilotundersökningen, informanternas frivillighet samt deras anonymitet. Längst ner i texten 

fanns en länk till det webbaserade Google formuläret, varvid informanterna kunde besvara 

enkäten och sedan kommentera eventuella synpunkter i ett privat meddelade.  

3.3 Datainsamling. 

Enkäten utformades och tillhandahölls genom det webbaserade verktyget Google Forms. Det 

är ett kostnadsfritt verktyg som gör det möjligt att enkelt genomföra en enkätundersökning. 

Data som samlades in sparades i ett personligt konto som enkelt kunde nås från vilken dator 

som helst med tillgång till internet (Google, 2014). Datainsamlingen pågick under några 

veckor i maj 2012. Under denna period skickades meddelandet ut varje dag på de utvalda 

servrarna samt att webbenkäten fanns tillgänglig online. På webbsidan dit respondenterna 

hade hänvisats fanns som i likhet med pilotundersökningen inledningsvis en text med mer 

ingående information kring syftet med undersökningen. Längst ner i texten fanns en länk till 

det webbaserade Google formuläret där de kunde besvara enkäten.  

3.4 Enkät. 

Enkäten bestod av 21 frågor, se bilaga 1. Inledningsvis ställdes några grundläggande 

bakgrundsfrågor för att fastställa kön, ålder samt sysselsättning (Bryman, 2011). De övriga 

frågorna är tagna från utvalda validerade screeningverktyg som används för att kartlägga och 

bedöma spelberoende, psykisk samt fysisk hälsa. De frågeformulär som bedömdes vara 

relevanta är: 

 

Kessler-6 (K-6) är en validerad metod bestående av sex frågor som handlar om att mäta 

psykisk ohälsa. K-6 skalan används bland annat inom psykiatrin för att på ett enkelt men 
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effektivt sätt screena för psykisk ohälsa. Individer som uppvisar symptom på psykisk ohälsa 

upptäcks varpå de kan erbjudas genomgå en noggrannare och fördjupad undersökning 

(Cairney, et al. 2007).  

 

South Oaks Gambling Screen – Revised (SOGS-) är ett verktyg som består av 20 frågor och 

används i befolkningsstudier för att kartlägga spelproblem. Verktyger bygger på DSM-4 

bedömningsgrunder för kartläggning av spelproblem (Volberg, et al. 2001).  

 

Problem Gambling Severity Index (PGSI) är ett instrument som ofta används i internationella 

studier för att mäta individers risk för att drabbas av spelproblem (Holtgraves, 2008).  

 

Då både SOGS samt PSGI främst avser spel om pengar gjordes ett urval av de mest relevanta 

frågorna utifrån studiens syfte, som sedan ingick i den enkät som respondenterna besvarade. 

Gemensamt för de tre screeningverktygen är att respondenterna tillskrivs sifferpoäng utifrån 

hur de svarar. Poängen summeras för att få ett värde som jämförs mot ett facit, vilket visar 

huruvida psykisk ohälsa eller spelproblem förekommer. 

 

För att belysa eventuella risker med fysisk inaktivitet användes frågor från 

folkhälsoundersökningen ”Hälsa på lika villkor” som är en svensk nationell 

folkhälsoundersökning för mätningar av bland annat fysisk aktivitetsnivå (FHM, 2014).  

3.5 Kodning och analys. 

Det insamlade materialet bearbetades samt analyserades i statistik programmet SPSS, version 

21. Webbenkäten från Google kunde exporteras till Excel varvid SPSS därefter kunde 

importera Excel filen. Alla variabler infördes dock som ”string” varvid en omfattande 

omkodning av alla variabler från string till ”numeric” genomfördes. För att kunna 

sammanställa resultat utifrån screeningverktygen i SPSS påbörjades initialt en justering av 

Kessler, SOGS samt PGSI med hjälp av Excel. Därefter lades alla respondenters totala 

poängantal (utifrån respektive screeningverktyg) in som nya variabler under varje respondent.  

Genom att definiera värdena för respektive svarsalternativ kunde K-6, SOGS samt PGSI 

sedermera sammanställas i relevanta frekvenstabeller. Då undersökningen baseras på en 

förhållandevis liten studiepopulation har en stor del av datamaterialet dikotomiserats samt 

indexerats för att underlätta analys (Djurfeldt, 2010). Vid dikotomiseringen valdes ”Recode in 

to different Variables” varvid variabler kunde kodas om till nya variabler med färre värden. 
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Syftet var att minimera risken för felaktiga slutsatser med Chi-två testet som inte får 

understiga fem frekvenser i respektive cell. Vid indexeringen valdes ”Compute variable” 

varvid samtliga frågor i Kessler instrumentet adderades under ”Numeric Expression”.  För att 

kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes sedermera Chi-två test samt 

korrelationsanalyser. Signifikans nivån sattes till p>0,05 och eventuella samband testades 

genom Spearmans Rho (r2) (Ejlertsson 2003). 

3.6 Svarsfrekvens och bortfall. 

Sammanlagt 68 svar erhölls. Att ange svarsfrekvens är inte tillämplig i denna studie då det 

inte finns ett angivet antal enkäter som har skickats ut (Bryman, 2011). Det går inte att 

kontrollera hur många svenskar som nåddes av meddelandet som skickades ut via 

chattservern i WoW. För att minimera risken för internt bortfall var enkäten konstruerad så att 

respondenterna var tvungen att ange ett svarsalternativ för att kunna klicka vidare till nästa 

fråga (Bryman, 2011).  

3.7 Etik. 

Det finns flera etiska dilemman som kan uppstå inom forskning och framförallt då man 

genomför studier som involverar människor.  Det är därför av yttersta vikt att man som 

forskare tar fasta på de etiska principer som gäller för svensk forskning. Dessa principer har 

genomgående beaktats och redan från ett tidigt stadium varit en del av utformningen av detta 

arbete. Utifrån informationskravet blev deltagarna väl informerade om studien och dess syfte. 

Genom att samtliga deltagare informerades om att det var högst frivilligt att delta uppfyller 

studien samtyckeskravet. I enlighet med nyttjandekravet samt konfidenskravet informerades 

samtliga deltagare om att de uppgifter som samlas in är anonyma och enbart gäller för denna 

studie samt att uppgifterna kommer att skyddas för att inte missbrukas eller spridas vidare 

(Bryman, 2011).  
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4. Resultat 

Det var en övervägande högre andel män som spelar WoW jämfört med kvinnor, se tabell 1. 

Fördelningen mellan ungdomar (15-18 år) samt vuxna (19 år och äldre) är förhållandevis lika. 

Vid en jämförelse mellan kön samt ålder visade resultatet att en högre andel vuxna kvinnor 

spelar WoW jämfört med yngre kvinnor.  Ingen större skillnad påträffades bland männen. 

Bland de tillfrågade var närmare hälften studenter. Uppemot en tredjedel arbetar i någon form, 

det vill säga heltid, halvtid eller timanställd. Återstående 15 procent angav arbetslöshet, 

sjukskrivning eller annat som sysselsättning. 

 

Tabell 1. Demografisk data i procent (%) och antal(n) fördelat på kön, ålder samt 

sysselsättning. 

Frekvenstabell 

Kategori Män  

(%) 

(n) 
Kvinnor  

(%) 

(n) 
Totalt  

(%) 

Kön 

Könsfördelning 85 % 58 15 % 10 100 % 

Ålder 

Vuxen 52 % 30 80 % 8 44 % 

Ungdom 48 % 28 20 % 2 56 % 

Total (n) 100 % 58 100 % 10 100 % 

Sysselsättning 

Arbetar 31 % 18 50 % 5 34 % 

Arbetslös 5 % 3 20 % 2 7 % 

Student 52 % 30 20 % 2 47 % 

Sjukskriven 2 % 1 0 % 0 2 % 

Annat 10 % 6 10,3 % 1 10 % 

Total (n) 100 % 58 100 % 10 100 % 
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4.1 Spelfrekvens och spelad tid. 

Bland de tillfrågade så spelade en övervägande majoritet på 85 procent WOW dagligen. Tio 

procent spelade några gånger i veckan varav återstående angav någon gång i månaden eller 

mer sällan. Den genomsnittliga speltiden låg på fyra timmar per tillfälle. 

4.2 Spelproblem - SOGS & PGSI. 

Frågorna som utgick ifrån SOGS indikerade att närmare tre av tio hade ett spelproblem. Enligt 

mätningarna utifrån PGSI instrumentet hade 63 procent av respondenterna någon form av risk 

för att drabbas av spelproblem.  

4.3 Psykisk hälsa - Kessler-6. 

Mätningarna med K-6 instrumentet visade att det förekom symptom på psykisk ohälsa bland 

de svenska spelarna, se figur 1. Majoriteten uppvisade en normal psykisk hälsa. Sammanlagt 

12 procent uppgav att de hade symtom tydande på psykisk ohälsa.  

 

 
Figur 1. Sammanställning av Kessler – 6 visar andel (%) med symptom för psykisk ohälsa 

samt de utan psykisk ohälsa. 

4.4 Fysisk aktivitet och stillasittande fritid. 

Sammanlagt tre av tio riskerade en negativ hälsoutveckling då de inte uppfyllde den dagliga 

rekommendationen för fysisk aktivitet, se tabell 2. De övriga respondenterna hade däremot en 

tillräckligt hög nivå av fysisk aktivitet på minst tre och en halv timme/vecka. På frågan hur 

mycket de har rört och ansträngt sig kroppsligt på fritiden under det senaste året svarade en 
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tredjedel att de hade en stillasittande fritid. Närmare hälften uppgav att de motionerade 

måttligt varvid en fjärdedel att de tränade regelbundet. 

 

Tabell 2. Exponeringsvariabler i procent (%) och antal (n) fördelat på Fysisk aktivitet samt 

Stillasittande fritid. 

Frekvenstabell 

Kategori Män  

(%) 

(n) 
Kvinnor  

(%) 

(n) 
Totalt  

(%) 

Fysisk aktivitet 

5 tim./v eller mer 50 % 29 30 % 3 48 % 

Mer än 3 tim. 19 % 11 40 % 4 22 % 

Mellan 1-3 tim./v 19 % 11 0 % 0 16 % 

Högst 1 tim./v 10 % 6 10 % 1 10 % 

Inte alls 2 % 1 20 % 2  4 % 

Total (n) 100 % 58 100 % 10 100 % 

Stillasittande fritid 

Regelbunden 

motion 

26 % 15 20 % 2 25 % 

Måttlig/regelbunden 

motion 

12 % 7 10 % 1 12 % 

Måttlig motion 29 % 17 40 % 4 31 % 

Stillasittande 33 % 19 30 % 3 32 % 

Total (n) 100 % 58 100 % 10 100 % 

4.5 Självrapporterat hälsotillstånd. 

Strax över hälften av alla spelarna rapporterade ett bra eller mycket bra hälsotillstånd. Fyra av 

tio uppgav att de har ett någorlunda hälsotillstånd varvid återstående angav ett dåligt 

respektive mycket dåligt hälsotillstånd.  
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4.6 Speltid och psykisk ohälsa.  

Resultatet av en rangkorrelationsanalys visade inte på något samband mellan psykisk ohälsa 

och antalet spelade timmar (r2, p<0,805) eller hur ofta de spelar (r2, p<0,086). Det går därmed 

inte att avgöra om en hög andel spelad tid har samband med sämre psykisk ohälsa bland 

spelarna.  

4.7 Fysisk aktivitet, stillasittande fritid och psykisk ohälsa. 

Vid analys av rangkorrelation mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa återfanns inget 

samband (r2, p<0,435). Liknande resultat visades även gälla analysen mellan stillasittande 

fritid samt psykisk ohälsa (r2, p<0,254). Det går därmed inte att avgöra om andelen fysisk 

aktivitet samt stillasittande fritid påverkar graden av psykisk hälsa bland spelarna. 

4.8 Spelad tid och fysisk aktivitet. 

Analysen mellan andelen spelad tid och fysisk aktivitetsnivå påvisade inget samband 

(p>0,811) varvid andelen spelad tid samt stillasittande inte heller påvisade något signifikant 

samband (p>0,299). Andelen spelad tid och fysisk aktivitet var oberoende av varandra. 

4.9 Spelproblem och självrapporterat hälsotillstånd. 

Resultatet visade en signifikant skillnad (p>0,04) mellan förekomsten av spelproblem (SOGS) 

och självrapporterat hälsotillstånd, se figur 2. Det fanns ett samband mellan spelproblem och 

hälsotillstånd, variablerna var således beroende av varandra. Bland spelarna som hade 

spelproblem uppgav närmare två av tio att de led av ett dåligt hälsotillstånd. Majoriteten av 

spelarna som inte led av spelproblem hade ett bra hälsotillstånd. Tre utav tio spelare utan 

spelproblem rapporterade emellertid ett dåligt hälsotillstånd.  

 

 



 

 

21 
 

 
Figur 2. Själv rapporterat hälsotillstånd fördelat över spelproblem samt ej spelproblem. Chi-

två, * p<0,04. 

 

En signifikant skillnad (p<0,03) påträffades mellan spelproblem enligt PGSI samt 

självrapporterat hälsotillstånd, se figur 3. Det fanns även här ett samband mellan spelproblem 

och hälsotillstånd. Variablerna var således inte oberoende av varandra. Mer än hälften av de 

spelare som riskerade att drabbas av spelproblem hade ett dåligt hälsotillstånd. Bland de utan 

risk för spelproblem uppgav majoriteten att de hade en god hälsa.  

 

 
Figur 3. Själv rapporterat hälsotillstånd fördelat över risk för spelproblem samt ingen risk för 

spelproblem. Chi-två, * p<0,03. 
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4.10 Spelproblem och psykisk hälsa. 

Vid analysen av rangkorrelationen mellan psykisk ohälsa samt spelproblem (enligt SOGS) 

fanns ett signifikant samband mellan variablerna (r2, p<0,002). Ett signifikant samband 

återfanns även mellan spelproblem (enligt PGSI) och psykisk ohälsa (r2, p<0,007). Resultatet 

visade att högre rang på x samt y skala innebar att ju mindre spelproblem desto bättre psykisk 

hälsa. 
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5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion. 

Studiens övergripande syfte var att ta reda på om svenska WoW-spelare kunde anses ha 

dataspelsproblem samt om det kunde kopplas till upplevda hälsoproblem. Resultaten visade 

att dataspelproblem existerade bland svenska spelare med en prevalens på närmare 30 procent 

varvid mer än den dubbla andelen låg i riskzonen för att drabbas av spelproblem.  

Tolv procent av spelarna visade symptom på en psykisk ohälsa. Frågorna om psykisk ohälsa 

kartlade symptom som bland annat nervositet, oro, hopplöshet samt nedstämdhet. Genom att 

på så sätt fånga upp ett nedsatt psykiskt välbefinnande såg vi i likhet med FHMs 

undersökningar en indikation på spelarnas livkvalité samt ett mått på deras psykiska hälsa 

(FHM, 2014a). Resultatet visade att det fanns en grupp spelare som var i behov av vidare 

utredning samt eventuell behandling (Cairney, et al. 2007). För att testa om psykisk ohälsa 

kunde förklaras genom andelen spelad tid genomfördes en rangkorrelationsanalys men denna 

visade dock inte på något samband mellan variablerna. Analysen fann inget signifikant 

samband att psykisk hälsa kunde förklaras utifrån en hög andel spelad tid. En 

korrelationsanalys genomfördes även på variablerna psykisk hälsa samt fysiskt aktivitet. Inga 

signifikanta resultat framkom varvid spelarnas grad av psykiska hälsa inte kunde förklaras 

utifrån nivån på den fysiska aktiviteten.  

En tredjedel av de svenska spelarna uppfyllde inte den dagliga rekommendationen för fysisk 

aktivitet. Spelare som angav en stillasittande fritid uppmättes även de till en tredjedel.  I 

analysen framkom inga signifikanta skillnader mellan grupperna om huruvida andelen spelad 

tid påverkade hur fysiskt aktiva spelarna är. Teoretiskt sett utgick studien ifrån att en högre 

andel spelad tid samt spelfrekvens skulle återspegla en lägre fysisk aktivitet samt en 

stillasittande fritid. Detta kunde inte bekräftas med studien. Enligt tidigare forskning är 

MMORPG spel som WoW mer beroende framkallande än många andra spel på grund av 

spelets uppbyggnad. Spelet förknippas med hög tidskonsumtion och borde där av antas vara 

motsatsen till en fysisk aktiv fritid (Kuss, 2013). Resultatet i denna studie kan tolkas som att 

en ”skärmtittande” sysselsättning inte utesluter fysisk aktivitet bland de svenska spelarna. 

Resultatet visade att närmare två av tio spelare som enligt SOGS hade ett spelproblem även 

led av ett sämre hälsotillstånd. En signifikant skillnad uppmättes även för PGSI, det vill säga 

att upplevt hälsotillstånd påverkades av om personen hade ett dataspelsproblem eller inte. 
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Även psykisk hälsa påverkas av om det förkom dataspelproblem eller inte. Detta kan förklaras 

utifrån tidigare studier som har kopplat dataspelproblem till både fysiska samt psykiska 

hälsokonsekvenser (Achab, et al. 2011, Gentile et al. 2011). I tidigare studier kring 

hälsoutveckling har det visat sig att individer som själva uppskattar sin hälsa som god också 

lever längre. Motsatsen är att de som anser sig ha ett dåligt hälsotillstånd har en negativ 

hälsoutveckling och har en förväntad livslängd som är mindre jämfört med de som 

självrapporterar en god hälsa (Idler & Benyami, 1997). Denna studie visade att de spelare som 

(enligt SOGS, PGSI) led av spelproblem i större utsträckning uppgav ett sämre hälsotillstånd 

än de utan spelproblem. Detta talar starkt för att dataspelsproblem bör antas vara en riskfaktor 

för hälsan.  

5.2 Metoddiskussion. 

Det är svårt att uppskatta hur pass effektiv urvalsmetoden varit, det vill säga 

bekvämlighetsurvalet. En klar nackdel är att det blir svårt att generalisera resultaten till en 

större population då man inte kan avgöra för vilka resultaten är representativt (Bryman, 2011). 

Å andra sidan finns det delar som talar för metoden i detta arbete. Alternativa metoder skulle 

kunnat ha varit att till exempel annonserade efter spelare via skolor, speltidningar eller 

spelforum på webben, Det hade sannolikt tagit längre tid, kostat pengar eller eventuellt gett en 

lägre svarsfrekvens. Andelen spelare med dataspelproblem i denna studie var något högre än i 

tidigare studier av Gentile et al. (2011). Detta kan möjligen förklaras genom att chattservern i 

WoW verkade som direkt kanal, vilket resulterade i att författaren hamnade mitt i 

målgruppen. Rekryteringen skedde utan tvekan där det fanns flest svenska spelare vid tillfället 

för datainsamlingen än jämfört med exemplet att utgå ifrån skolor eller medier.  

 

Då studiepopulationen var förhållandevis liten medförde det att statistiska analyser blev 

svårare att utföra, som i detta arbete där variablerna inte var tillräckligt normalfördelade 

(Wahlgren, 2008). För att kompensera detta dikotomiserades många variabler i syfte med att 

få en jämnare fördelning och därmed underlätta analyserna. Trots detta försök visade det sig 

att en del svarsalternativ helt saknade svarsfrekvenser. Detta skapade en högre risk för typ 1 

fel under arbetet med analyseringen. För att motverka detta skulle man ha utökat 

studiepopulationen ytterligare (Djurfeldt, 2010) eller förslagsvis minskat antalet 

svarsalternativ till frågorna för att få en högre svarsfrekvens på varje svarsalternativ. Det 

sistnämnda var dock inget alternativ då många av de frågor som användes i enkäten utgick 
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ifrån validerade screening verktyg. Att ändra dessa går inte då det med största sannolikhet 

förstör deras poängsystem och därmed förlorar deras syften.  

 

Tjugo personer deltog i pilotundersökningen varvid en majoritet inte hade några synpunkter. 

En informant ansåg emellertid att frågorna upplevdes som negativt ställda och att frågorna 

enbart anspelade på de negativa konsekvenserna av att spela WoW. Informanten menade att 

de borde ha getts tillfälle att uttrycka vinsterna med att spela, som till exempel nöjet eller 

fördelarna med det sociala umgänget. Kommentaren var intressant men påverkade dock inte 

utformningen av frågorna. Då syftet med studien var att undersöka prevalensen av 

dataspelsproblem samt eventuella hälsokonsekvenser bör frågor vara specifika för att 

underlätta och begränsa datainsamling samt analys (Bryman, 2011).  

Meddelandet som skickades ut på chatt servrarna skrevs på svenska för att avgränsa urvalet 

till endast svenskar. Emellertid så är det ju inte enbart svenskar som kan läsa och förstå det 

svenska språket. Däri ligger en risk att datamaterialet inte består av uteslutande svenska 

spelare. För att motverka detta skulle man i inledningstexten på enkäten kunnat vara tydligare 

med att endast svenskar eftersöktes. Alternativt utökat enkäten med en fråga om nationalitet 

för att sedan kunna exkludera de som ej ingick i målgruppen.  

 

Ingen sekundär kontroll för inmatningsfel har genomförts. De univariata analyserna anses 

vara tillräckliga för att minimera risken för inmatningsfel. Frekvensanalyserna visade inte på 

några extrema värden eller onormala fördelningar som inte kunde förklaras utifrån materialet 

(Djurfeldt, 2010).  

5.3 Validitet och reliabilitet. 

Både SOGS, PGSI samt K-6 är alla validerade instrument förutsatt att de används i sina rätta 

sammanhang (Volberg, et al. 2001; Holtgraves, 2008; Cairney et al. 2007). Alla frågor från 

SOGS samt PGSI kunde dock inte tas med i enkäten då de ansågs vara alltför inriktade på spel 

om pengar. De frågor som valdes ut anser jag emellertid vara relevanta utifrån studiens syfte 

och betraktas vara överförbara till att ge i alla fall en indikation på förekomsten av 

dataspelsproblem. Operationaliseringen lämnar därmed en del att önska. Genom bland annat 

bristen på en allmän definition av dataspelsproblem (Oggins & Sammis, 2010) samt bristen på 

validerade instrument för kartläggning av denna sjukdom blir det svårt att formulera frågor 

som verkligen återger det studien avser mäta (Djurfeldt, 2010). Genom att bryta upp och ta 

frågor från instrument som är validerade upphör dock valideringen.  
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I frågorna från SOGS angav respondenterna bland annat om de hade blivit kritiserade eller 

haft skuldkänslor på grund av att de spelar, om de hade spelat istället för att sköta till exempel 

arbete eller skola samt om de har velat sluta spela men inte trott sig klara av det. De som 

enligt SOGS har spelproblem angav symtom som till stor del överensstämde med DSM-4 

diagnoskriterierna för spelproblem. Respondenternas svar på frågorna om att bli kritiserad, 

känna skuld eller vilja sluta spela men inte trodde sig klara av det tyder på att det förekommer 

negativa konsekvenser samt bristande kontroll till följd av spelandet. De som bekräftade att de 

spelade istället för att sköta arbete eller studier visade även att spelarna försummar viktiga 

åtaganden i livet. I likhet med tidigare studier visade SOGS instrumentet, som i första hand 

kartlägger spelproblem avseende spel om pengar, att det hade en form av överförbarhet till att 

även gälla dataspelsproblem (Gentile et al. 2011). Vid en revidering borde SOGS fungera som 

ett bra screeningverktyg för dataspelsproblem och inte bara som en indikator som var fallet 

med detta arbete (DSM, 1994).  

 

6. Slutsatser 

Detta arbete har gett en indikation på att spelproblem samt psykisk ohälsa förekommer bland 

svenska WoW spelare. Studien kunde inte bekräfta något samband mellan spelad tid samt 

fysisk aktivitet, vilket visar att mera forskning behövs inom detta område, men framförallt 

behövs validerade screeningverktyg då det är viktigt att främja hälsan och ge alla lika villkor 

(FHM, 2013a). I Sverige behöver dataspelsproblem tas upp under FHMS ansvarsområde så 

att hälso- och sjukvården kan öka tillgången till behandling med effektiva metoder.  

Dataspelproblem är en riskfaktor för hälsan och borde bemötas med hälsofrämjande samt 

förebyggande interventioner.  
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Bilaga 1. 

En svensk studie om World of Warcraft. 
Observera att denna undersökning är anonym och att det är frivilligt att delta. Ni behöver inte uppge någon 

personlig information om varken er själva eller World of Warcraft. Enkäten består av 21 frågor och ni kryssar 

endast i ett svarsalternativ. Välj det alternativ som stämmer bäst för dig. Det är viktigt att ni besvarar alla frågor! 

*Obligatorisk 
 
1. Är du man eller kvinna? * 

  Man 

  Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? *Fyll själv i rutan hur gammal du är (ÅR)  
 
3. Vad har du för sysselsättning? * 

  Arbetar - Heltid 

  Arbetar - Deltid 

  Arbetar - Timanställd 

  Arbetslös 

  Student 

  Sjukskriven 

  Annat 

 
4A. Hur ofta spelar du World of Warcraft? * 

  Dagligen/nästan dagligen 

  Några gånger/vecka 

  1 gång/vecka 

  Några gånger/månad 

  1 gång/månad 

  Mer sällan/aldrig 

 
4B. Ungefär hur länge spelar du varje gång? *Fyll själv i ungefär hur många timmar du spelar varje 

gång.  
 
5A. Har du någon gång blivit kritiserad på grund av att du spelar? * 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 
5B. Hur ofta har du blivit kritiserad på grund av att du spelar? * 
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  Alltid 

  Ofta 

  Ibland 

  Aldrig 

 
6A. Har du någon gång haft skuldkänslor på grund av dina spelvanor? * 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 
6B. Hur ofta har du haft skuldkänslor på grund av dina spelvanor? * 

  Alltid 

  Ofta 

  Ibland 

  Aldrig 

 
7A. Har du någon gång känt det som att du skulle vilja sluta/minska ditt spelande men inte trott att du 
klarar av det? * 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 
7B. Hur ofta har du känt att du skulle vilja sluta/minska ditt spelande men inte trott att du klarar av 
det? * 

  Alltid 

  Ofta 

  Ibland 

  Aldrig 

 
8A. Har du någon gång spelat istället för att vara på ditt arbete eller när du egentligen skulle ha skött 
dina studier? * 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 

 
8B. Hur ofta har du spelat istället för att vara på ditt arbete eller när du borde ha skött dina studier? * 

  Alltid 

  Ofta 
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  Ibland 

  Aldrig 

 
9. Hur ofta har du upplevt problem på grund av ditt spelande de senaste 12 månaderna? * 

  Alltid 

  Ofta 

  Ibland 

  Aldrig 

 
10. Hur ofta har spelandet orsakat dig några problem med din hälsa, inräknat stress eller ångest de 
senaste 12 månaderna? * 

  Alltid 

  Ofta 

  Ibland 

  Aldrig 

 
11. Hur ofta har någon kritiserat ditt spelande eller sagt att du har problem med spelandet de senaste 
12 månaderna, oavsett om du tyckt det varit sant eller inte? * 

  Alltid 

  Ofta 

  Ibland 

  Aldrig 

 
12. Hur ofta har du känt skuld över hur du spelat, eller vad som händer när du spelar, de senaste 12 
månaderna? * 

  Alltid 

  Ofta 

  Ibland 

  Aldrig 

 
13. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig nervös? * 

  Hela tiden 

  För det mesta 

  En del av tiden 

  En liten del av tiden 

  Inte alls 

 
14. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt hopplöshet? * 
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  Hela tiden 

  För det mesta 

  En del av tiden 

  En liten del av tiden 

  Inte alls 

 
15. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig rastlös eller orolig? * 

  Hela tiden 

  För det mesta 

  En del av tiden 

  En liten del av tiden 

  Inte alls 

 
16. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig så deprimerad att inget kunnat 
muntra upp dig? * 

  Hela tiden 

  För det mesta 

  En del av tiden 

  En liten del av tiden 

  Inte alls 

 
17. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt att allt varit en ansträngning? * 

  Hela tiden 

  För det mesta 

  En del av tiden 

  En liten del av tiden 

  Inte alls 

 
18. Ungefär hur ofta under de senaste 30 dagarna har du känt dig värdelös? * 

  Hela tiden 

  För det mesta 

  En del av tiden 

  En liten del av tiden 

  Inte alls 

 
19. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli 
varm? *Fysisk aktivitet omfattar all typ av muskelaktivitet t.ex. städning, trädgårdsarbete, fysisk 
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belastning i arbetet, hobbyverksamheter som golf, svampplockning, motion och träning. Det kan 
variera under året, men försök ta något slags genomsnitt. 

  5 timmar per vecka eller mer 

  Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka 

  Mellan 1 till 3 timmar per vecka 

  Högst en timme per vecka 

  Inte alls 

 
20. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 
månaderna? *Om din aktivitet varierar mellan t.ex. sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt. 
 

  Stillasittande fritid - Du ägnar dig mest åt läsning, TV, bio eller annan stillasittande 

sysselsättning på fritiden. Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i 

veckan. 

  Måttlig motion på fritiden - Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 

timmar i veckan oftast utan att svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling till och från 

arbetet, övriga promenader, tyngre hushållsarbete, ordinärt trädgårdsarbete. 

  Måttlig, regelbunden motion på fritiden - Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per 

vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, tennis, badminton eller annan aktivitet som 

gör att du svettas. 

  Regelbunden motion och träning - Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, 

badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vardera 

tillfället varar minst 30 minuter per gång. 

 
21. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? * 

  Mycket bra 

  Bra 

  Någorlunda 

  Dåligt 

  Mycket dåligt 

 

Tack för din medverkan! 
Glöm inte att klicka Submit för att lämna in dina svar. 

 

 


