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Abstract 

This study aimed to examine how professional social workers relate to problematic 

computer gaming as a phenomenon by using a mixed methods approach which 

combines quantitative surveys and qualitative interviews. The quantitative survey 

was partially used to determine which major cities in Sweden that experienced the 

phenomenon and accumulating respondents for our qualitative interviews. The 

survey was distributed to 31 major cities of which 20 chose to participate. Four semi-

structured interviews were conducted with professional social workers who been in 

contact with problematic computer gaming. The interviews were then analyzed by a 

thematic analysis, and then theoretically analyzed through social constructivism. Our 

results indicates that problematic computer gaming in terms of a dependency can be 

equated with substance dependence and suggest that problematic computer gaming 

might exist in terms of a social problem.  

Keywords: social work, social worker, social problems, problematic computer 

gaming, diagnosis, social constructivism, mixed methods. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Dataspelsindustrin exploderade i popularitet under slutet av 1990-talet. En 

påverkande faktor var att speltillverkare världen över hade lyckats skapa mer 

interaktiva drag i sina spel och teknologin samt spelupplevelsen blev mera portabel. 

Vi kunde med andra ord spela vart vi ville, när vi ville (Young, 2009). Att spela 

dataspel blev således ett stort fenomen i stora delar av världen framförallt i 

västvärlden, Japan och Sydkorea (Whichcountry, 2000) Produktionen av dagens stora 

dataspel står i paritet med filmproduktioner från Hollywood både ur ett ekonomiskt 

och kommersiellt perspektiv (Lindell och Hallström 2006). 

I Sverige spelar ungefär en tredjedel av befolkningen mellan åldrarna 9 och 79 någon 

form av dataspel varje vecka (Nordicom-Sveriges Mediebarometer, 2012). För många 

innebär spelandet nöje, spänning och avkoppling i vardagen. Spelens interaktiva 

miljöer uppmanar användaren att lösa problem och fatta snabba strategiska beslut 

(GamePolitics, 2009). Lager och Bremberg (2005) fann att spatiala förmågor och 

reaktionstid förbättras bland individer som spelar dataspel. Samtidigt har studier 

påvisat samband mellan att spela dataspel och olika typer av sociala problem där 

personer bland annat förevisar tendenser till en beroendeproblematik (Beranuy, 

Carbonell & Griffiths (2013). 

Nicklas kunde inte sluta spela dataspel. Han brydde sig inte om någonting annat 

och slutade umgås med kompisarna. Han sjönk allt djupare in i en depression. – 

Till sist ville jag bara dö. Jag orkade inte längre, berättar Nicklas. Men det fanns 

en väg ut ur missbruket. (Vårdguiden, 2013, S.1) 

Citatet ovan kommer ifrån ett reportage i Vårdguiden där individen i fråga uppvisar 

flera av de aspekter som förknippas med diagnosen Internet Gaming Disorder (IGD), 

som sedan 2013 återfinns i manualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, femte upplagan, sektion III (DSM-5). DSM är en handbok som ges ut av 

American Psychiatric Association (2013) och används inom psykiatrin över hela 
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världen och innehåller allmänna diagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. De 

diagnoser som återfinns under sektion III är tillståndsbedömningar som står under 

utveckling, vilket innebär att det krävs en mer utförlig forskning kring fenomenet i 

fråga för att problematiken ska kunna accepteras inom klinisk verksamhet (American 

Psychiatric Association, 2013).  Likt de kriterium som återfinns i DSM-5 under 

sektion III uppvisar individen bland annat oro, ångest, fallerande skolresultat, 

depression, och ett tillbakadragande från vänner och bekanta.  

 

Chappell, Davies, Griffiths och Eatough (2006) menar att individer som att av spela 

dataspel uppvisar centrala komponenter i missbruk som till exempel 

humörsvängningar, konflikter, tillbakadragande karaktärsdrag, begär och återfall. 

Dessa aspekter likställer Griffiths, Grüsser och Thalemann (2007) med ett beroende 

till alkohol eller droger. American Psychiatric Association (2013) menar att det utöver 

beteendemässiga likheter med substansberoende också finns likheter med 

spelmissbruk om pengar, men att den empiriska grunden skiljer sig åt då det finns 

mer forskning kring spelmissbruk om pengar. Däremot belyser Statens 

folkhälsoinstitut (2012), Nuvarande Folkhälsomyndigheten, att individer som spelar 

dataspel har en förhöjd risk att utveckla problem med spel om pengar. American 

Psychiatric Association (2013) menar att IGD i dagsläget inte kan upptas som en 

fullvärdig diagnos då det inte finns epidemiologiska studier som fastställer 

förekomst, klinisk utgång, möjlig genetisk påverkan, och potentiella biologiska 

faktorer. Enligt Johannisson (2006) är diagnoser nära förknippade med kulturella 

sammanhang och förändras över tid. Sjukdomsbilder existerar i ett samspel mellan 

kropp, samhälle och kultur. 

 

Enligt King och Delfabbro (2014) används terapiformer som KBT, Reality terapi och 

Multimodal terapi men också preparat så som Metylfenidat och Bupropion i Kina 

och USA. I Sverige förekommer också behandlingsarbete i samband med 

problematiskt dataspelande. Datorspelsakuten (2014) är en av dessa och erbjuder 
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många olika typer av behandlingsmetoder så som: Mindfulness, gruppterapi, åtta 

veckors program och KBT. King och Delfabbro (2014) menar att behandling av 

problematiskt dataspelande är underligt då forskningen kan vara årtionden ifrån att 

hitta vetenskapliga belägg i fråga om behandling.  

 

Trots bristfällig kunskap på vilka behandlingsmetoder som är adekvata i förhållande 

till problematiskt dataspelande finns det både kommunala och privata kliniker och 

behandlingshem som har specialiserat sig inom området. Att det i dagsläget inte 

finns tillräckligt med forskning kring problematiskt dataspelande, men att många 

upplever att behovet av behandling eller stöd finns, försätter socialarbetare i en svår 

situation när individer som uppbär problematiken eller när deras anhöriga söker 

hjälp.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur socialarbetaren uppfattar problematiskt 

dataspelande i relation till socialt arbete och hur denna uppfattning relaterar till olika 

sociala konstruktioner av problematiskt dataspelande. 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplever socialarbetaren att arbetet med problematiskt dataspelande är 

vetenskapligt förankrat? 

Vilka samband upplever socialarbetaren rörande individer med problematiskt 

dataspelande? 

Hur upplever socialarbetaren styrkor och svagheter inom organisationen i 

anknytning till problematiskt dataspelande? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Internet gaming disorder (IGD) – Är en diagnos under konstruktion som återfinns i 

DSM-5 avsnitt tre och utgår ifrån nio kriterier där individer som sägs ha ett 

problematiskt dataspelspelande ska svara ja på minst fem. 
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Problematiskt dataspelande – Begreppet problematiskt syftar till att generalisera de 

termer som används för att förklara ett avvikande beteende som vållar skada för 

individen. Vad beträffar dataspelande så anses detta vara ett samlingsbegrepp för 

den uppsjö med olika format som behandlar elektronisk data. 

2 Tidigare forskning 
Intresset för forskning om problematiskt dataspelande tycks enligt forskningen öka. 

På senare år har fenomenet gett upphov till ett snabbt växande antal publicerade 

artiklar, vilket demostrearas i figur ett. 

 

Ovan redovisas resultatet av artikelsökningar som genomfördes den elfte november 

2014 med sökorden "Internet Gaming Disorder" OR ("Internet use disorder" OR 

"Internet addiction") OR "gaming addiction". Dessa sökord används enligt American 

Psychological Association (2013) inom ämnet problematiskt dataspelande. De 

databaser som användes i artikelsökningen var Sociological Abstracts, PsycINFO och 

MEDLINE®. Detta demonstrerar med tydlighet att antalet publicerade artiklar ökat 
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betydande sedan 2005, särskilt under de senaste fem åren. Sökningen visar också att 

det största intresset för frågan har legat inom psykologin följt av medicinen.  

De studier som genomförts inom ämnet tenderar att ofta ha tonåringar samt unga 

vuxna som studiepopulation (Hellström, Nilsson, Leppert & Åslund 2012; King & 

Delfabbro 2014; Ko, Yen, Chen, Wang, Chen & Yen 2014; Müller, Janikian, Dreier, 

Wölfling, Beutel, Tzavara & Tsitsika 2014; Rehbein, Mößle, Arnaud & Rumpf 2013; 

Seok & DaCosta 2012). Detta ger en indikation på att problematiskt dataspelande ofta 

identifieras med ungdomar och unga vuxna. Statens medieråd är en statlig 

myndighet som bland annat har uppdrag att undersöka medieutvecklingen bland 

barn och unga i samhället (Statens medieråd, 2014) 

Den senaste rapporten från Statens medieråd som granskar medieförbrukningen, 

bland annat svenska ungdomars konsumtion av dataspel, visar att 87 procent av 

barnen i åldersgruppen 9-12 brukar spela dataspel. Vidare visar rapporten att 62 

procent spelar dataspel i åldersgruppen 13-16 och i åldersgruppen 17-18 spelar 58 

procent. Pojkar spelar i betydligt större utsträckning än flickor. 34 procent av 

pojkarna i åldrarna 9-18 spelar mer än tre timmar varje dag. Endast tre procent av 

flickorna i åldrarna 9-18 räknas som högkonsumenter (Statens medieråd, 2013).  

Hellström et al. (2012) menar att en av de vanligaste anledningarna till att spela 

dataspel är för att det är roligt och avslappnande. Dessutom väljer flera att spela 

dataspel för att deras kompisar gör det, därmed utgör dataspelandet en social 

funktion. Enligt författarna är det vanligt förekommande att sociala nätverk skapas i 

dataspelen som gör att man redan har en etablerad vänskapskrets inuti spelen. 

I och med det ökande intresset bland unga för den digitala världen såg Cummings 

och Vandewater (2007) ett samband mellan ungdomars skolgång och problematiskt 

dataspelande där ungdomar som spelar dataspel tenderade att åsidosätta skolarbete. 

Sjunkande skolresultat är inte det enda sambandet med problematiskt dataspelande. 

Forskare menar att det kan handla om humörsvängningar där individen pendlar 



6 
 

okontrollerat mellan olika sinnesstämningar. Forskarna menar också att individen 

kan utveckla ett begär efter att få spela och kan få svårigheter att på egenhand ta 

avstånd från eller sluta spelandet. Individer kan isolera sig och omgivningen blir ett 

mindre viktigt inslag i vardagen. (Beranuy et al. 2013; Chappell et al. 2006)  

Ett stort inslag av forskningen under åren har haft en hypotes om att problematiskt 

dataspelande härleder till ett mer aggressivitet beteende, men här är forskningen 

tvetydig. Forskare som Wei, (2007) ; Grüsser et al. (2007) menar att problematiskt 

spelande ger upphov till ett mer aggressivt beteende samtidigt som Eastin och 

Griffiths (2006); Williams och Skoric (2005)  fann att aggressiva tankar, känslor och 

beteenden inte skiljer sig mellan individer som spelar och som inte spelar. 

Trots att tillgänglig forskning pekar på potentiella följder av problematiskt spelande, 

kvarstår det att svårigheter uppstår när man ska definiera vart gränsen går mellan 

vad som kan anses som högengagerat spelande och problematiskt dataspelande. 

Charlton och Danforth (2007) menar att vi istället bör lägga fokus på om spelandet 

påverkar individernas liv negativt eller inte.  

Sammanfattningsvis har studerandet av forskningen inom problematiskt 

dataspelande lett till en del intressanta insikter. Det är ett växande ämne inom 

forskarvärlden, framförallt inom medicin och psykologi. Men inte lika framträdande 

inom det sociala arbetet. I detta sammanhang bör definitionen av ett problematiskt 

dataspelade diskuteras. Att det inte finns någon vedertagen definition är ett 

argument för värdet av mer forskning inom området. Detta är också något som 

eftertraktas enligt DSM-5 så att arbetet med att fastslå IGD som en diagnos kan gå 

vidare (American Psychiatric Association, 2013). Vidare pekar forskningen på att det 

finns stora könsskillnader inom dataspelandet, där pojkar spelar avsevärt mycket 

mer dataspel än tjejer och således är kraftfullt överrepresenterade inom den 

tillgängliga forskningen i dagsläget (Statens Medieråd, 2013) 
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3 Teorianknytning 
Verklighetens beskaffenhet är ett ämne som diskuterats inom filosofin under 

århundraden enligt Wenneberg (2001). Denna del av filosofin utgörs av ontologi – 

läran om det som finns. De två mest kända inriktningarna inom ontologin är 

objektivismen och konstruktionism. Objektivismen är enligt Bryman (2008) ett sätt att 

belysa sociala företeelser och deras betydelse som oberoende av sociala aktörer, 

vilket betyder att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som vi inte kan 

påverka. Meeuwisse och Swärd (2002) menar vidare att sociala problem som 

subjektivt definierats av allmänheten inte kan vara ett socialt problem och således 

inte behandlas innan det finns objektiva existerande fakta. Då problematiskt 

dataspelande i dagsläget inte är ett fastställt socialt problem medför detta att ett 

objektivt ontologiskt synsätt bedöms föga användbart. Konstruktionism är enligt 

Bryman (2008) objektivismens motpol inom ontologin, och författaren menar att 

detta synsätt bygger på att sociala företeelser och deras mening är under ständig 

förändring.   

3.1 Socialkonstruktivismen 

Ur konstruktionismen myntandes den teoretiska utgångspunkten 

socialkonstruktivism. Wetherell och Mybin (1998) beskriver detta perspektiv som att 

det bygger på antaganden om att vår kunskap och föreställningar kring verkligheten 

är socialt konstruerade och formas i ett samspel mellan individer. 

Socialkonstruktivismen hävdar att människan är en produkt av den sociala 

verkligheten och skapas till en social person av andra individer i samråd med 

kulturella inslag under hela livet.  Författarna menar att vi relaterar till människor 

genom den samtida kulturen och de sociala handlingsmönstren. Människan består 

av olika kontextuella karaktärer. Vidare menar Wetherell och Mybin att individen, 

skapas och omskapas genom kulturella och sociala aktiviteter tillsammans med 

andra människor. Författarna belyser språket som en viktig faktor inom 

socialkonstruktivismen där mening och makt i stort återskapas genom språket. Att 

behärska språket kan öka den kulturella kompetensen och således påverka den 
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personliga utvecklingen.  Denna kulturella kompetens anses vara avgörande för hur 

andra individer formar den näste som också är en del i identitetsskapandet (ibid). 

Sohlberg och Sohlberg (2009) för ett liknande resonemang men belyser hur 

tidsperioder och historiska skeenden är bidragande influenser till sociala 

konstruktioner. Relevansen för att applicera ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 

denna studie, motiveras av att vi vill belysa hur socialarbetarna uppfattar 

problematiskt dataspelande som fenomen. Perspektivet möjliggör en djupdykning i 

socialarbetarens tankar och föreställningar som konstruerar problematiken utifrån 

samhällets normer, tid och kultur.  

3.1.1 Diagnos som social konstruktion 

Enligt Johannisson (2006) kan diagnoser i första hand ses som ett sätt att förstå 

avvikelser vid en absolut tidpunkt, i ett givet kunskapsläge samt ett bestämt 

meningsbärande sammanhang. Dessa avvikelser kan förekomma i samverkan mellan 

kropp, samhälle och kulturella normer samt att diagnostiseringen kan variera över 

tid. Författaren menar vidare att det finns en aspekt av varje diagnos som kan 

uppfattas som en social konstruktion där normer, föreställningar och erfarenheter 

påverkar diagnosens framgång och spridning. Samtidigt menar Hallerstedt (2006) att 

diagnoser möjliggör en samhällelig insats i en tid med höga krav på måluppfyllelse 

och resultatfokus samt att diagnosen i sig kan fungera som ett slags 

identitetsskapande för individen. Johannisson (2006) redogör däremot hur diagnoser 

fixerar normer för det friska och det sjuka där individer kategoriseras och att dessa 

sjukdomsdefinitioner kan bli godtyckliga etiketter för icke accepterade avvikelser 

och beteenden.  Författaren menar därmed att en diagnos kan ha en förtryckande 

verkan och drar liknelser till hur medicinhistoriker framgångsrikt påvisat detta med 

exempelvis hur homosexualitet förr i tiden sågs som något onaturligt och perverst. I 

och med detta kan slutsatsen dras att diagnoser reflekterar samtidens sociala- och 

kulturella koder, värderingar och normer. Diagnosen föds, gör karriär och dör ut. 
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3.1.2 Sociala problem som social konstruktion 

Vad beträffar socialkonstruktivismens hantering av sociala problem menar 

Meeuwisse och Swärd (2002) att ingenting kan vara ett problem om detta inte 

upplevs eller beskrivs som ett sådant. Enligt dessa kan ett fenomen först definieras 

som ett problem om det innefattas av tre komponenter: de existerar, är skadliga och 

har en potentiell lösning. Författarna anser också att den subjektiva definitionen en 

nödvändig beståndsdel i formuleringen av vad som är ett socialt problem. Emellertid 

menar författarna att definitionen av ett socialt problem kräver en viss reell 

uppfattning och att problemet bör syfta till någonting som går att åtgärda via 

lagstiftning, straff, förebyggande insatser eller behandling. Detta kan således 

innebära att problematiskt dataspelande kan betraktas som ett socialt problem om 

behovet att åtgärda finns.  

4 Metod 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare ser på problematiskt 

dataspelande i förhållande till socialt arbete och hur denna uppfattning relaterar till 

olika konstruktioner av fenomenet. För att försöka skapa en så omfattande bild av 

detta som möjligt, har studien både en kvantitativ och kvalitativ forskningsansats, 

det vill säga mixed methods. Bryman (2008) nämner klyftan mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning, men att den samtidigt går att överbryggas i den mån att en 

studie kan dra nytta av båda forskningsansatserna för att kunna skapa en bredare 

förståelse för en företeelse med både kvantifierbar data men också med analys av 

ord. I denna studie har den kvantitativa ansatsen använts i syfte att ringa in vilka 

större städer i Sverige som har erfarenheter från problematiskt dataspelande och hur 

vanligt det är att socialtjänsten i dessa städer möter problematiken och har 

behandling för den. Den kvantitativa studien användes därmed både som 

informationskälla och som en del i urvalsförfarandet. Resultatet från den kvantitativa 

undersökningen har sedan legat till grund för de semistrukturerade intervjuer som 

genomförts med utvalda socialarbetare, vilket är studiens kvalitativa moment. I och 

med att arbetet utformats genom att förena två forskningsansatser finns 
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förhoppningen om att kombinationen av dessa två tillvägagångssätt kan skänka oss 

en bredare uppfattning av fenomenet problematiskt dataspelande.  

Denna studie kommer att ha ett induktivt förhållningssätt. Enligt Bryman (2008) så 

präglas en induktiv syn av att förhålla sig till empirisk data och erfarenhet, vilket 

innebär att analysen samt den avslutande diskussionen i detta arbete kommer att 

baseras på de praktiska forskningsresultaten. Vidare så kommer detta synsätt att 

innebära att den forskning som genomförts i denna studie förhoppningsvis kan 

komma att beskriva hur problematiskt dataspelande konstrueras utifrån de 

intervjuade socialarbetarnas egen empiri. 

4.1 Enkätundersökning 

Den kvantitativa enkätstudien har som sagt använts i syfte att ringa in vilka större 

städer i Sverige som har erfarenhet av problematiskt dataspelande. Den 

insamlingsmetod som legat till grund för detta har varit en enklare 

enkätundersökning som distribuerats via e-post till 31 kommuner med avsikt att 

skapa en uppfattning om hur många av dessa kommuner som har kommit i kontakt 

med företeelsen problematiskt dataspelande, hur många som erbjuder behandling 

samt om de kan tänka sig att ställa upp för en kvalitativ intervju. Anledningen till att 

just dessa 31 kommuner valts ut som deltagare i studien redogörs senare under 

arbetets urvalsförfarande. 

För att minimera bortfallet skickades ett informationsbrev som redogjorde för 

studiens syfte, utifrån vilka omständigheter som respondenterna valts ut samt att 

alla svar behandlas konfidentiellt. För att öka svarsprocenten utformades enkäten 

efter en enkel och tydlig design med ett fåtal frågor, och dessutom skickades en 

påminnelse ut efter tre dagar.  

Enkäten i sig hade endast slutna frågor med vertikala svarsalternativ så att 

bearbetningen av den inte skulle bli alltför tidskrävande. Bryman (2008) nämner hur 

vertikala svarsalternativ är att föredra då det underlättar för respondenten att kryssa 

i rätt alternativ samt hur det även underlättar för kodning och sammanställning av 
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materialet. Enligt författaren är det också viktigt vid utformandet av enkätfrågor att 

svarsalternativen inte är mångtydiga eller likartade – de ska utesluta varandra (ibid). 

I detta arbete har enkäten haft för avsikt att ha distinkta svarsalternativ som på ett 

tydligt sätt skiljer sig från varandra för att undvika att frågornas valmöjlighet 

misstolkas. Enkäten återfinns under bilaga 9.2. 

4.2 Intervjuer 

Enkätstudiens resultat har sedan använts för att fastställa vilka kommuner som varit 

lämpliga att genomföra intervjuer med. Att intervjuer var det alternativ som 

lämpade sig bäst för denna studie bygger på att det är ett bra sätt att få kunskap om 

attityder, uppfattningar, värderingar, normer eller åsikter kring ett tema hos den 

enskilde, vilket ger intervjuaren möjligheten att göra en djupdykning i ämnet. 

(Bryman, 2008). 

Bryman (2008) presenterar olika typer av intervjuförfaranden med olika regler för 

hur informationen hos respondenten lyfts upp under intervjun. Av dessa 

inriktningar har denna studie utgått ifrån semistrukturerade intervjuer. Då 

författaren menar att detta intervjuförfarande bygger på en kombination av struktur 

och flexibilitet. Där strukturen bygger på en så kallad intervjuguide, innehållandes 

specifika teman med tillhörande frågebatteri som skall behandlas. Flexibiliteten 

menar författaren handlar om möjligheten till att ställa följdfrågor, vilket kan leda till 

en fördjupning i intressanta svar och således nyansera frågeställningarna succesivt. 

Detta ligger i linje med denna studies syfte. Intervjuguiden som använts under detta 

arbete har kretsat kring tre övergripande tema med tillhörande intervjuguide som 

återfinns under bilaga 9.1. 

Bryman (2008) redogör för eventuella problem som kan uppstå under intervjuer som 

till exempel att intervjuaren påverkar respondenten under direkta intervjuer, men 

också att direkta intervjuer kan vara dyrare än telefonintervjuer. Då ekonomiska 

aspekter förhindrat resor till respondenternas kommuner, har denna studies 

intervjuer ägt rum över telefon. Nackdelar med detta är att respondentens 
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kroppsspråk inte går att tolka, att vi är mer beroende av fungerande teknik som 

tillexempel telefonmottagning samt ljudöverföring till diktafon. 

För att minimera eventuella bekymmer under intervjuerna genomfördes en 

pilotintervju med test utav tekniken, introduktion av ämnet, etiska ramar samt 

intervjuguide. 

4.3 Urval 

Urvalsförfarandet som ligger till grund för denna studie var uppbyggt i två moment. 

Första delen i utsorteringen hade för avsikt att hitta en målgrupp genom ett 

målinriktat urval där avgränsande kriterier har använts för att ringa in relevanta 

kommuner för enkätundersökningen. Dessa kriterier utgår ifrån vad SKL (2011) 

definierar som större städer vilket innebär kommuner med 50 000 – 200 000 invånare 

samt en tätortsbefolkning överstigande 70 procent, vilket innebär att minst 70 

procent av kommunens befolkning måste bo i tätorten. Av Sveriges 290 kommuner 

passade 31 kommuner in på definitionen större städer. Enkätssvaren möjliggjorde att 

få ett målstyrt urval för de kvalitativa intervjuerna. Anledningen till att detta urval 

inriktat sig på större städer baseras på en hypotes om att en större befolkningsmängd 

i tätorten borde resultera i en bredare kännedom och förekomst kopplat till 

problematiskt dataspelande.  

Enkätstudien skickades ut till utvalda kommuner, som i sin tur vidarebefordrat 

enkäten till den socialarbetare som de ansett varit bäst lämpad att svara på denna. 

Om denna person svarade ja till en uppföljande kvalitativ intervju, kvalificerade 

personen sig till undersökningens andra moment för insamling av data. Här 

användes ett slumpmässigt urval där de fyra första socialarbetarna som gav 

klartecken kom med som deltagare i studiens andra del. Vad beträffar bortfall i 

denna undersökning avser det de kommuner som inte svarat på enkätstudien. 

Nedan följer en presentation av de fyra respondenterna som deltog i intervjuerna. 
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Respondent Kön Yrkesroll Organisation 

Respondent 1 

(R1) 

Kvinna Behandlare Öppenvårdsenheten inom 

socialtjänsten 

Respondent 2 

(R2) 

Kvinna Behandlare Kommunal verksamhet inom 

socialtjänsten 

Respondent 3 

(R3) 

Man Teamchef Socialtjänsten 

Respondent 4 

(R4) 

Man Behandlare Öppenvårdsenheten inom 

socialtjänsten 

Tabell 2: Tabellen presenterar de fyra respondenterna som deltog i de kvalitativa intervjuerna. 

 

4.4 Analysmetod 

Denna studie har för avsikt att tillämpa en tematisk analysmetod vilket innebär att 

centrala teman skapades utifrån forskningsfrågorna. Dessa teman kom att ligga till 

grund för tematiseringen av det transkriberade materialet från intervjuerna. Utifrån 

studiens syfte valdes en tematisk analys med intentionen att skapa en utförlig 

beskrivning av hur professionsutövarna uppfattar fenomenet i fråga.  

Enligt Bryman (2008) så bör man inom en tematisk analys skapa en matrisbaserad 

metod för att ordna och syntetisera data, som strategi för att identifiera teman och 

subteman. Vi upprättade en tabell med de centrala teman som var: Socialarbetarens 

uppfattning av organisationens arbete gentemot problematiskt dataspelande, samband mellan 

individer med problematiskt dataspelande samt socialarbetarens anförskaffning av kunskap. 

Dessa centrala teman har sedan legat till grund för hur den transkriberade texten 

tematiserats. Texten har noga lästs igenom ett flertal gånger för att på så sätt 

identifiera subteman som återkommit i transkriberingen som senare kommer att 

redovisas i resultatet för varje enskilt tema. Vidare har likheter och skillnader i 

respondenternas svar angående olika teman granskats. Subteman har urskilts med 

hjälp av citat av respondenterna ifrån transkriberingen som sedan uppdelats i 

meningsbärande enheter som legat till grund för respektive subtema. Nedan följer ett 

exempel på hur denna process gått till. 
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Respondent Tema Citat Meningsbärande 

enhet 

Subtema 

Respondent 

3 

Positiva 

samband 

”så är pojkar 

otroligt duktiga 

på att prata 

engelska och det 

hänger också ihop 

med tror jag” 

Otroligt duktiga, 

prata engelska 

Språkutveckling 

Tabell 3: Tabellen visar tematiseringen av ett påtänkt positivt samband mellan klienten och problematiskt dataspelande, 
därefter ett citat som handlar om ett sådant samband. Ur detta citat så träder en meningsbärande enheter fram, som i 
detta fall utgörs av otroligt duktiga och prata engelska. Vilket sedan kan härleda till ett subtema om språkutveckling. 

 

4.5 Författarens Förförståelse 

Förförståelse är ett begrepp som syftar till att beskriva en människas kunskap, åsikter 

och erfarenheter inom ett område som resulterar i de tolkningar som individen gör i 

förhållande till ett fenomen. Larsson (2005) menar att i en kvalitativ studie är det mer 

eller mindre ett kvalitetskrav att redovisa författarens förförståelse, i syfte att göra 

utgångspunkten för tolkningarna tydliga. Vår förförståelse kring forskningsområdet 

är förenat med ett gemensamt intresse för problematiskt dataspelande då vi själva 

spelat dataspel samt har ett intresse för det sociala arbetet och socialarbetarens 

upplevelser av problematiken. Vi har själva inga egna verksamhetsbaserade 

erfarenheter inom problematiskt dataspelande men har under 

socionomutbildningens praktiska moment fått en inblick i och aktivt arbetat med 

myndighetsutövning inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Vi båda har själva spelat ett stort antal dataspel i varierande omfång som kanske 

skulle kunna betraktas som ett riskbruk under de mest frekventa perioderna. Vad 

beträffar problematiskt dataspelande och dess samband med destruktiva beteenden 

har vi bekanta som både förlorat arbete och relationer under perioder med mycket 

intensivt dataspelande vilket gör att vi ställer oss positiva till att det finns ett 

samband mellan sociala problem och problematiskt dataspelande inför denna studie. 

Dessa aspekter är emellertid någonting som vi är väl medveten om vilket 

förhoppningsvis minimerar vår inverkan på studiens utförande och resultat.  
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4.6 Etiska överväganden 

Under de senaste årtiondena har mängden genomförd forskning ökat i samhället. 

Detta har i sin tur skapat ett större fokus på forskningsetiska frågor och hur man tar 

dessa i beaktning. En viktig aspekt inom etiska övervägandena är principen om 

informerat samtycke. Deltagarna ska informeras om vad undersökningen har för 

syfte och innebörd samt om de utifrån den informationen vill medverka eller inte 

(Svensson & Ahrne, 2011). Vi informerade om undersökningens syfte och innebörd 

redan vid första kontakten med respondenterna. Om det skulle uppstått en situation 

där en tilltänkt respondent inte ville medverka skulle detta givetvis ha respekterats. 

Deltagarna informerades även om möjligheten att när som helst dra tillbaka sin 

utsago efter avslutad intervju. 

Bryman (2008) nämner vikten av att man inom forskningen följer 

konfidentialitetskravet, vilket författaren menar innefattas av att personuppgifter och 

annan känslig information förvaras på ett säkert sätt. Deltagarnas integritet och 

anonymitet har skyddats då all insamlad information behandlats konfidentiellt. 

Detta främst för att undvika att deltagare tar skada för egen del eller att den 

organisation de företräder känner sig utpekad. Dessutom har vi använt oss av 

fingerade namn i transkriberingstexterna kopplat till intervjuerna som ytterligare en 

säkerhetsåtgärd. Vidare kommer föreliggande studie endast att behandla insamlad 

data i linje med forskningens ändamål och inte utnyttja informationen i annat syfte.  

Då vi kommer använda oss av intervjuer som en del i denna studie är det av relevans 

att ta eventuella etiska problem i beaktning som kan uppstå under 

intervjuförfarandet. Det handlar främst om att hålla sig till intervjuguiden och 

studiens uttalade syfte. Vi ville undvika sidospår som berör känsliga ämnen då de 

kan bli problematiska och resultera i att respondenten inte vill genomföra intervjun. 

5 Resultat 
Resultatet i detta arbete kommer att presenteras i två olika delar eftersom denna 

studie tillämpat mixed methods och genomfört både en kvantitativ 
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enkätundersökning samt en kvalitativ intervjuundersökning. Anledningen till att 

resultaten ifrån dessa undersökningar presenterats i varsitt moment är för att på ett 

tydligt sätt klargöra vilket resultat som de båda studierna inbringat var för sig.  

Vidare kommer de resultat som presenteras i samband med enkätundersökningen att 

återges med cirkeldiagram och resultatet från intervjuerna kommer att uttryckas i 

löpande text. Varje respondent kommer att refereras till i löpande text exempelvis 

kommer Respondent 1 återges som (R1) 

5.1 Enkätstudie 

Figur 1 

Enkätstudien skickades ut till 31 kommuner i enlighet med urvalskriterierna nämnt 

under avsnittet för urval i metodavsnittet. Av dessa 31 kommuner replikerade 20 

kommuner, demonstrerat i figur ett som ett cirkeldiagram. Dessa 20 kommuner 

utgör 65 procent vilket Bryman (2008) beskriver som en acceptabel svarsprocent, 

vilket medför att resultaten rent statistiskt har en viss trovärdighet. 

65% 

35% 

Deltagarfrekvens 

Deltagit Ej deltagit
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Figur 2 

Figur två redogör svarsprocenten för fråganställningen: har det inkommit någon som 

sökt hjälp för problematiskt dataspelande. Bland de 20 deltagande kommunerna, 

svarade elva ”ja”. Sju kommuner svarade att de inte kommit i kontakt med individer 

som sökt hjälp för problematiskt dataspelande och två visste inte.  

Figur 3 

Figur tre redogör svarsprocenten för fråganställningen: Behandlar er kommun 

problematiskt dataspelande. Nio av de 20 deltagande kommunerna svarade att de 

behandlar problematiskt dataspelande respektive elva kommuner som svarade att de 

inte behandlar problematiskt dataspelande.  

55% 35% 

10% 

Har det inkommit någon som sökt hjälp för problematiskt 
dataspelande? 

Ja Nej Vet ej

45% 
55% 

Behandlar er kommun problematiskt 
dataspelande? 

Ja Nej
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Figur 4 

Bland de nio kommuner som besvarat föregående frågeställning använde sig åtta 

kommuner enbart av kommunala aktörer i behandling av problematiskt 

dataspelande. En kommun redogjorde att de behandlar problematiskt dataspelande 

både via extern privat och via kommunal aktör. 

 

5.2 Intervjustudie 

5.2.1 Samband bland individer med problematiskt dataspelande 

Detta avsnitt kommer presentera de samband respondenterna har kunnat tolka 

bland individer som uppbär ett problematiskt dataspelande och tematisera detta 

utifrån negativa och positiva aspekter. Under tematiseringen framgick tydligt att 

socialarbetarna uppfattade att negativa samband överskrider antalet positiva 

samband hos de hjälpsökande. 

Studiens respondenter ger uttryck för att problematiskt dataspelande har ett positivt 

samband med en utvecklad språkkunskap bland individerna då många spel bygger 

på det engelska språket. ”Otroligt duktiga på att prata engelska och det hänger också ihop 

med spelandet tror jag” (R3)  

Socialarbetarna menar vidare att det problematiska spelandet kan fungera som en 

flykt från vardagen där individen finner en trygghet i spelen som gör att individerna 

kan hantera ett dåligt mående och slipper tänka på jobbiga situationer .”Man kanske 

får ångestlindring eller att man slipper tänka på jobbiga situationer ett tag” (R1). Vidare 

89% 

11% 

Om ja, vilken av följande aktörer använder sig 
er kommun av? 

Kommunal Privat & Kommunal



19 
 

tolkar denna studie att ytterligare ett positivt samband kan vara den bekräftelse 

spelaren upplever genom dataspelen. ”När dom äntligen fått ett liv å lärt känna 

människor och spelet gjort att dom fått en viss position, nån som tycker att dom är duktiga” 

(R4). Respondenterna ger också utryck för att spelandet kan leda till att individen 

känner att de får ett liv, polare och en plattform för umgänge. ”Dom får ett liv som helt 

plötsligt blir värt nånting när dom sitter vid datorn” (R4). 

Vad beträffar problematikens negativa samband så uppfattar socialarbetarna att 

individen kan utveckla ett dissociativt tillstånd genom att isolera sig, dra sig undan, 

klippa banden till kompisar, stänga ute omvärlden. ”Att man drar sig undan väldigt 

mycket” (R1), ”Eller ett bristfälligt socialt umgänge för att man väljer att spela data 

istället”(R2). Detta dissociativt tillstånd kan också påverka sociala-, kärleks- och 

familjerelationer. ”Sociala relationer kanske också är kärleksrelationer som blir verkligen 

lidanden då. Eller barn om man nu har barn, att relationer överlag ofta blir lidande” (R1). 

Det framgår också att det finns en uppfattning bland socialarbetarna att individer 

med problematiskt dataspelande kan uppvisa olika beroendebeteenden så som 

irritation ”Du blir jätte irriterad, blir lätt störd” (R3), oförmåga att sluta spela och 

åsidosätter sömn ”Spelar längre än vad tänkt sig, där man åsidosätter saker för att spela” 

(R1) samt att hygien och individens matvanor kan bli lidande. ”Dom kan inte äta med 

familjen, dom kan inte gå på toaletten eller duscha” (R2). 

 

Socialarbetarna pratar även om hur individen kan få abstinens när de inte får spela 

och kan bli aggressiva om en förälder drar ut kontakten. ”Får jag inte tillbaks kabeln så 

slår jag ihjäl dig” (R3).  Deltagarna beskriver att en del i problemet kan handla om 

familjefaktorer hos anhöriga som inte är starka och engagerade nog att kunna 

hantera dessa situationer. ”Inte föräldrar som är starka nog att rådda i detta så” (R2). En 

respondent nämner även att denne uppfattar det som att det i vissa fall delvis kan 

handla om en generationsfråga, där föräldrarna inte riktigt förstår vad deras barn gör 

framför datorn. ”När man börjar prata med ungdomen själv så förstår man ju att det delvis 
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är en generationsfråga” (R1). Problematiskt dataspelande kan också få negativa effekter 

på individens skolprestation enligt socialarbetarna, som ofta kan inledas med att 

individen spelar istället för att gå till skolan och i vissa fall hoppar av skolan helt. 

”Sitter hemma å spelar istället för att gå i skolan” (R2) Respondenterna uppfattar även 

utanförskap som ett annat samband bland dessa individer. De har generellt få sociala 

kontakter, ett väldigt bristfälligt liv ”Dom har ett liv som är väldigt torftigt” (R4) och 

varit utanför under väldigt många år. ”Under väldigt, väldigt många år varit ensamma å 

lite utanför” (R4). 

Respondenterna i denna undersökning beskriver även att spelen i sig är utformade 

på ett strategiskt sätt som uppmanar till konsumtion och engagemang ”Dataspelen är 

väldigt skickligt konstruerade” (R4). Det kan krävas mycket tid för att bli bra och 

utmaningen i spelen ökar succesivt, vilket gör att du hela tiden utmanas att fortsätta 

spela ”Det förutsätter att man ska spela väldigt mycket för att kunna nå framgång i spelet” 

(R4). Detta kan ytterligare öka risken för ungdomar att fastna i spelen. ”Som ung 

person har man en ökad mottaglighet för att fastna inom någon form utav beroende” (R3). 

Socialarbetarna menar även att biologiska aspekter så som arv och hjärnans 

belöningssystem kan påverka spelandet negativt. ”Det biologiska, alltså den delen är 

dels arv, men också vad som händer i hjärnans belöningssystem” (R1). Vidare nämner 

deltagare i denna studie att de uppfattar att de kan finnas vissa tendenser till 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i form utav Aspberger och ADHD. "Det 

kan i den här gruppen problematiskt dataspelande ungdomar, finnas ungdomar med diagnos 

lite åt aspberger, ADHD varianten" (R3) 

Ytterligare ett samband som socialarbetarna upplever är att de kan se en tydlig 

överrepresentation av killar bland sina klienter som har ett problematiskt 

dataspelande. ”Det är nästan alltid killar som jag har kommit i kontakt med” (R4), ”Jag 

upplever ändå att för det första är det ju nästan alltid killar det handlar om” (R2). 
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5.2.2 Styrkor och svagheter inom organisationen 

Tematiseringen av detta avsnitt har utgått ifrån forskningsfrågan om socialarbetarens 

uppfattning kring styrkor och svagheter inom organisationen dessa är verksamma. 

En styrka som samtliga respondenter uppfattar inom organisationen handlar om att 

de uppmärksammar problematiskt dataspelande. ”Kommunen har gått ut med att man 

har behandling för spelberoende för spel om pengar men att vi också har det för dataspels 

beroende” (R1), ”Styrkan är väl faktiskt att vi har en insats där vi faktiskt tar emot för 

dataspelande” (R2), Vi tar emot alla typer av missbruk som alkohol, droger, spel om pengar 

och nu även det här, riktlinjerna är väl att vi ska försöka åtgärda om vi kan” (R4), ”Där vi ser 

att det finns ett problematiskt dataspelande så kan vi erbjuda hjälp inom kommunens resurs 

delar” (R3). En av respondenterna belyser däremot att det ibland kan förekomma fall 

där det är svårt att uppfatta problematiken ”att vi inte alltid har dataspelsglasögona på 

oss och att vi inte alltid upptäcker” (R3)Socialarbetarna upplever att problematiskt 

dataspelande överlag inte prioriteras och att det är väldigt få som arbetar med dessa 

frågor. ”Sen är det väl också en resursfråga, alltså vad ska man prioritera. Vi är inte 

jättemånga som arbetar över huvud taget med behandling av missbruksberoende” (R1). ”En 

svaghet skulle kunna vara att vi är för få, vi skulle kunna vara fler som jobbade här så att vi 

skulle kunna ta emot fler” (R4).  

Respondenterna belyser medarbetarna inom organisationen som en styrka och 

tillgång i arbetet med problematiskt dataspelande. ”Jag kan få hjälp av mina kollegor 

främst, vi jobbar väldigt mycket i team” (R4). Socialarbetarna berör att det handlar om 

handledning och rådgivning ”ja dels är vi tre, vi är tre kollegor som arbetar med det här 

och vi har ju utbildning för det alla tre sen har vi ju handledning då” (R1), ”En väldigt direkt 

handledning av varandra” (R4) En respondent nämner även att det finns ett bra stöd 

från chefer och socialtjänsten ”Vi har väldigt bra stöd och så från chefer och socialtjänst” 

(R4). 

Respondenterna upplever att den externa kommunikationen från organisationen är 

bristfällig då information om att verksamheten arbetar med individer som uppbär ett 
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problematiskt dataspelande. ”Väldigt få känner till att det finns och det kan jag väl tycka 

är lite dåligt då av min organisation” (R1), ”En annan svaghet skulle kunna vara att inte så 

många hittar hit ännu när det gäller just dataspel” (R4). 

Vad beträffar den interna kommunikationen upplever socialarbetarna att det både 

finns styrkor och svagheter. Samtliga respondenter upplever att det inte finns några 

riktlinjer för problematiskt dataspelande. ”Det inte varit nån tydlig riktning” (R1), ”Kan 

inte påstå att vi har några egentliga riktlinjer” (R2), ”Vi har inga riktlinjer som är riktade till 

den här problemkategorin” (R3), ”Alltså jag tror inte vi har några särskilda riktlinjer” (R4). 

Vidare nämner även en respondent att informationen inom verksamheten är 

otillräcklig då andra inte känner till att insatsen finns. ”Även informationen inom 

organisationen skulle jag vilja säga. Det är många socialsekreterare som inte vet om att vi har 

det här” (R1). Vad beträffar styrkor inom den interna kommunikationen så upplever 

respondenterna att informationsflödet kring nya rön fungerar bra. ”Jag får information 

om ny, alltså vad vi skall göra. Vi arbetar ju alltid efter evidens, den evidens som finns i 

forskningen” (R1), ”Naturligtvis så försöker vi ju hålla oss ajour med vad som händer i 

vetenskapen runt omkring missbruksfrågor överlag” (R4).  

Utbildning som resurs anser en respondent vara en styrka. ”Så att vi faktiskt är tre 

stycken som har en specialutbildning för det, de är jätte stort tycker jag.” (R1) Samtidigt 

som samma respondent upplever kunskapen om problematiskt dataspelande 

överlag som låg. ”Kunskapen är ganska låg, vi arbetar ju på uppdrag från socialsekreterare 

och vi får ofta fungera som nån form utav konsulter när man gör en utredning” (R1) 

5.2.3 Kunskap och erfarenhet 

Detta avsnitt har för avsikt att påvisa de resultat som utifrån vår tematisering 

framkommit i förhållande till forskningsfrågan kring vetenskaplig förankring i 

arbetet.  

Respondenterna upplever att den vetenskap som finns kring fenomenet 

problematiskt dataspelande är begränsad och ger uttryck för behovet av en mer 

omfattande forskning inom ämnet. ”Finns inte så mycket forskning, finns inte några 
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utarbetade specifika metoder" (R2), ”Vi har ingen vetenskaplig grund kopplat till spelande” 

(R3). Trotts denna avsaknad av lämplig kunskap kring problematiskt dataspelande, 

nämner socialarbetarna att det finns riktlinjer inom organisationerna som säger att de 

skall arbeta efter evidens. ”Vi arbetar efter nationella riktlinjer och i det så skall man ju 

arbeta efter evidens och forskning” (R1), ”Försöker jobba evidensbaserat inom våran egen 

praktik här” (R4). För att arbetet med problematiskt dataspelande ska bli så 

kunskapsbaserat som möjligt berättar en respondent att denne dragit nytta av 

metoder kopplat till spel om pengar för att anskaffa kunskap och sedan applicera 

denna kunskap inom arbetet med problematiskt dataspelande. ”Nu är det ju såhär att 

när det gäller problematiskt dataspelande finns det ingen direkt evidens eller forskning, det 

man har att tillgå är ju det som finns i spel för pengar” (R1) Vidare påpekar respondenten 

att alla klienter informeras om när metoder avsedda för andra problembeteenden 

används inom arbetet gentemot problematiskt dataspelande. ”Vi informerar varje 

person om att vi använder metoder som det egentligen inte finns evidens för”(R1). 

Ytterligare nämner en annan respondent att de skapar sin egen kunskap genom 

erfarenhet från tidigare arbetssätt. ”Blir det ett bra resultat med dom vi träffar. Det är väl 

våra grunder att också kanske skapa våran egen vetenskap här då” (R4), ”Försöker jobba 

evidensbaserat inom våran egen praktik här, så att vi jobbar väldigt mycket med resultat 

alltså blir det ett bra resultat med dom vi träffar, fortsätter vi med det” (R4). 

6 Analys 
Studiens resultat visar olika sätt som socialarbetarna konstruerar och förstår 

fenomenet problematiskt dataspelande på. Resultatet kan tolkas som att det bottnar i 

en ungdomskultur då mestadels ungdomar spelar dataspel, vilket styrks under 

avsnittet tidigare forskning då det framkommer att över hälften av Sveriges 

ungdomar spelar dataspel (Statens Medieråd, 2013). Detta medför att socialarbetarna 

uppfattar en del i problematiken som en generationsfråga. Respondenterna belyser 

brister hos föräldrarna beträffande kunskap och förståelse kring hanteringen av 

problematiskt dataspelande samt att dessa brister kan leda till en generationskonflikt 
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inom familjen.  Då dataspelsindustrin enligt Young (2009) exploderade i popularitet 

under slutet av 1990-talet kan detta innebära att individer uppväxta under denna 

tidsperiod har en annan relation till fenomenet än individer som växt upp under ett 

annat tidsspann. Sohlberg & Sohlberg (2009) belyser tidsperioder och historiska 

skeenden som bidragande influenser till sociala konstruktioner. Därmed är det 

rimligt att konstruktionen av problematiskt dataspelande kan ses som ett 

generationsproblem.  

Vidare så visar resultatet att respondenterna uppfattar det som att det är mycket 

vanligt att killar bär på problematiken. Att killar spelar mer dataspel än tjejer är 

också något som framgår i den tidigare forskningen (Statens medieråd, 2013). Detta 

kan således tolkas som att problematiskt dataspelande oftast konstrueras som en 

manlig företeelse där killar och unga män är överrepresenterade. 

Resultatet pekar även på att en av anledningarna till att så många spelar dataspel kan 

bygga på att spelen är skicklighet utformade där utmaningen i spelen ökar succesivt 

och blir mycket tidskrävande. Således kan speltillverkarens roll i konstruktionen av 

problematiskt dataspelande tolkas som en bidragande faktor.  

Resultatet påvisar ytterligare hur konstruktionen av problematiskt dataspelande kan 

tolkas som ett beroendebeteende där grundläggande delar i ett beroende 

åskådliggörs så som kontrollförlust, abstinens samt åsidosättning av basala behov. 

Detta kan liknas vid vad Chappell et al. (2006) belyser som centrala komponenter i 

missbruk som till exempel humörsvängningar, konflikter, begär och återfall. Vidare 

kan problematiken likställas med andra erkända beroenden som exempelvis spel om 

pengar. Även American Psychiatric Association (2013) påvisar att det kan finnas 

behavioristiska likheter mellan problematiskt dataspelande och spel om pengar, 

vilket kan styrka konstruktionen av företeelsen som ett beroende. Trots att en del av 

resultatet ger indikationer på att det finns likheter mellan problematiskt 

dataspelande och andra beroendebeteenden så visar studiens enkätundersökning att 

det är väldigt få socialtjänster som arbetar strukturerat med problematiskt 
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dataspelande. Nio av 20 kommuner kan erbjuda insatser för de individer som söker 

hjälp, vilket kan tolkas som att problematiskt dataspelande inte konstrueras som ett 

socialt problem inom vissa socialtjänster i större städer. 

Meeuwisse & Swärd (2002) menar att ingenting kan vara ett problem om detta inte 

upplevs eller beskrivs som ett sådant och att den subjektiva definitionen är en 

nödvändig beståndsdel i formuleringen av vad som är ett socialt problem. Med 

denna kännedom om hur sociala problem konstrueras inom socialkonstruktivismen 

kan studiens resultat tolkas som att problematiskt dataspelande existerar som ett 

reellt problem inom socialt arbete samt att behovet av att åtgärda företeelsen är 

verklighet. Meeuwisse & Swärd (2002) menar vidare att ett problem först kan 

definieras som ett fenomen om det innefattas av tre komponenter: de existerar, är 

skadliga och har en potentiell lösning. Resonemanget om problematiskt 

dataspelande existens har redan redogjorts. Vad beträffar problematikens skadliga 

inverkan redogör respondenterna att den är mångfacetterad. Det kan dels handla om 

utanförskap där individerna som uppbär problematiken tolkas som väldigt ensamma 

människor med få sociala kontakter utanför spelets värld. Vidare påvisar resultatet 

att individerna kan ha problem med att upprätthålla relationer och isolerar sig från 

omvärlden vid något som kan tolkas som ett dissociativt tillstånd. Beroendebeteende 

som vi tidigare nämnt bör också klassas som en skadlig inverkan. Vad beträffar 

potentiella lösningar tolkas studiens resultat som att det inom socialarbetarnas 

verksamheter inte finns några riktlinjer kring hanteringen av problematiskt 

dataspelande. Denna avsaknad av riktlinjer leder som tidigare nämnt socialarbetarna 

till att anskaffa kunskap genom behandlingsmetoder avsedda för andra 

beroendebeteenden, vilket kan betraktas som potentiella lösningar. Utifrån 

respondenternas utsagor kan problematiskt dataspelenade tolkas som ett socialt 

problem beträffade existens, skadlighet samt potentiella lösningar. 

Denna studie har redogjort hur diagnosen Internet Gaming Disorder är under 

konstruktion. Detta kan tolkas som en samverkan mellan dagens samhälle och 
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kulturella normer som tillsammans konstruerar det avvikande fenomenet 

problematiskt dataspelande. Om diagnosen blir accepterad inom området och når 

framgång och spridning kan detta enligt Hallerstedt (2006) möjliggöra mer 

omfattande samhälleliga insatser. Detta för även med sig att en potentiell diagnos 

innebär en kategorisering av vad som kan tolkas som normalt eller avvikande. En 

potentiell diagnos skulle även kunna bidra med att stärka konstruktionen om 

problematiskt dataspelande som ett socialt problem. 

7 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att belysa socialarbetarens uppfattning av 

problematiskt dataspelande och hur dessa konstruerar detta fenomen. Våra resultat 

visar att problematiskt dataspelade är en komplex företeelse som kan konstrueras 

utifrån många olika kontexter. En kontext som nämns handlar om en 

generationsfråga där föräldrars syn på dataspel skiljer sig från sina barns. Vidare 

framgår det också att det finns en uppfattning hos socialarbetarna om att 

problematiken ofta konstrueras som en manlig företeelse. Beroendebeteende nämns 

också som ett sätt att konstruera problematiskt dataspelande där respondenterna 

menar att dessa individers beteenden kan liknas med individer som uppbär andra 

beroende. Studien påvisar även hur socialarbetarna konstruerar problematiskt 

dataspelande utifrån speltillverkarnas skicklighet i att skapa vanebildande spel.  

En av studiens frågeställningar har haft för avsikt att belysa vilken kunskap som 

ligger till grund för arbetet med problematiskt dataspelande. Det framgår i resultatet 

att socialarbetarna upplever en tydlig avsaknad av riktlinjer i arbetet med 

problematiken, vilket grundar sig i att den kunskap som finns att tillgå är begränsad. 

Detta innebär att problematiskt dataspelande är ett svårarbetat problem för 

socialarbetarna och deras organisationer där avsikten är att jobba så kunskapsbaserat 

som möjligt. Trots detta väljer de socialarbetare som vi varit i kontakt med att 

uppmärksamma problematiken och göra sitt yttersta för att hjälpa de drabbade 

individerna. Det går att spekulera hur passande det är att arbeta på grunder som inte 
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vilar på en vetenskaplig förankring, men samtidigt så finns det inga andra alternativ 

i dagsläget vilket innebär att socialarbetarna hamnar i en situation då dessa antingen 

får använda sig av de verktyg som finns eller lämna individen åt sitt eget öde. 

En annan frågeställning syftade till att undersöka vilka samband som socialarbetarna 

kunde uppfatta bland individer som uppbär ett problematiskt dataspelande. 

Studiens resultat påvisar att socialarbetarna uppfattar att de negativa sambanden är 

fler till antalet än de positiva, vilket är föga förvånande då det handlar om ett 

problematiskt beteende. Utifrån respondenternas utsagor om de negativa 

sambanden går det att tolka att individernas problematik i många avseenden har gått 

förbi gränsen för vad som kan anses som hälsosamt och är i behov av professionell 

hjälp för att kunna ta sig ur det destruktiva beteendet. Ett samband i resultatet som 

vi finner intressant handlar om att de flesta av de individer som uppbär ett 

problematiskt dataspelande har torftigt liv med få sociala kontakter. Detta kan tolkas 

som att den framgång och bekräftelse som individen uppnår i dataspelen inte längre 

kan ersättas i det vanliga livet vilket leder till ytterligare svårigheter att försöka 

trappa ner eller rent av att sluta spela. 

Ytterligare en frågeställning berörde vilka styrkor och svagheter som socialarbetaren 

upplevde inom organisationens arbete gentemot problematiskt dataspelande. I 

resultatet framgår det hur flera socialarbetare uppfattar det som att organisationen är 

väldigt dålig på att informera om att de tar emot och hjälper individer som uppbär 

ett problematiskt dataspelande. Vi finner det märkligt att organisationerna inte når 

ut med information kring att de behandlar problematiken. 

Vidare så belyser denna studie i en artikelsökning, presenterat under tidigare 

forskning, att det släpps betydligt mer forskning i ämnet problematiskt dataspelande 

inom det medicinska samt psykologiska området än vad det gör inom det sociala 

området. Detta kan tolkas som att ämnet är närmast okänt för många aktörer inom 

det sociala arbetet vilket också studiens enkätundersökning förtydligar. Endast elva 

av 20 kommuner säger sig stött på individer som sökt hjälp för problematiskt 
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dataspelande vid något tillfälle. En annan intressant siffra som framgår är att bland 

de elva kommunerna som stött på individer som sökt hjälp, är det bara nio 

kommuner som erbjuder behandling till dessa personer. Man kan givetvis spekulera 

i varför det finns aktörer inom det sociala arbetet som valt att inte hjälpa individer 

som uppbär ett problematiskt beteende. En anledning kan vara att kunskapen inom 

ämnet är så pass begränsad och att dessa organisationer inte vet hur man ska 

applicera en lämplig insats på problematiken. Med detta i åtanke måste man ändå ge 

de socialarbetare som vi kommit i kontakt med en eloge för att det trots utan 

riktlinjer och stöd ifrån forskningen försöker att hjälpa individer med deras problem. 

Detta karakteriseras av ett starkt engagemang för människor och deras problem, 

vilket i grunden borde vara fundamentalt för alla verksamma socialarbetare. 

7.1 Metoddiskussion 

Vi menar att mixed methods har gett oss en bättre helhetsbild av problematiskt 

dataspelande. Den kvantitativa delen har fungerat både som en informationskälla 

samt en del i urvalet, vilket underlättade i arbetet med att hitta och kontakta 

respondenter för kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa delen har sedan skänkt oss en 

djupare förståelse om hur socialarbetare uppfattar problematiskt dataspelande och 

på vilket sätt de konstruerar problematiken. Med tanke på att vi är noviser inom 

området forskning, så har en nackdel med att förena dessa två forskningsansatser 

varit att det i vissa avseenden varit lite problematiskt att hålla isär dem. Framförallt i 

disponering av text då det krävts lite extra arbete i att presentera vilken ansats som 

lett till respektive resultat. Vi inbillar oss att det hade varit lite smidigare att hålla oss 

till en forskningsansats just i det avseendet. Vidare så hade enkätstudien kunnat 

skickas ut lite tidigare, eftersom det överlag tog lång tid att få in svaren samt att om 

enkäten kommit ut snabbare hade det varit möjligt att skicka ut extra påminnelser 

som sannolikt stärkt deltagarprocenten ytterligare.  

Beträffande studiens urval för de intervjuer som genomfördes så deltog endast 

socialarbetare som var intresserade av problematiskt dataspelande och hade 
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erfarenhet från att stött på företeelsen inom det sociala arbetet. En tanke som slagit 

oss under arbetets gång är hur övriga socialarbetare ser på fenomenet. Det hade varit 

intressant att se hur dessa ställer sig till problematiken kring dataspelande och om 

deras åsikter skiljt sig från de respondenter som deltog. Sedan hade det också så här i 

efterhand varit bra med lite mer information kring de respondenter som ställde upp. 

Exempelvis ålder och hur länge de arbetat med problematiskt dataspelande hade 

varit intressanta fakta att inkludera i presentationen av respondenter.  

7.2 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har haft för avsikt att belysa problematiskt dataspelande inom det 

sociala arbetet och bidra till att fenomenet aktualiseras. Vi hoppas även att studien 

kan stå som en informationskälla som ger ökad förståelse om konstruktionen av 

problematiskt dataspelande. Studiens respondenter ger uttryck för att problematiken 

existerar som ett socialt problem men att det inte prioriteras inom deras 

organisationer då det saknas vetenskapliga belägg och riktlinjer för hur företeelsen 

kan hanteras. Vidare innebär detta att forskning kring problematiskt dataspelande 

bör handla om att bygga upp en vetenskaplig grund för hur problematiken ska 

behandlas samt om det finns konsekvenser som företeelsen kan sammankopplas 

med. Ett annat område som framtida forskning bör sikta in sig på är genus i 

anknytning till problematiskt dataspelande, då det finns mycket begränsad forskning 

om fenomenet ur denna aspekt. Då denna studie påvisar resultat som indikerar att 

det oftast är killar som bär på problematiken så skulle det vara intressant att i 

framtiden ta del av forskning som har för avsikt att studera genus och problematiskt 

dataspelande.  

Avslutningsvis bör det sägas att vi upplever att det finns ett stort behov av att forska 

vidare inom problematiskt dataspelande kopplat till socialt arbete. Dels för att i 

större omfattning undersöka vilka sociala faktorer som påverkar fenomenet i sig, 

men även för att i framtiden underlätta för socialarbetarna i arbetet med 

problematiken så att fler individer i slutändan får den hjälp de behöver. 
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9 Bilagor  

9.1 Intervjuguide 
Socialarbetaren 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Inom vilken organisation är du verksam? 

3. Hur ser din tidigare erfarenhet ut angående problematiskt dataspelande? 

4.  Vilka faktorer tror du kan ligga bakom problematiskt dataspelande? 

5. Har du någon uppfattning om hur vanligt det är att individer spelar dataspel? 

6. Hur uppfattar du att problembilden ser ut för problematiskt dataspelande? 

7. Var tycker du gränsen går för vad som kan beskrivas som problematiskt dataspelande? 

8. Har du hört talas om Internet Gaming Disorder (IGD)? 

Organisationen 

1. Vad har din organisation för riktlinjer i hanteringen av problematiskt dataspelande? 

2. Har din organisation speciella metoder för hur problematiskt dataspelande behandlas? 

3. Vilken hjälp och vilket stöd kan du som professionsutövare få från din organisation i ärenden som 

avser problematiskt dataspelande? 

4. Vilken roll fyller du i din organisation kopplat till problematiskt dataspelande? 

5. På vilka vetenskapliga grunder arbetar din organisation i förhållande till problematiskt 

dataspelande? 

6. Hur bedömer er organisation vad som bör uppfattas som problematiskt dataspelande? 

7. Kan du beskriva styrkor och svagheter i din organisations arbete gentemot problematiskt 

dataspelande? 

Klienten 

1. Hur många klienter har du kommit i kontakt med som uppbär ett problematiskt dataspelande? 

2. Upplever du som socialarbetare att det finns några samband att se mellan klienterna? T ex. sociala 

nätverk, familjesituation, psykisk ohälsa etc. 
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9.2 Enkätstudie 

Hej, 
Vi är två studenter som läser vid socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund och har 
för avsikt att studera kommuners behandling av problematiskt dataspelande i vårt kommande 
examensarbete. Som en del av den här studien gör vi en kartläggning av hur 
socialförvaltningarna i trettioen av Sveriges större städer hanterar frågan. Informationen som 
din kommun skulle kunna bidra med är väldigt viktig för vår undersökning. Deltagandet tar inte 
mer än 2-3 minuter. 
 

Gör texten Fet på det alternativ som stämmer mest överens med frågeställningen eller radera de 

övriga alternativen. 
 

1. Har det inkommit någon som sökt hjälp för problematiskt dataspelande? 
Ja  
Nej 
Vet ej 
  
2. Behandlar er kommun problematiskt dataspelande?  
Ja  
Nej  
Vet ej 
  
3. Om ja, vilken av följande aktörer använder sig er kommun av? 
Privat 
Kommunal  
Frivillig organisation   
  
4. Kan du tänka dig att delta i en mer ingående uppföljningsintervju? 
Ja 
Nej 


