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Sammanfattning 

Dataspelsproblematik är ett eskalerande problem som har visat sig påverka många unga 

människors utveckling och välbefinnande. Syftet med denna studie var därför att undersöka 

ungas dataspelsproblematik, vilka konsekvenser ett överdrivet dataspelande medför samt 

vilken behandling som ges till unga med dataspelsproblematik. Empirin erhölls genom 

kvalitativa intervjuer med professionella som arbetar med denna typ av problematik vid 

verksamheterna Game Over och Theory in Action. Resultatet visade att dataspelsproblematik 

idag inte har en bestämd definition och att det är ett problem som inte är tillräckligt 

uppmärksammat. Synen på orsaker till dataspelsproblematik hos unga är komplext då det kan 

tänkas bero på många olika faktorer. Konsekvenserna av ett problematiskt dataspelande är 

många och allvarliga och kan påverka den unges hela livssituation. Behandling av unga med 

dataspelsproblematik har visats sig ske på varierande sätt med olika utgångspunkter beroende 

på vad man anser är orsaken till problematiken.  

 

Nyckelord: dataspelsproblematik, överdrivet dataspelande, dataspelsberoende, problematiskt 

dataspelande, unga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

"WE CALL THE PERSONALITY TYPE CREATIVE DAY DREAMERS" - A 

QUALITATIVE STUDY OF PROFESSIONALS EXPERIENCE AND OPINIONS 

REGARDING CUMPUTER GAME RELATED PROBLEMS AMONG ADOLESCENTS 

Authors: Sara Krogestad & Emma Larsson 

Örebro University 

School of law, psychology and social work 

Social work program 

Social work, C 

C-essay, 15 points 

Spring term 2013 

 

Abstract  
Computer game related problems are an escalating problem that has been shown to affect 

many young people's development and well-being. The purpose of this study was to 

investigate young people's computer game problems, the consequences of excessive computer 

game playing and the treatment that is given to young people with computer game related 

problems. The empirical data were obtained through interviews with professionals who work 

with this type of problem in the institutions Game Over and Theory in Action. The results 

showed that computer game related problems do not today have a specific definition, as well 

as it is a problem that is not sufficiently recognized. The view of the causes of young people’s 

computer game related problems is complex as it may be caused by many different factors. 

The consequences of a problematic computer game playing are many and serious, which can 

affect a young person's entire life situation. Treatment of young people with computer game 

related problems have been shown to occur in various ways with different starting points 

depending on what you believe is the cause of the problem. 

 

Keywords: computer game related problems, excessive computer game playing, computer 

game addiction, problematic computer game playing, adolescents 
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1. Inledning 
I oktober 2012 omhändertogs en 16-årig pojke enligt Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga på grund av ett dataspelsmissbruk som eskalerat så pass 

mycket att föräldrarna inte kunde kontrollera hans beteende (Svenska Dagbladet, 2012). 

Datorer är i dagens samhälle en stor del av unga människors liv. Enligt en rapport av 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2011) har dataspelandet bland unga i Sverige de senaste åren 

ökat avsevärt. Rapporten visar att det de senaste åren tillkommit fler unga som spenderar flera 

timmar framför datorn medan andelen unga som anger att de inte spelar dataspel har minskat.  

 I dagens samhälle är dataspel en självklarhet i barn och ungas liv vilket också gör att 

många frågor ställs kring dataspelandets påverkan på barn och unga (Linderoth och 

Bennerstedt, 2012) Enligt Spelberoendes riksförbund (2013) ser många positivt på dataspel 

och dess utveckling. Dataspel kan vara ett rolig och spännande tidsfördriv som också kan 

stimulera den spelande till ökade kunskaper inom exempelvis språk eller strategiskt tänkande. 

Enligt Linderoth och Olsson (2012) har dataspel de senaste fem åren också blivit en social 

aktivitet där människor har möjlighet att kommunicera oavsett avstånd. Författarna menar att 

detta skapar en gemenskap för de som spelar samt att de känner en lojalitet till varandra. På 

grund av att dataspel idag spelas över internet med andra personer ses dataspel i mindre 

utsträckning som en osocial aktivitet än vad det gjort tidigare.  

 Spelberoendes riksförbund (2013) menar dock att spelande i vissa fall kan gå till överdrift 

då vissa som spelar lägger ner väldigt mycket tid på spelandet. Detta kan i sin tur leda till att 

måendet försämras eller att det sociala nätverket påverkas negativt. Ett överdrivet spelande 

kan till och med bidra till att den spelandes personlighet förändras och ett första 

varningstecken på ”beroende” kan vara lögner eller aggressivitet om någonting kommer 

mellan individen och spelandet. Spelberoendes riksförbund beskriver det vidare som att den 

spelande till slut inte kan kontrollera eller prioritera sitt liv eftersom dataspelen tar över. 

Weinstein (2010) beskriver dataspelsberoende som ett överdrivet och tvångsmässigt spelande 

som påverkar den spelandes liv.  

 Det finns idag ingen klinisk diagnos som kallas dataspelsberoende, men det är ändå ett 

begrepp som används i samhället idag och speciellt av verksamheter som erbjuder behandling 

för denna typ av problematik. För att utreda om en person har ett dataspelsberoende används 

många gånger manualen Statistic Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) och 

diagnoskriterierna för spelmissbruk, det vill säga spel om pengar. Det finns också forskare 

som strävar efter att dataspelsberoende ska erkännas som begrepp samt att det ska kunna ses 

som en psykisk störning (Linderoth & Bennerstedt, 2012).  

 Utifrån ovanstående är det viktigt att beakta att dataspelande kan leda till problem för unga 

människor. Problemen kring dataspelande kan ses som ett aktuellt ämne då datorer är en stor 

del av unga människors liv och att användandet hela tiden ökar. Utifrån Socialtjänstlagen 

(2001:453) har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att säkerställa att barn och unga lever 

under goda levnadsförhållanden samt att främja deras utveckling. Barn och unga som visar 

tecken på ogynnsam utveckling ska särskilt beaktas. Detta innebär att om barn och unga 

genom ett överdrivet dataspelande hämmar sin utveckling och försämrar sin levnadsnivå är 

det socialttjänstens ansvar att uppmärksamma och hjälpa dessa ungdomar. En ökning av unga 

med dataspelsproblematik innebär att det är viktigt att undersöka orsaker till och 

konsekvenser av denna problematik. Detta för att skapa en ökad förståelse för hur samhället 

på bästa sätt ska kunna hjälpa de unga med ett problematiskt spelande.  

 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka professionellas erfarenheter och upplevelser av 

dataspelsproblematik hos unga samt vad problematiken kan innebära för den unges mående 

och utveckling.  
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1.2. Frågeställningar 
 Anser de professionella att ett överdrivet dataspelande hos unga kan ses som ett 

beroende? 

 Vilka orsaker ligger till grund för ett problematiskt spelande hos unga enligt de 

professionella?   

 Vilka konsekvenser anser de professionella att ett problematiskt spelande hos unga 

bidrar till?  

 Hur beskriver de professionella den behandling som ges till unga med 

dataspelsproblematik? 

 

1.3. Begrepp 
Nedan följer en förklaring till de begrepp som används i uppsatsen och hur dess författare 

definierar dem.  

 

 Dataspelsproblematik: problem som kan kopplas till dataspelande. I studien används 

även begreppen överdrivet dataspelande och problematiskt spelande som benämning 

på denna problematik.  

 

 Unga: personer i åldrarna tolv till tjugo år.  

 

 Missbruk: en överdriven konsumtion eller användande av något.  

 

 Beroende: ett missbruk som har gått över till att individen inte har förmåga att själv 

sluta.  

 

1.4. Presentation av verksamheterna  
1.4.1. Game Over  

Två av respondenterna som medverkat i denna studie arbetar på Game Over, vilket är en 

verksamhet som erbjuder vård på behandlingshem alternativt genom öppenvård till 

dataspelsberoende personer i alla åldrar. Verksamheten har sin grund i Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) och deras syfte är att förändra tankar och beteende och motverka 

negativa beteende- och tankemönster. Behandlingen pågår under åtta veckor och följer då en 

behandlingsplan för varje individ. Verksamheten följer också ett dagsschema där vardagarna 

mellan klockan nio och fyra är planerade. På helgerna är de unga inte bundna till något 

schema men aktiviteter planeras in så att de kan sysselsätta sig med något. De unga som bor 

på behandlingshemmet är i regel frivilligt placerade och behandlingen som ges är densamma 

för de som bor på Game Over som för de som kommer dit via öppenvård. Under 

behandlingsperioden har de unga inte tillgång till någon dator mer än att de får låna en dator 

om de måste göra viktiga saker som exempelvis att betala räkningar. Personerna tas även ifrån 

sina smartphones och får istället låna äldre mobiltelefoner som de inte har någon möjlighet att 

gå in på internet med eller spela spel på. Behandlingen grundar sig som sagt i KBT och de 

beskriver behandlingen som en kurs i självkännedom. De fokuserar på att de unga ska lära sig 

känna igen sina tankemönster, hur de tänker och känner kring sitt dataspelande och 

livssituationen i övrigt. Behandlingen sker ofta i grupp så att de unga får möjlighet att dela 

med sig av sina erfarenheter och utveckla sin sociala kompetens. Game Over erbjuder även 

individuella samtal genom terapi där den unge har möjlighet att prata om saker som denne 

kanske inte vill prata om i grupp tillsammans med andra. Behandlingshemmet lägger även 

vikt vid att informera familjen och den unge om problematiken kring ett överdrivet 

dataspelande. Anhörigträffar anordnas så att även familjen får stöttning i situationen och att 

de får träffa andra familjen som befinner sig i liknande situationer. När behandlingen på åtta 
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veckor är klart får de unga normalt åka hem, men om de inte anses vara redo för det finns 

möjligheten att förlänga behandlingstiden. Efter tiden på behandlingshemmet sker ett års 

eftervård då den unge besöker Game Over under minst tio tillfällen på ett år. Då finns 

möjligheten för den unge att prata om sin situation hemma och få hjälp om det är något som 

känns svårt eller kanske inte vet hur denne ska bete sig efter ett återfall eller liknande.  

 

1.4.2. Theory in Action  

De två andra respondenterna arbetar på Theory in Action, som är en ekonomisk förening med 

grund i Västra Götaland. Theory in Action arbetar genom många olika angreppssätt med 

personer i alla åldrar med dataspelsproblematik och deras anhöriga. Theory in Action består 

av personer från olika kompetensområden såsom psykologer, samtalsterapeuter, 

friskvårdskonsulenter, medlare, projektledare och så vidare. De arbetar dock efter en 

gemensam teoretisk grund: Transaktionsanalys. Verksamhetens arbete sker i form av 

utredning, behandling och utbildning. Individer själva eller anhöriga som vill ha hjälp med 

problem kopplat till dataspelsproblematik kan kontakta Theory in Action och då erbjudas 

olika insatser. För den enskilde med dataspelsproblematik finns individuella samtal, 

psykoterapi, självhjälpsgrupper med mera. Verksamheten erbjuder även insatser i familjen, 

coachning för föräldrar eller andra anhöriga, nätverksarbete, medling samt konflikthantering. 

Verksamheten verkar även för att sprida information om problematiken och uppmärksamma 

den, exempelvis sker insatser i skolor eller i organisationer. Målet med Theory in Actions 

arbete är att nå ut till samt erbjuda insatser för personer med en dataspelsproblematik som 

påverkar deras övriga liv såsom skola, arbete, familj och övriga sociala nätverk samt deras 

egen fysiska och psykiska hälsa. 

 

 

2. Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt redogörs tidigare forskning inom ämnet dataspelsproblematik. 

Forskningsresultaten har tematiserats utifrån uppsatsens genomgående områden: 

dataspelsberoende som diagnos, orsaker till dataspelsproblematik, konsekvenser av 

dataspelsproblematik samt behandling av dataspelsproblematik och presenteras under 

respektive rubrik.  

 

2.1. Dataspelsberoende som diagnos 

Studier har gjorts för att undersöka om ett problematiskt spelande kan klassas som ett 

beroende genom att jämföra dataspelsproblematik med annan typ av beroendeproblematik. 

Genom experimentella undersökningar där man använt sig av experimentgrupper och 

kontrollgrupper har forskare kunnat visa resultat som visar på liknande mekanismer i hjärnan 

hos dataspelsberoende personer som vid beroende av substanser såsom narkotika eller nikotin 

(Ko, Liu, Yen, Yen, Chen och Lin 2012; Ko, Liu, Hsiao, Yen, Yang, Lin, Yen och Chen 

2008; Weinstein, 2010). Ko m.fl. (2012) har gjort en experimentell studie på 16 individer med 

dataspelsberoende och nikotinberoende och jämfört dessa med 16 kontrollindivider. 

Personernas hjärnaktivitet kontrollerades med hjälp av en magnetröntgen då de utsattes för 

påminnelse om dataspelen eller nikotinet. Resultatet visade att det väcks ett begär automatiskt 

i hjärnan av att spela datorspel när personer med dataspelsberoende påminns om spelet. Ko 

m.fl. menar att detta sker på samma sätt som hos nikotinberoende personer som känner ett 

starkt behov av nikotin. Ko m.fl. (2008) menar att personer med dataspelsberoende och 

personer med narkotikaberoende uppvisar liknande typ av aktivitet i hjärnan när det gäller 

begär efter spelet eller drogen. Bilder från magnetröntgen har visat att hjärnans aktivitet 

skiljer sig mellan dataspelsberoende personer och icke-beroende dataspelare när personerna 
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fått titta på bilder som påminner dem om spelet de spelar. Resultatet framkom genom en 

jämförelse mellan tio dataspelsberoende individer och tio icke beroende personer. Enligt 

Weinstein (2010) kan också hjärnans belöningssystem påverkas av dataspelande. Detta då 

dopamin är en signalsubstans i hjärnan som bidrar till en känsla av tillfredsställelse och 

utlöses även vid konsumtion av vissa droger, exempelvis kokain. Vid Weinsteins (a.a.) 

undersökning jämförde han nio personer som haft ett kokainberoende med åtta personer som 

inte haft det när de fick spela dataspel. Deras dopaminutsöndring kontrollerades med hjälp av 

en SPECT-skanner. Vid ett långvarigt användande av droger kan hjärnans belöningssystem 

rubbas vilket leder till att dopaminet inte utlöses utan drogen. Dataspel kan således jämföras 

med användande av droger då dopamin även utlöses vid användande av dataspel. Det finns 

alltså en möjlighet att de som spelar dataspel känner samma typ av välbehag som personer 

som brukar droger. Weinstein (a.a.) menar att dataspelsberoende kan jämföras med andra 

beroenden kopplat till beteende såsom exempelvis ätstörningar, shoppingberoende eller 

sexberoende. Dessa beteenden kan ha långverkande effekter på hjärnans belöningssystem.  

  Personer med dataspelsproblematik uppger sig ofta vara ”beroende” av att spela och 

jämför sin problematik med andra beroendeformer. De beskriver att spelandet påverkar deras 

liv negativt och många anser sig vara maktlösa till att på egen hand sluta spela (Chappell, 

Eatough, Davis & Griffiths, 2006; Griffiths, 2009). Enligt Chappell m.fl. (2006), som 

genomfört en kvalitativ studie av personers inlägg på internetforum där dataspelsberoende 

diskuteras, kan dataspelande personer uppleva sig ha ett beroende även om dataspelsberoende 

inte i dagsläget är en uttalad diagnos. Personer som spelat spelet Everquest beskriver att de till 

en början upplevt positiva känslor av spelet men att detta efter ett tag gått över i allt mer 

negativa känslor allteftersom deras spelande tar över det verkliga livet. Många av de som 

spelat spelet beskriver det som ett beroende som kan jämföras med ett drogberoende. 

Personerna upplever att de inte har makten över sina liv och att de inte kan sluta spela, även 

om de vill. Det verkliga livet existerar inte längre utan personerna lever genom spelet. 

Chappell m.fl. (a.a.) förklarar att även om det inte finns någon diagnos så förstör spelandet 

människors liv och personerna känner sig maktlösa i sin situation. Författarna diskuterar även 

att personer med denna problematik skulle kunna beskriva sig själva som beroende för att 

slippa ta på sig skulden för de konsekvenser som spelandet medför. Detta medför att ansvaret 

läggs utanför dem själva som någonting de inte kan påverka. 

 Det som avgör om en person kan anses ha ett dataspelsberoende eller inte behöver inte 

vara mängden tid denne lägger ner på sitt spelande. Det handlar istället om vilka 

konsekvenser spelandet får och om det påverkar den som spelar negativt på olika sätt. Det 

betyder att kontexten kring dataspelandet har betydelse för hur ett överdrivet spelande 

påverkar den som spelar. Detta kom Griffiths fram till i sin kvalitativa fallstudie av två 

individers olika spelerfarenheter (Griffiths, 2009).  

 

2.2. Orsaker till dataspelsproblematik 
Forskare menar att onlinedataspel ofta innehåller komponenter som bidrar till att de blir 

beroendeframkallande. Exempelvis är den sociala delen i spelen en viktig aspekt som många 

människor dras till. Spelen blir ett lätt sätt att tillgodose behovet av social kontakt då det kan 

vara lättare att umgås och skapa nya kontakter via spelen än i verkliga livet. Onlinespel kan på 

så sätt underlätta för människor som har svårt att skapa sociala relationer eller känner sig 

ensamma (Caplan m.fl., 2009; Chappell m.fl., 2006) Chappell m.fl. (2006) ger exempel på en 

person som precis flyttat till en ny stad där denne inte kände någon. Denne menar att spelet 

var ett sätt att undvika ensamhet och inte behöva ta steget att söka nya relationer i verkliga 

livet. Chappell m.fl. (2006) beskriver även att spelen ger en positiv känsla i form av 

gemenskap då uppdragen i spelen kan genomföras tillsammans med andra, vilket skapar en 

sammanhållning. Spelare beskriver att de och deras vänner i spelen kan lita på varandra, 

skratta tillsammans och hjälpa varandra att klara svåra utmaningar i spelen. Yee, (2006) 
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förklarar att vissa personer som spelar MMORPG (Massively multiplayer online role-playing 

game) upplever att deras vänner online är bättre i jämförelse med deras vänner de har i 

verkliga livet. Griffiths (2009) belyser att personer med dataspelsproblematik ofta upplever 

spelandet som något positivt i sina liv och att deras sociala nätverk finns online och i spelen. 

Spelare anser att de träffar nya vänner genom spelen och att spelen har påverkat deras 

självkänsla på ett positivt sätt. Personer som spelar dataspel anser att det bidrar till att 

vardagen blir behaglig samt att dagarna går fort. 

 Gemenskapen i spelen kan också bidra till en lojalitetskonflikt då spelarna känner sig 

tvingade till att spela för att inte svika sina medspelare. Chappell m.fl. (2006) beskriver att 

sammanhållningen bidrar till en lojalitet mellan spelarna som gör det svårare att sluta spela. 

Yee (2006) menar att karaktärerna i spelen är utvecklade på ett sådant vis att de kompletterar 

varandra och för att lyckas komma framåt i spelen krävs ofta ett samarbete mellan spelare. 

Detta leder till ett lojalitetsansvar då varje spelares karaktär är av betydelse för att gruppen ska 

lyckas komma vidare i spelet. Yee har i sin studie låtit 30 000 onlinedataspelare svarat på en 

enkät om deras erfarenheter av dataspel. Griffiths (2009) förklarar att en anledning till varför 

personer spelar dataspel är för att fly från verklighetens jobbiga och påfrestande situationer. 

En person med dataspelsproblematik förklarar i studien att när han spelade online var det som 

att ”life’s worries go out of the window”.    

 En annan aspekt som bidrar till ungas dataspelsproblematik är bakomliggande 

psykosociala problem så som känslor av ensamhet eller dåligt självförtroende. Människor 

använder spelen som en verklighetsflykt för att undkomma problem i vardagen. Detta är 

resultat som framkommit ur både kvantitativa och kvalitativa studier (Caplan m.fl., 2009; 

Chappell m.fl., 2006; Ko m.fl., 2005). I spelen har människor möjlighet att ”vara vem de vill” 

och skapa en karaktär efter egna önskemål. Detta i och med att de exempelvis har möjlighet 

att utveckla färdigheter som de kanske inte klarar i det verkliga livet (Chappell m.fl., 2006). 

De som spelar online-dataspel väljer oftast avatarer som ser mer attraktiva och yngre ut än 

vad de själva gör i verkligheten och de är ofta fysiskt starka. Detta har framkommit i en 

experimentell studie av onlinedataspelares val av avatarer (Yee & Bailenson, 2007). Enligt 

Yee (2006) använder sig vissa spelare av online-dataspel som en flykt från allt stress som de 

känner i verkliga livet. Spelarna har dock förklarat att de upplevt ännu mer stress via 

onlinespelen då de hela tiden känner en solidaritet till sina medspelare som gör att de måste 

vara tillgängliga att spela när gruppen vill spela.  

Genom kvalitativa studier har forskare kommit fram till att online-dataspel är uppbyggda 

på ett sätt som gör att det alltid finns nya utmaningar att ta sig an och att det oftast inte finns 

något avslut. Även detta anses vara en faktor som bidrar till att det är svårt att sluta spela 

spelen samt att somliga blir beroende. Att hela tiden klara utmaningarna i spelen ger den som 

spelar en uppmuntran till att fortsätta och försöka klara nästa utmaning. (Chappell m.fl., 2006; 

King & Delfabbro, 2009). Chappell m.fl. (2006) menar att personer som spelar online-

dataspel ofta upplever starkt positiva känslor då de ställs inför utmaningar som de lyckas 

genomföra.  

 

2.3. Konsekvenser av dataspelsproblematik  
Ett överdrivet dataspelande har i flera studier kopplats till negativa konsekvenser för den som 

spelar. Dataspelsberoende kan kopplas till ett aggressivt förhållningssätt och beteende (Hauge 

& Gentile, 2003; Anderson & Dill, 2000) samt till sämre skolresultat (Hauge & Gentile). 

Enligt Hauge och Gentil (2003) har det visat sig att dataspelsberoende ungdomar oftare 

hamnar i konflikt med vänner än ungdomar som inte spelar lika mycket. Detta framkom 

genom en enkätunderökning av 607 amerikanska skolungdomar i 13-15 års ålder.  

Ett överdrivet dataspelande har också visat sig vara kopplat till negativa hälsoförhållanden 

såsom ångest och depression (Brunborg m.fl., 2013; Williams m.fl., 2008). En studie ha visat 

att risken för att personer med ett dataspelsberoende kan kännas sig irriterad och vara på 
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dåligt humör är större än för personer med ett icke problematiskt spelande. Personer med ett 

dataspelsberoende känner sig oftare nervösa, de har problem med sömnen vilket också leder 

till att de känner sig trötta och utmattade. Ungdomar med ett dataspelsberoende och/eller 

problematiskt spelande riskerar att lättare utveckla psykiska hälsoproblem i jämförelse med 

ungdomar som inte har ett dataspelsberoende. Det som skiljer dataspelsberoende personer 

från personer som endast har ett överdrivet spelande är att de personer som har ett beroende i 

större utsträckning är trötta och nervösa. Denna undersökning baseras på data från World 

Health Organization undersökning av hälsotillstånd och vanor hos skolungdomar. Forskarna 

har valt ut ett representativt urval av ungdomar i årskurs åtta bosatta i Norge (Brunborg m.fl., 

2013). 

Personer med ett överdrivet dataspelande eller beroende lägger ned mycket tid på sitt 

spelande och det blir därmed en central del av deras liv. Personerna som spelar online-

dataspel kan komma att till slut värdera spelet mer än någonting annat och tillbringa stora 

delar av dygnet vid datorn (Chappell m.fl., 2006). Konsekvenser som det tidskrävande 

spelandet kan medföra är att de som spelar inte har tid över till något annat och att allt annat 

blir mindre betydelsefullt, exempelvis skola, arbete, familj och vänner. Vissa har spelat så 

mycket att de förlorat sitt jobb och till och med sin fru och sina barn (Chappell m.fl., 2006; 

Griffiths, 2009). Griffiths (2009) beskriver en person som förklarar att hans relation till hans 

fru och barn drastiskt försämrades i takt med att spelandet eskalerade. Han började 

sjukanmäla sig från arbetet för att ha möjlighet att kunna spela hela dagarna. Personen 

försökte vid ett antal tillfällen sluta spela, men klarade bara några dagar innan ett 

oemotståndlig begär av att spela utvecklades. Personen förklarar att om han inte fick spela 

kände han sig extremt labil, deprimerad och bekymrad. 

 Eftersom dataspelande är en stillasittande aktivitet kan övervikt också ses som en följd av 

ett överdrivet dataspelande. I en undersökning av 7000 online-dataspelande personer visade 

det sig att dataspelande kan kopplas till ett BMI över medel (Williams, Yee & Caplan, 2008).  

 Förutom att dataspelandet påverkar människors fysiska hälsa och sociala liv kan det också 

medföra förändringar i hjärnans belöningssystem och skapa beroendemekanismer. Forskare 

har kunnat visa resultat som uppvisar att liknande mekanismer i hjärnan som vid beroende av 

substanser såsom narkotika eller nikotin även förekommer hos dataspelsberoende personer. 

Detta innebär att ett dataspelsberoende kan likställas vid andra beroenden (Ko m.fl., 2012; Ko 

m.fl., 2008; Weinstein, 2010).  

Ett överdrivet spelande kan både ge positiva och negativa konsekvenser för de som spelar. 

Det finns skillnader mellan spelare med ett beroende och spelare med endast ett överdrivet 

spelande. Ett beroende tar över personens liv och gör att denne inte känner någon 

självkontroll. Spelet blir det viktigaste i individens liv och inget annat är av betydelse, online-

spelen är ofta en verklighetsflykt. Ett spelberoende medför förödande konsekvenser som 

exempelvis att förlora sin familj och sitt jobb då personerna inte kan sluta spela. De personer 

som endast har ett överdrivet spelande kan istället se spelandet som ett tidsfördriv och en 

sysselsättning då dennes liv annars är innehållsfattigt. Spelen kan skapa struktur och betydelse 

i människors vardag då det hos vissa människor är den enda källan till social kontakt. 

Personer som inte har ett beroende får inga abstinensbesvär och spelandet påverkar inte 

individens verkliga liv negativt. Dataspelandet kan alltså skilja sig från person till person. 

Mängden tid spelaren lägger ner på sitt spelande kan därför inte ses som en avgörande faktor 

för om personen är beroende eller inte (Griffiths, 2009).  

Det finns även studier som visar på positiva effekter av dataspelande. Dataspelande har 

visat sig leda till bättre reaktionsförmåga hos de som spelar. Dataspelande barn och ungdomar 

har förmågan att snabbare ta in visuell information till skillnad från personer som inte spelar 

dataspel (Dye m.fl., 2009; Subrahmanyam m.fl., 2001).   
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2.4. Behandling av dataspelsproblematik  
En forskningsöversikt av studier som undersöker behandling av internetberoende visar att 

läkemedelsbehandling och Psykosocial behandling är verksamt och ha viss inverkan på 

internetberoende (Huang, Li & Tao, 2010).  

 Genom kvalitativa semistrukturerade gruppintervjuer med dataspelande ungdomar och 

vuxna har man kommit fram till vad som är viktigt i behandling av dataspelsproblematik. I 

psykosocial behandling av dataspelsberoende är det viktigt att se till två betydelsefulla 

aspekter av spelandet, nämligen den sociala biten av spelet och gemenskapen med andra 

spelare samt att spelarna känner tillfredställelse av att klara utmaningarna i spelet och hela 

tiden bli bättre. Många spelare upplever en större kontroll i spelets värld än i verkliga livet 

och föredrar därför dataspelandet framför andra aktiviteter. Detta gör att många inte känner 

motivation till att sluta spela. Det är därför viktigt i behandling av dataspelsberoende att 

hjälpa dessa att skapa strategier för att frambringa balans mellan spelandet och andra viktiga 

delar av livet. Målet bör vara att hjälpa personerna att finna tillfredställelse i andra 

sammanhang såsom skola och sociala relationer. Dataspelsberoende personer kan behöva 

social stöttning vid avvänjning av spelandet samt med att komma tillbaka till det verkliga livet 

som kan verka skrämmande. När personen inte längre spenderar så mycket tid med att spela 

dataspel försvinner den tillfredställelse och de belöningar som spelen tidigare gett dem. Detta 

gör att de måste hitta andra sätt att ersätta dessa känslor av uppmuntran för att må bra. Många 

gånger är även spelet en källa till social kontakt vilket gör att personen tvingas sluta spela kan 

uppleva ett tomrum och känslor av ensamhet. Behandlaren kan därför hjälpa personer med ett 

dataspelsberoende att finna nya sociala kontakter och grupper där de kan känna tillhörighet. 

Det kan också vara viktigt att personer med ett dataspelsberoende informeras om spelens 

karaktär i form av att de inte har något slut och att detta kan göra att man spelar spelen under 

långa tidsperioder. Information bör också ges om vilka effekter ett överdrivet dataspelande 

kan medföra såsom negativ påverkan på fysisk och psykisk hälsa (King & Delfabbro, 2009) 

 Det kan vara viktigt att istället för att fokusera för mycket på egenskaper hos individen se 

till faktorer i personernas miljö som påverkar spelandet. Exempel som kan vara till hjälp för 

personer som spelar för mycket dataspel kan vara att inte ha spelkonsolen i sovrummet, att 

personen har en klocka i rummet där denne spelar för att vara medveten om hur länge denne 

spelat, att spela i ett upplyst rum för att inte tappa tidsuppfattningen, att personen äter i ett 

annat rum än där denne spelar samt att inte ha spelet tillgängligt hela tiden utan koppla ur det 

när man inte spelar (King & Delfabbro, 2009). När det gäller unga spelare har föräldrarna en 

viktig roll för att påverka hur mycket den unge spelar. Det är viktigt att föräldrarna har en 

öppen dialog med sina barn och pratar om dataspelandet och dess konsekvenser (King & 

Delfabbro, 2009). Personer som tagit sig ur sitt dataspelsberoende förklarar att de varit 

tvungna att ta hjälp från sin familj eller övriga nätverk för att lyckas sluta spela på ett 

överdrivet sätt. Många menar även att den enda utvägen varit att raderat spelet och därmed 

inte spela över huvudtaget (Chappell m.fl., 2006).   

I en studie har försök gjorts att behandla dataspelsberoende med Bupropion, som är ett 

preparat som även används vid medicinering av depression och nikotinberoende. I 

undersökningen fick tolv individer i åldrarna 16-28 år med dataspelsberoende under sex 

veckors tid använda sig av Bupropion för att se om det skett någon förändring i deras 

spelvanor och hur de kan kontrollera sig. Det har visat sig att Bupropion gav positiva effekter 

för de som var beroende av online-dataspel och att det minskat deras begär av att spela. 

Bupropion påverkar dopaminutsöndringen i hjärnan som har betydelse för hjärnaktiviteten vid 

ett beroende. Eftersom dataspelsberoende kan jämföras med andra beroenden såsom 

narkotika- eller nikotinberoende i form av hur hjärnans belöningssystem påverkas kan alltså 

samma preparat användas för att motverka ett beroende (Han, Hwang & Renshaw, 2010).  
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2.5. Sammanfattning 
Utifrån den tidigare forskningen kring dataspelsproblematik kan problematiken jämföras med 

andra missbruk och beroenden då hjärnans belöningssystem påverkas på liknande sätt samt att 

personer med ett överdrivet spelande beskriver sig själva som beroende. När det gäller orsaker 

till varför personer hamnar i ett problematiskt spelande visar forskningen att människor kan 

använda sig av dataspelen som en verklighetsflykt samt att tillgodose behovet av social 

gemenskap. De sociala relationerna kan i sig skapa en lojalitetskonflikt som kan vara en 

bidragande orsak till att ett överdrivet och problematiskt spelande skapas och inte kan brytas. 

Spelens uppbyggnad och komponenterna i spelen ses också som en orsak till 

dataspelsproblematik. Forskningsöversikten visar att både kvantitativa och kvalitativa studier 

visar att ett problematiskt spelande kan få negativa konsekvenser för de som hamnar i ett 

problematisk spelande, exempelvis aggressivt beteende, försämrade skolresultat samt negativa 

hälsoförhållanden. Då personer med ett problematiskt spelande lägger ner all sin tid på spelen 

kan det leda till att den unges sociala relationer, familj, vänner, skolgång eller annan 

sysselsättning påverkas negativt. Forskningsgenomgången visar dock att dataspelande också 

kan bidra med positiva konsekvenser för den som spelar. I behandling av 

dataspelsproblematik visar den tidigare forskningen att det är viktigt att hjälpa de unga att 

hitta andra aktiviteter som kan få de unga att må bra och känna tillfredställelse. Det är även 

viktigt att se till faktorer i den unges miljö som kan påverka spelandet. Föräldrarna har en 

viktig roll för den ungas spelande då de kan vara med och kontrollera spelandet.  

 Sammanfattningsvis visar genomgången av tidigare forskning att många internationella 

studier har gjorts kring ämnet dataspelsproblematik och dess konsekvenser. Många av 

studierna är av kvalitativ art men många studier har även en kvantitativ ansats. En slutsats 

som kan dras utifrån den tidigare forskningen är att den oftast utgår från de personer som 

spelar och deras perspektiv. Den kvalitativa forskningen beskriver ofta den spelandes 

upplevelse och uppfattning kring sig själva och sitt spelande och den kvantitativa forskningen 

redovisar i stor utsträckning förekomsten av överdrivet dataspelande och dess konsekvenser. 

Detta kan ses som en motivation till att denna studie grundar sig i erfarenheter och 

upplevelser som professionella med erfarenhet av denna problematik har. Detta kan tänkas ge 

ytterligare ett perspektiv på problematiken, nämligen ett perspektiv där personer med 

utbildning i socialt arbete och erfarenhet av dataspelsproblematik ges.  

 

 

3. Tolkningsram  
 

I följande avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkterna som legat till grund för analys av 

resultatet av denna studie. I denna studie har Kognitiv beteendeterapi (KBT) och 

Transaktionsanalys (TA) valts ut som tolkningsram på grund av att respondenternas 

verksamheter grundar sig i dessa teoretiska utgångspunkter och därmed ansågs relevanta för 

förståelsen av studiens resultat.  

 

3.2. Kognitiv beteendeterapi 
Kognitiv beteendeterapi bygger på kognitiv teori och behavioristisk teori (Payne, 2008). KBT 

har en humanistisk utgångspunkt och är en behandlingsmetod inom psykoterapi som anser att 

människan är aktiv och innehar förmåga att själv tänka, påverka och förändra sitt liv. Inom 

KBT är en viktig aspekt sambandet mellan tanke, känsla och handling då KBT syftar till att 

hjälpa människor skapa en förändring i deras tankar, känslor och handlingar som bidrar till 

människors negativa mående (Palmkron Ragnar, 2006). Tankar påverkar vilka känslor som 

uppstår, känslorna påverkar hur människor handlar och de handlingar man utför påverkar i sin 

tur även vilka känslor och tankar som uppstår. Detta samband är något som människor oftast 
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inte uppmärksammar vilket leder till att känslor oftast förknippas med olika situationer 

istället. I olika situationer uppstår snabbt och oreflekterat automatiska tankar som bidrar till 

känslor som förknippas med den specifika situationen (Palmkron Ragnar, 2006).   

  KBT har vetenskapligt bevisats fungera vid de flesta fall av psykiska problem och kan 

användas både på vuxna och på barn. Vid missbruksproblematik kan KBT användas som 

behandlingsmetod (Kåver 2006). Payne (2008) menar att Kognitiva-beteendeinriktade teorier 

som KBT grundar sig i fokuserar på individen och att förändra personens beteende genom 

tankar och känslor. Det handlar främst om observerbara beteenden hos individer som leder till 

problem. Beteenden som anses vara avvikande eller som går utanför det som anses 

acceptabelt av samhället ses som problematiskt.   

 Människan har olika tankemönster som befinner sig på olika nivåer men alla är en 

bidragande faktor till känslor och beteende. Lagret längst ner kallas för scheman eller 

grundantaganden och påverkar människans sätt att observera och tolka sin omvärld och sig 

själv. Detta lager är svårföränderligt. Det andra lagret är livsregler eller sekundär antaganden 

som handlar om antaganden om hur individer ”borde” vara, detta sker inte heller medvetet. 

De automatiska tankarna finns i det yttre lagret och här finns möjligheten att ta reda på vilka 

grundantaganden och livsregler en människa har. Via de automatiska tankarna nås det 

dysfunktionella tänkandet som problem grundas i. Dysfunktionellt tänkande leder till negativa 

känslor och handlingar. De är dessa dysfunktionella tankar som via KBT kan förändras till 

funktionella tankar (Palmkron Ragnar, 2006). Individer kan lätt hamna i olika tankefällor som 

medför en felbedömning eller missuppfattning av den aktuella situationen. Om dessa 

tankefällor lyckas ta över kommer det att stärka det dysfunktionella tänkandet som leder till 

negativa tankar, känslor och handlingar. Ett exempel på en vanlig tankefälla är måste-borde-

tänkandet som innebär att individen upplever sig tvungna till att lyckas med vissa saker för att 

undkomma skuldkänslor (Palmkron Ragnar, 2006). Palmkron Ragnar (2006) förklarar 

undvikarbeteende som innebär att individer undviker situationer som kan skapa ångest. 

Undvikandet ger tillfälliga trygghetskänslor men att inte utsätta sig för det man tror är 

obehagligt ökar istället ångestkänslorna. Om man aldrig utsätter sig för det som gör en osäker 

kan man heller aldrig upptäcka att det inte var något att oroa sig över. 

 Andersson och Mörtberg (2008) förklarar att människors beteenden även skapas och 

formas av den miljö och sociala kontext som individen befinner sig i. Problematiska 

beteenden som psykiska problem ses inte enbart som en störning hos individen själv utan som 

ett beteende som även anpassats till ett visst sammanhang. Människors beteenden anses ge en 

bild av individens sociala historia, genetik och vilka erfarenheter av relationer som finns. 

Palmkron Ragnar (2006) förklarar att människor har en omedveten mall för hur tillvaron 

observeras och tolkas och hur denna mall utvecklas påverkas av människors tidigare 

erfarenheter, den aktuella situationen och det sociala sammanhanget.  

KBT som behandlingsmetod fokusar på att ge klienter ”hjälp till självhjälp”. Inom KBT anses 

problem grunda sig i individers syn och tankar på sig själv och sin omgivning (kognitiva 

processer) samt hur de förhåller sig och tolkar miljön de befinner sig i (beteendeprocesser). 

Konsekvenserna av tankar och handlingar har också betydelse för individens beteende. KBT 

handlar om att motivera klienter till att själv vilja förändra sin situation genom nya beteenden 

som kan skapa nya erfarenheter. För att möjliggöra en förändring krävs en förståelse för 

individens tidigare inlärningsprocesser och denna förståelse skapas genom en så kallad 

beteendeanalys som genomförs i samarbete mellan klient och professionell. (Andersson och 

Mörtberg, 2008). Palmkron Ragnar (2006) förklarar att människor med hjälp av KBT kan lära 

sig att förstå och uppmärksamma de tankemönster som bidrar till ett negativt psykiskt 

mående.  KBT handlar även att förändra människors beteende och handlingar som kommer 

leda till ett förändrat tanke- och känslomönster. Detta sker genom att öva sig på att tänka 

alternativa tankar och beteenden i olika situationer.  
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Målet med KBT är inte att ta bort livets alla obehagskänslor såsom ångest, stress eller 

nervositet eftersom det är en del i människans liv. Målet är att individer ska skapa en förmåga 

att känna igen sina tanke- och handlingsmönster som bidrar till icke relevanta känslor, tankar 

och handlingar. Det innebär att man rustar klienten med färdigheter för att ha möjlighet att 

erövra problemtiken. Det handlar om att bli ett subjekt i sitt eget liv. Den professionelle kan 

hjälpa till med tillvägagångssättet men förändringen sker genom individen själv. Den 

professionelle kan använda sig av frågor som utmanar klientens tänkande så att denne själv 

får reflektera och komma fram till svar (Palmkron Ragnar 2006). Palmkron Ragnar (2006) 

belyser vikten av ett långsiktigt mål och ett långsiktigt arbete att för att uppnå en förändring. 

För att nå det långsiktiga målet är det även verksamt att använda sig av delmål för att öka 

motivationen och känna glädje till att vilja fortsätta sitt långsiktiga arbete till målet. Delmålen 

är även viktiga för att tydligt se att det sker en förändring.   

 Acceptans är en aspekt som är av vikt i KBT-behandling. Det handlar om att lära sig 

acceptera att vissa saker inte är möjliga att förändra eller kontrollera, att acceptera sina egna 

tankar, känslor och beteenden. Även att frigöra sig från tankar som ”måste” och ”borde” och 

istället våga möta sina tankar och känslor som de är utan att förvrida de, att koncentrera sig på 

situationen här och nu och inte spekulera över sådant som individen inte kan påverka. Det är 

viktigt att acceptera sina känslor och tankar och påminna sig själv om att dessa inte alltid är 

verkligheten då människan skapar verkligheten genom våra tankar och känslor och hur vi 

agerar i den konkreta situationen (Palmkron Ragnar 2006).  

 Inom KBT har begreppet insikt blivit allt mer uppmärksammat. Med insikt menas att 

klienter får en förståelse för vilka tankemönster som är orimliga och felkonstruerade, vilket 

leder till möjlig förändring av dessa tankemönster och på så sätt även de känslor och 

handlingar som följer av tankarna (Holmqvist och Lilliengren, 2008). Att skapa nya insikter 

och utveckla en förmåga hos klienten att styra och kontrollera sina känslor på egen hand är av 

betydelse i förändrandet av situationen (Kåver, 2006).    

 

3.3. Transaktionsanalys 

Transaktionsanalys är en teori om personligheten hos oss människor samt hur vi 

kommunicerar. Det är även en systematisk terapimodell för personlig utveckling och 

förändring. Avsikten med TA är att medvetandegöra människor om hur de utvecklats till de 

personer de är och varför de beter sig på ett visst sätt. Detta för att möjliggöra för individer att 

själva ta kontrollen över sitt beteende och sitt mående (Larsen, 2003). TA bygger på en 

grundsyn om människan som OK, vilket innebär att alla människor har lika stort värde och 

ska mötas med respekt. Människan anses också ha en fri vilja och därmed vara kapabel att 

själv fatta sina egna beslut, det är var människas ansvar att fatta beslut om vad de vill med 

sina liv. TA menar dock att vår personlighet och våra val påverkas av den miljö vi lever i och 

särskilt hur vi upplevde vår uppväxt (Stewart & Joines, 1990). Enligt TA finns minnen, tankar 

och känslor från olika situationer tidigare i livet lagrade i vårt undermedvetna. Det betyder att 

även om vi inte minns vissa saker så påverkar de i hög grad vårt beteende och våra tankar och 

känslor. Dessa minnen som lagras i hjärnan kan leda till att vi i vissa situationer handlar på ett 

irrationellt eller oväntat sätt samt att vi inte förstår varför vi gör på detta sätt eftersom vi 

medvetet inte minns dessa minnen (Larsen, 2003).  

Jagtillståndsmodellen är en central del av TA och beskriver hur vi människor växlar 

mellan och agerar utifrån tre tillstånd: Barnjaget, Förälderjaget samt vuxenjaget. Barnjagets 

beteende styrs av tankar och känslor från barndomen, Förälderjagets beteende imiterar 

individens föräldrars tankar och känslor och vuxenjagets beteende är direkta reaktioner på 

situationen i nuet. När människor agerar och tänker utifrån Barnjaget och förälderjaget har 

således uppväxten och tidigare händelser en betydande roll. När människan tänker logisk och 

drar egna slutsatser om situationer agerar denne utifrån vuxenjaget. Barnjaget eller vuxenjaget 

kan dock när som helst ta över om vi exempelvis hamnar i en pressad situation. För att en 
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person ska kunna leva självständigt och fungera socialt i samhället behöver denne så mycket 

som möjligt agera utifrån vuxenjaget. Vuxenjaget har också möjlighet att ”ifrågasätta” sitt 

irrationella beteende utifrån antingen barnjaget eller vuxenjaget. Barnjaget och förälderjaget 

ska dock inte endast ses som negativa eftersom barnjaget bidrar med spontanitet och 

kreativitet medan förälderjaget kan bidra med levnadsregler och värderingar som fortfarande 

är sunda (Larsen, 2003).  

TA belyser även vikten av uppmärksamhet för oss människor. Uppmärksamhet är något 

som alla är beroende av för att må bra och fungera socialt med andra. Enligt TA har vi ett 

medfött begär av socialt samspel som vi behöver mätta för att känna tillfredställelse med oss 

själva. Inom TA skiljer man på positiv och negativ uppmärksamhet. Positiv uppmärksamhet 

är uppmärksamhet som får oss att må bra och känna oss glada, exempelvis genom beröm och 

uppmuntran. Negativ uppmärksamhet innebär att vi känner negativa känslor, exempelvis när 

vi blir tillrättavisade eller utskällda. Trots att negativ uppmärksamhet får oss att må dåligt är 

den ändå bättre än ingen uppmärksamhet alls. Detta gör att människor kan lära sig att bete sig 

illa för att få uppmärksamhet, exempelvis genom att vara elak mot någon eller bryta mot 

regler. Negativ uppmärksamhet kan i många fall också vara nödvändig för att människor ska 

lära sig att man inte kan bete sig hur som helst. Motsatsen till uppmärksamhet, åsidosättande, 

leder till känslor av tomhet och att inte räcka till och kan göra att en person känner sig 

värdelös (Larsen, 2003).  

En central del inom TA är så kallade psykologiska spel som kan pågå när människor 

kommunicerar med varandra. Spelen har oftast en förutbestämd mening och struktur där den 

ena parten intar en offerroll medan den andre tar på sig rollen som förföljare. Det kan även 

finnas en räddare som offret söker sig till. Spelen sker på ett omedvetet plan med 

förutbestämda roller. Förföljare börjar oftast med att kritisera offret och påpeka vad denne gör 

fel. Den som blir angripen upplever sig som ett offer som inte kan göra något åt sin situation. 

Räddaren kan vara en utomstående person som går till försvar för offret. Offret upplever sig 

hjälpt och tröstad av räddaren (Larsen, 2003). 

Ett begrepp inom transaktionsanalysen som beskriver hur vi människor ger, får och 

undviker uppmärksamhet benämns som tidstrukturering. Enligt TA finns det sex olika typer 

av tidsstrukturering. Tillbakadragenhet innebär att vi håller oss för oss själva och undviker att 

interagera med någon. Detta sätt är således också det minst riskfulla sättet eftersom vi då ej 

riskerar att bli avvisade eller utsatta för negativ uppmärksamhet. Ritualer erbjuder också ett 

relativt tryggt sätt att interagera på eftersom det då finns regler och bestämda sätt att agera 

efter, vi utsätts inte för några överraskningar men får ändå uppmärksamhet. Tidsfördriv såsom 

småprat är nästa nivå på skalan och ger människor uppmärksamhet medan de ämnen som 

avhandlas oftast är relativt ofarliga och inte särskilt privata. Aktiviteter erbjuder deltagaren 

uppmärksamhet från personer som har samma intressen exempelvis genom föreningar och 

sportaktiviteter. Psykologiska Spel beskrivs som interaktioner mellan människor som 

upprepas och leder till förutspått negativ uppmärksamhet. Trots att spel leder till negativa 

känslor fortsätter många eftersom det ger en spänning i tillvaron. Negativ uppmärksamhet är 

bättre än ingen alls. Det sista och mest riskfyllda sättet att interagera är intimitet. Dessa 

interaktioner bygger på tillit och ärlighet vilket gör att de som är intima med varandra också 

visar sig sårbara. Denna gemenskap sker på det djupaste planet där känslor och tankar delas 

med andra (Larsen, 2003). 

TA har utifrån ovanstående en syn på mänskligt beteende som inlärt under tidigare delar av 

livet. Detta innebär att beteenden och tankemönster också kan läras om och förändras även 

om det inte är enkelt. Det viktigaste är att det finns en önskan och en vilja att åstadkomma en 

förändring. Inom TA menar man också att en viktig del för att kunna förändra sin situation är 

att individen blir medveten om vilka mekanismer som spelar in i dennes personlighet, 

beteende, tankar och känslor (Larsen, 2003). Målet med en behandling utifrån TA är att göra 

personer medvetna om hur de påverkas av exempelvis de tre jagtillstånden och de 
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psykologiska spelen. Om personen blir medveten om i vilka situationer denne styrs av 

barnjaget och föräldrajaget kan denne lära sig att skilja på sina egna tankar och känslor de 

som kommer från barndomen och föräldrarnas påverkan. Detta bidrar till en frihet att själv 

kunna välja utifrån vilket tillstånd denne vill agera.  

För att skapa förändring i enighet med TA är kontrakt en viktig del i arbetet. Kontraktet 

upprättas mellan behandlare och klient och bygger på en ömsesidig överenskommelse mellan 

parterna om hur situationen/problemet ska lösas. Det är viktigt att alla inblandade förstår vad 

som ingår i kontraktet och vad det innebär, alla mål ska vara tydligt definierade och det ska 

vara möjligt att observera när förändring sker (Larsen, 2003). Inom TA ses den ömsesidiga 

överenskommelsen som en central del för förändringsarbetet med utgångspunkt i synen på 

människan som kapabel att bestämma över sitt eget liv. Det innebär att det är individens sak 

att avgöra vilka mål denne vill uppnå, det är inte behandlarens uppgift att berätta vad som är 

bäst för klienten (Stewart & Joines, 1990). 

 

 

4. Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet vid genomförande av denna studie samt en 

genomgång av etiska aspekter och slutligen en kritisk reflektion kring utförandet av studien.  

 

4.1. Val av metod 
Eftersom studiens syfte och frågeställningar fokuserar på att undersöka samt skapa en 

förståelse för dataspelsproblematik som fenomen medför det att en kvalitativ metod ansågs 

vara bäst lämpad för denna studie. Kvale (1997) menar att kvalitativa forskare fokuserar på att 

studera egenskaper och karaktär hos ett fenomen till skillnad från kvantitativa forskare som 

har som syfte att studera mängden av något. Enligt Bryman (2011) strävar den kvalitativa 

metoden efter att lyfta fram upplevelser och beskrivningar av verkligenheten och olika 

fenomen såsom den upplevs av människor. Bryman menar att den ontologiska ståndpunkten 

som kvalitativ forskning utgår ifrån beskrivs som konstruktionistisk, det vill säga att världen 

är socialt konstruerad av människan och ett resultat av socialt samspel. Bryman menar även 

att en kvalitativ metod oftast grundar sig i en induktiv syn på förhållande mellan teori och 

praktik som innebär att forskaren genom studien skapar teorier utifrån sina resultat. Detta till 

skillnad från deduktiv ansats där forskaren börjar med en teori som sedan prövas.   

     Studien ämnar ge kunskap om professionellas egen erfarenhet och förståelse kring ungas 

dataspelsproblematik och en kvalitativ metod anses därmed vara lämpligast då människors 

tankar och känslor ska beröras. Intervjupersonerna ges då möjlighet att återge sina egna 

upplevelser. Studien avser inte att spegla en större population då intresset ej är att förklara ett 

fenomen utan ge en ökad förståelse för problematiken. Kvale (1997) menar att metodvalet ska 

baseras på det syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien.  

 

4.2. Urval 
Utifrån studiens syfte bedömdes ett målinriktat urval vara mest lämpligt. Enligt Bryman 

(2011) innebär ett målinriktat urval att forskaren väljer ut deltagare på ett strategiskt sätt 

utifrån personernas kunskap och lämplighet för forskningsfrågans syfte. Det handlar inte om 

ett sannolikhetsurval vilket innebär att resultatet inte går att generalisera. Eftersom denna 

studie är kvalitativ syftar den inte till att möjliggöra en generalisering av en större population 

och ett målinriktat urval ses därför som lämpligt. För att besvara syfte och frågeställningar har 

professionella med erfarenhet av att arbeta med personer med dataspelsproblematik valts ut 

som nyckelinformanter. Marlow och Boone (2010) menar att ett urval baserat på 
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nyckelinformanter innebär att forskaren använder sig av deltagare som har en expertis inom 

området. 

 För att komma i kontakt med relevanta respondenter kontaktades de behandlingsenheter 

som arbetar med dataspelsproblematik, efter en sökning via internet. Ett mail med studiens 

syfte och frågeställningar och en förfrågan om intresse av att medverka vid intervjuer 

skickades till verksamheterna innan en kontakt via telefon genomfördes. Många av de som 

kontaktades svarade nej på förfrågan om medverkan. Kvale (1997) menar att antalet 

respondenter kan variera mellan olika studier, avgörandet av antalet respondenter bör utgå 

från studiens syfte. Om studiens syfte är att generalisera resultaten är ett stort antal 

respondenter ett krav. Om syftet istället är att skapa en förståelse för en enskild persons 

upplevelse kan en respondent vara tillräckligt. I denna studie har fyra respondenter bedömts 

vara tillräckligt för att besvara syftet och frågeställningar. Syftet med denna studie var att 

undersöka ungas dataspelsproblematik utifrån professionellas erfarenheter och eftersom en 

generalisering inte var av intresse har antalet respondenter mindre betydelse. Huvudsaken var 

att erhålla information som ansågs betydelsefull. Kvale (1997) menar att ett för stort antal 

respondenter kan försvåra en ingående analys av intervjuerna.  

  

4.3. Litteraturgenomgång  
En litteraturgenomgång är en viktig och central del i genomförande av en studie. Syftet är att 

söka efter den kunskap som redan finns kring ämnet samt vilka resultat som andra forskare 

har kommit fram till. Detta kan vara av vikt för att kunna argumentera för studiens relevans 

och genomförande. En litteraturgenomgång bidrar även till att stärka trovärdigheten i de egna 

resultaten (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver de grundläggande aspekterna vid en 

litteraturgenomgång och menar att det är viktigt att noggrant föra anteckningar angående 

källor till inhämtad information. Det är även av relevans att vara kritisk i sitt inhämtande av 

kunskap då tillförlitligheten i texter bör reflekteras över. Vid redovisning av tidigare forskning 

bör forskaren, så långt det är möjligt, komprimera mängden data och inte återge allt funnet 

material, utan välja ut det som är av vikt. Enligt Bryman bör litteraturgenomgångar som 

genomförts innan datainsamling som preliminära då den kan behöva förändras under studiens 

gång.  

 I denna studie har en litteraturgenomgång gjorts vid studiens uppstart för att ge en 

introduktion och en inläsning av ämnet. Olika databaser har används i sökandet av forskning 

exempelvis Summon och Google Scholar. Sökord som använts är: spelberoende, 

dataspelsberoende, ungdomar, ungas dataspelande, gaming, addiction, computer game, 

adolescents, children, treatment och internet.  Den forskning som valdes ut för att användas i 

studien är den som bedömdes vara relevant för syfte och frågeställningar. En avgränsning av 

tidigare forskning gjordes med hänsyn till vilket år studierna var genomförda då strävan var 

att erhålla så ny information som möjligt. Detta eftersom dataspel bedöms vara en teknologi 

som ständigt och snabbt utvecklas och förändras. Avgränsningen gjordes vid studier 

genomförda senare än år 2000. Litteratur har även sökts via universitetsbiblioteket och samma 

sökord har då använts.     

 

4.4. Insamling av data 

Studiens data har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman (2011) syftar 

kvalitativa intervjuer till att fånga intervjupersonernas uppfattningar och syn på ett specifikt 

ämne. Kvalitativa intervjuer är oftast inte helt strukturerade eftersom syftet är att få fram 

intervjupersonens egna upplevelser och vad de anser är viktigt. Det betyder att den som 

intervjuas ges stor möjlighet att uttrycka sig fritt och använda sina egna ord. I kvalitativa 

intervjuer finns en strävan att erhålla detaljrika och djupa svar. I denna studie ansågs 

kvalitativa intervjuer vara mest lämpliga då syftet var att få fram professionellas egen bild och 
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upplevelser av dataspelsberoende. Användandet av kvalitativa intervjuer bidrog till att 

intervjupersonerna gavs möjlighet att med egna ord beskriva deras erfarenheter. För att kunna 

besvara studiens frågeställningar ansågs det dock viktigt att intervjuerna följde en viss 

struktur. Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer och förklarar att de innebär att 

forskaren följer vissa teman som denne vill ha svar på under intervjuerna. I semistrukturerade 

intervjuer har intervjupersonen ändå möjlighet att på sitt sätt prata om de teman som tas upp. 

Forskaren har möjlighet att under intervjun ställa följdfrågor som inte ingår i de teman som 

valt ut på förhand. I denna studie ansågs semistrukturerade intervjuer vara passande då det var 

av vikt att frågeställningarna blev besvarade samtidigt som de professionellas egna ord och 

uppfattningar var viktiga för att uppnå syftet med studien.      

 Bryman (2011) menar att forskaren kan ta hjälp av en intervjuguide i genomförandet av 

intervjuerna för att säkerställa att alla teman blir behandlade. När det gäller semistrukturerade 

intervjuer kan intervjuaren exempelvis göra en lista över vilka frågeställningar som ska 

besvaras. I förberedelserna inför intervjuerna i denna studie har en intervjuguide frambringats 

med teman och viktiga frågor som bör besvaras. Denna har använts som hjälp för att 

säkerställa att frågeställningarna i studien besvaras då intervjuguiden kan ses som en 

checklista.  

 I genomförandet av denna studie har intervjuerna spelats in med hjälp av en 

inspelningsapparat. Bryman (2011) menar att kvalitativa intervjuer oftast spelas in då det 

innebär många fördelar för forskaren och intervjupersonerna. Bryman belyser att inspelning 

medför att den som intervjuar kan lyssna på materialet upprepade gånger och därmed 

kontrollera vad som sagts. Detta underlättar analysen och gör resultatet säkrare. Utifrån detta 

ansågs det vara nödvändigt att spela in intervjuerna med godkännande från 

intervjupersonerna. Inspelandet kan även ses som en säkerhet för intervjupersonerna då det 

med större sannolikhet är deras åsikter som kommer fram och inte författarna av denna 

studies tolkningar.   

 

4.5. Bearbetning av data 

Intervjuerna i denna studie har spelats in vilket gör att de även kan transkriberas. Bryman 

(2011) belyser att transkribering innebär en fördel då intervjupersonernas egna ord och egna 

sätt att uttrycka sig på bevaras. I denna studie ansågs detta vara av vikt då professionellas 

erfarenheter genom arbete med dataspelsberoende hos unga var grunden för denna studie.  

     De data som samlats in har sedan bearbetas genom en tematisk analys. Enligt Bryman 

(2011) är en tematisk analys ett av de vanligaste sätten att bearbeta kvalitativ data. Tematisk 

analys går ut på att forskaren, utifrån det kvalitativa materialet, finner återkommande teman i 

berättelserna som personerna i undersökningen delar med sig av. Bryman menar vidare att 

teman kan urskiljas utifrån vad som återkommer i flera personers berättelser eller vad som 

skiljer sig mellan olika berättelser. Teman kan även urskiljas utifrån vilket sätt deltagarna 

återger sina erfarenheter eller vad deltagarna inte tar upp alls i sina berättelser. Teman kan 

också utgöras av teoretiska begrepp som deltagarna diskuterat. 

 Detta innebär att studiens analys syftade till att tematisera det intervjupersonerna pratat om 

under intervjuerna. Utifrån transkriberingen har teman urskilts för att sedan analyseras utifrån 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Det var av intresse att upptäcka skillnader 

och likheter i studiens deltagares berättelser vilket en tematisk analys medför. 

 

4.6. Etik 
Bryman (2011) beskriver de fyra mest grundläggande etiska principerna när det gäller 

forskning. Informationskravet innebär att deltagarna får information om sina rättigheter och 

hur undersökningen ska gå till. Det är viktigt att intervjupersonerna är medvetna om att deras 

medverkan är frivillig och att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Denna frivillighet 
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belyses i Samtyckeskravet, att deltagarna själv bestämmer om de vill medverka eller inte. Om 

undersökningspersonerna inte är myndiga kan vårdnadshavares samtycke vara ett krav. 

Forskaren måste även beakta Konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifter och 

annan privat information ska hanteras varsamt så att deltagarnas anonymitet säkerställs. Till 

sist förklaras Nyttjandekravet som betyder att de data som samlas in endast får användas för 

studiens syfte. Detta innebär att intervjupersonerna i denna studie har informerats om sina 

rättigheter innan intervjun ägde rum. En viktig aspekt var även att informera respondenterna 

om på vilket sätt intervjun skulle genomföras och hur deras svar skulle komma att användas. 

Detta gjordes muntligt och genom ett informationsbrev som respondenterna fick läsa igenom 

och skriva under. Efter intervjun förvarades materialet på ett säkert sätt för att trygga 

nyttjandekravet, det vill säga att informationen endast används i denna studie. 

Vetenskapsrådet (2013) rekommenderar att undersökningspersoner ges tillgång till att läsa 

undersökningsrapporter innan materialet publiceras. Detta betyder dock inte att 

undersökningsdeltagarnas egna intressen får styra resultatet, exempelvis att de inte vill ha med 

resultat som ger en negativ bild av dem. Om en deltagare vill att någonting exempelvis ska 

formuleras om måste detta vägas mot vikten av ett sanningsenligt resultat. Detta innebär att 

deltagarna i denna studie gavs möjlighet att om de önskade läsa igenom uppsatsen innan den 

färdigställdes. Deltagarnas åsikter beaktades men med beaktande av att resultatet av 

undersökningen skulle grunda sig på det som framkommit under intervjuerna.     

     Enligt Bryman (2011) får forskning som kan innebära skada eller men för deltagarna ej 

genomföras. Exempel på skada kan vara om studien medför att personen känner stress, 

skörare självkänsla och/eller negativ inverkan på personlig utveckling. Inför denna studie har 

ett etiskt övervägande om att intervjua unga med erfarenhet av dataspelsproblematik gjorts. 

Detta har dock uteslutits då en garanti för att de unga inte tar skada av en medverkan ej kan 

ges. Därav har istället professionellas perspektiv på problematiken undersökas. Detta kan 

även kopplas till de etiska riktlinjerna för socialt arbete som Akademikerförbundet SSR 

(2011) presenterar. En av punkterna beskriver socialarbetarens ansvar gentemot utsatta 

grupper i sårbara situationer. När det gäller unga som har erfarenhet av dataspelsberoende kan 

det tänkas vara en utsatt grupp vilket ytterligare motiverar valet att se till de professionellas 

perspektiv och inte de unga som själva har haft eller i dagsläget har denna problematik. 

 

4.7. Kritisk reflektion  
4.7.1. Generaliserbarhet  

Inom vetenskapliga studier är en viktig aspekt reflektion kring resultatets generaliserbarhet. 

Statistisk generaliserbarhet grundar sig i att urvalet av respondenter valts ut på ett 

slumpmässigt sätt och att resultatet då kan generaliseras till en större population. Detta sker 

mer sällan i kvalitativa studier då respondenterna oftast väljs ut efter andra kriterier. Detta 

innebär att kvalitativa studiers resultat inte statistiskt kan generaliseras (Kvale, 1997). Enligt 

Bryman (2011) kan i kvalitativa studier begreppet generaliserbarhet ersättas med begreppet 

överförbarhet. Kvalitativa forskares fokus ligger istället på att undersöka de unika i enskilda 

fall och situationer. För att möjliggöra en överförbarhet kan forskaren använda sig av fylliga 

och täta beskrivningar av sina resultat för att då ge läsaren möjlighet att själv avgöra om 

resultatet kan överföras till en annan kontext.  

 Eftersom denna studie är av kvalitativ art och urvalet inte är slumpmässigt går resultatet 

därmed inte att generalisera till en större population. Då syftet med studien inte är att förklara 

utan snarare att skapa en förståelse kring dataspelsproblematik är målet inte att resultatet ska 

kunna generaliseras. För att göra det möjligt för läsaren att själv kunna reflektera kring 

studiens överförbarhet har så detaljerade och tydliga beskrivningar av respondenternas 

utsagor som möjligt beskrivits.  
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4.7.2. Reliabilitet  

Studiens reliabilitet berör huruvida studiens resultat är tillförlitlig. För att stärka reliabiliteten 

är replikerbarheten en viktig aspekt, vilket innebär att studien ska vara möjlig att upprepa och 

då generera samma resultat. Reliabilitet innebär att det är viktigt att forskaren tydligt 

beskriver sitt tillvägagångssätt. Reliabilitet kan också ses som ett problem i kvalitativa 

undersökningar då de ofta inte har ett lika systematiskt tillvägagångssätt som kvantitativa 

studier. Forskarens roll är i kvalitativa studier heller inte objektiv utan snarare subjektiv, 

vilken innebär en påverkan på resultatet. Även de miljöer som kvalitativa forskare studerar är 

i ständig förändring där sociala betingelser hela tiden har en påverkan. Ett alternativt begrepp 

för reliabilitet i kvalitativa undersökningar är pålitlighet. Pålitligheten innefattar en tydlig 

beskrivning av studiens alla delar för att möjliggöra en granskning av tillvägagångssättet och 

resultatet pålitligt utifrån metodens relevans för syftet (Bryman, 2011). I denna studie är 

tillvägagångsätt och metod så tydligt som möjligt beskrivet för att skapa en så hög grad av 

pålitlighet som möjligt. Detaljerade beskrivningar av metodval, urval, insamlingsmetod och 

analysmetod är beskrivet i metoddelen med förhoppning att skapa ett pålitligt resultat.  

 

4.7.3. Validitet  

Validitet handlar om studiers tillförlitlighet det vill säga att resultaten är sanna och stämmer 

överens med verkligheten. Validitet innebär exempelvis att metoden som används ska stämma 

överens med studiens syfte, att respondenternas utsagor är sanna. Det är även viktigt att 

forskaren återger den sanna berättelsen från respondenterna och att tolkningarna i analysen av 

resultatet ska vara logiska utifrån de som framkommit under intervjun (Kvale, 1997). Bryman 

(2011) belyser att validiteten innebär att resultatet och slutsatserna som forskaren presenterar 

ska stämma överens med den miljön som har observerats. Kvalitativa studier tenderar att ha 

en stark validitet då forskaren är närvarande och engagerad i den miljö som undersöks. Detta 

bidrar till att forskarens resultat många gånger har hög grad av överensstämmelse med 

verkligheten.  

I denna studie har validiteten beaktas då semistrukturerade intervjuer har används för att 

respondenternas egen sanning och verklighet ska framkomma. Vidare är 

resultatredovisningen byggd på respondenternas berättelser och stor vikt har lagts vid att 

bibehålla deras utsagor för att inte förvanska deras uttalanden.  

 På grund av etiska överväganden har ett beslut om att inte intervjua unga själva med 

erfarenhet av dataspelsberoende fattats. Istället har professionella med erfarenhet av att arbeta 

med denna problematik intervjuats. Detta kan ses som en brist för studiens validitet då 

empirin inte kommer direkt från de unga själva. Valet av professionella ansågs då vara bäst 

lämpat för att ge en bild av de ungas situation och problematik.   

 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt följer en redovisning samt en analys av studiens resultat. Respondenterna har 

givits namnen R1, R2, R3 samt R4. R1 och R2 betecknar respondenterna från Game Over och 

R3 och R4 betecknar respondenterna från Theory in Action.  

 

5.1. Dataspelsberoende som diagnos 
Ur intervjuerna framkom att respondenterna hade en enad åsikt om att dataspelsberoende kan 

liknas vid annan beroendeproblematik och att det bör uppmärksammas på likartat vis. 

Respondenternas åsikter om dataspelsberoende som klinisk diagnos skilde sig dock. 

Respondenterna som arbetar på Game Over är av åsikt att dataspelsberoende bör ses som en 

beroendediagnos precis som drogberoende eller spelberoende som är kliniska diagnoser.  
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R2: Så jag kan se att det är samma mekanismer som i ett beroende, att du inte har 

kontroll och att du ägnar dig åt det här istället för att göra andra saker som i ett 

kemiskt beroende. Det blir så fysiskt tydligt vad det är… med det här undvikande 

beteendet som det blir på något sätt. 

 

Respondenterna vid Theory in Action var av annan åsikt då de inte benämner problematiken 

som dataspelsberoende. De förklarar att de är negativa till användandet av diagnoser i 

allmänhet och därför ställer sig negativa att kalla det för dataspelsberoende. De anser ändå att 

dataspelsproblematik bör uppmärksammas på samma vis som andra beroendeformer då de 

menar att individer med ett överdrivet dataspelande ska ha lika stor rätt till hjälp som andra 

personer med ett missbruk.   

 
R3: … jag är oerhört allergisk mot att säga databeroende eller dataspelsberoende för 

vi har inte underlag i forskning för det.  

 

R4: det finns ett dilemma kring begreppet diagnos för vi gillar inte riktigt 

sjukdomsbegreppet. Utan någonstans så… men samtidigt så är det lättare i Sverige 

att få hjälp om det finns en diagnos. 

 

Anledningen till varför de är av olika åsikter kan vara deras teoretiska grund som 

verksamheterna bygger på. Inom verksamheten Game Over arbetar man utifrån KBT som 

Kåver (2006) menar är en behandlingsmetod som kan användas vid missbruksproblematik då 

det vetenskapligt har visat sig fungera vid psykiska problem. Payne (2008) belyser att KBT 

fokuserar på att förändra individens tankar och känslor för att möjliggöra en förändring i 

personens beteende som bidragit till negativa konsekvenser. Payne menar att Kognitiva-

beteendeinriktade teorier fokuserar vid att det som anses vara avvikande eller oacceptabelt 

beteende bedöms vara ett problematiskt beteende.  

 Transaktionsanalysen, som Theory in Action bygger på, handlar om hur människor 

kommunicerar med sin omgivning och att denne hela tiden är påverkad av och påverkar sin 

närmiljö. Grundsynen inom Transaktionsanalysen är att människan har en fri vilja och är 

kapabel att ta egna beslut (Larsen, 2003). Utifrån detta kan KBT anses bygga på en mer 

individinriktad grundtanke i jämförelse med Transaktionsanalysen som i större grad fokuserar 

på samspelet mellan människor. Med tanke på att KBT fokuserar på att förändra individens 

egna tankar, känslor och handlingar ses det mer förståeligt att verksamheten Game Over 

pratar om dataspelsberoende som en diagnos där fokus ligger på att förändra individens 

problematiska beteende. Respondenterna från Theory in Action som arbetar utifrån 

Transaktionsanalysen vill inte använda sig av begreppet dataspelsberoende då de anser att 

problematiken inte endast ligger hos individen utan handlar om problem i familjens 

kommunikation och samspel mellan varandra. Att de inte vill använda sig av diagnosbegrepp 

kan därmed ses som begripligt då problemet grundar sig i andra aspekter än endast 

dataspelandet. De anser att ett överdrivet dataspelande är en konsekvens av annan problematik 

kopplat till samspel i nätverket, att exempelvis familjens kommunikation inte fungerar.  

 
R4: Och där har vi också problematiken, att det låser sig. För att man går in i 

förföljare och offer, sen blir det här något större till slut. Det är därför som vi ser den 

problematiken som ett systemfel. Det handlar inte om att det är tonåringen eller den 

som spelar som är problemet, utan det är sammanhanget. […] 

I: så då tänker ni att om man löser problemet som är anledningen till att man spelar 

så kommer dataspelsproblematiken att lösa sig? 

R:dels det… alltså absolut, att man löser de här knutarna som finns. 

 

Respondenterna förklarade att hjärnans belöningssystem påverkas av dataspelande vilket är en 

bidragande faktor till att det är svårare att sluta spela. En av respondenterna från Game Over 

beskriver att oavsett om du är narkoman, alkoholist eller dataspelsberoende så påverkas 
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hjärnans belöningssystem av något som de uppfattar som stimulerande. Hon förklarar att 

dataspelarna hon mött ofta pratar om ett flow som de hela tiden vill återvända till. De 

beskriver det som en känsla av att allt flyter på och de mår bra då. Hon förklarar att det är 

svårare för människor att förstå att det är möjligt att bli beroende av dataspel på samma vis 

som personer blir beroende av alkohol eller droger eftersom inget tillförs i kroppen. Inger 

menar dock att kroppen själv producerar dopamin då man spelar vilket gör att 

belöningssystemet påverkas vid dataspelande. Även en annan respondent belyser att hjärnans 

belöningssystem påverkas och beskriver det som att ”hjärnan blir kidnappad, vårt 

belöningssystem blir kidnappat”. Respondenternas uttalanden stöds av tidigare forskning som 

kommit fram till att hjärnan påverkas på liknande sätt vid dataspelande som vid andra 

beroenden (se exempelvis: Ko m.fl., 2012; Ko m.fl., 2008; Weinstein, 2010).   

 När det gäller de ungas syn på sig själva som beroende menar respondenterna att de flest i 

början inte ser sitt spelande som problematiskt och inte heller sig själva som beroende. Det är 

främst föräldrarna som tar kontakt och vill ha hjälp med sina barn som spelar för mycket. 

Däremot när det gäller vuxna med dataspelsproblematik tar de ofta själva kontakten då de 

anses sig vara beroende av det. I den tidigare forskningen beskrivs att personer med ett 

problematiskt dataspelande ofta benämner sig själva som beroende eftersom de inte kan sluta 

på egen hand och känner sig maktlösa samt att de tappat kontrollen över sina liv (Chappell 

m.fl., 2006; Griffiths, 2009). Utifrån det som respondenterna förklarar är det främst de ungas 

föräldrar som ser allvaret i situationen och anser att deras barn är beroende. De unga förnekar 

ofta i början att deras dataspelande är problematiskt men kan efterhand komma till insikt och 

förstå att de måste förändra sin situation. Att unga inte ser sig som beroende, till skillnad från 

forskningsresultaten som säger att många själv definierar sig som beroende, kan bero på att 

forskningen berör personer med dataspelsproblematik i alla åldrar. Det kan tänkas innebära att 

unga i lägre utsträckning inser sin problematik än vuxna med ett problematiskt spelande samt 

att vuxna har mer benägenhet att kalla sig beroende.  

 Respondenterna var eniga om att det är konsekvenserna av dataspelandet som är avgörande 

för om spelandet är ett ”beroende” eller om det är problematiskt. Om dataspelandet bidrar 

med negativa konsekvenser för individen när det gäller relationer till familj och vänner, skola, 

arbete, hälsa, hygien och så vidare kan det vara ett tecken på att individen inte längre har 

kontroll över sitt dataspelande. Det är dessa faktorer som skiljer personer med ett 

problematisk spelande gentemot personer som kan spela kontrollerat.  

 
R1: Det är ju när konsekvenserna blir för stora. Jag hävdar ju det att man inte ska 

titta bara på antalet timmar. För det kan mycket väl vara så att om man tänker att 

man en helg har något att göra med sina kompisar, ett LAN exempelvis. Om man då 

håller på i stort sett dygnet runt så är väl det okej bara man klarar arbetsveckorna 

och det vanliga vardagslivet fungerar. 

 
R4: Ett spel blir problematiskt när det... när det får negativa… alltså när det skadar 

mig själv eller någon annan, mina relationer. Då är det ett problem.  

 
R2: Alltså när man inte går till skolan längre för att, när jag inte äter, när jag inte 

duschar, när jag inte tar hand om verken hygien eller hemmet, när jag inte går och 

arbetar eller när jag inte kan gå och handla när vanliga folk är i affären utan jag går 

klockan elva strax innan de stänger och då tycker jag att och att när man inte är i 

kontroll längre.  

 

Griffiths (2009) beskriver i sin forskning att det inte är antalet timmar som är avgörande för 

om dataspelandet är problematiskt eller inte, utan det är de negativa konsekvenserna och 

sammanhanget som är av betydelse. Det som Griffiths i sin studie bland annat kom fram till 

stämmer överens med vad respondenterna i ovanstående citat beskrivit. Ett dataspelsberoende 

går inte att mäta i tid utan spelarnas situation måste förstås utifrån hur det påverkar deras 
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livssituation och vilka konsekvenser spelandet medför. Det handlar om att individen måste ha 

kontroll över sitt spelande och inte ”glömma bort” det verkliga livet.  

 

5.2. Orsaker till dataspelsproblematik 
Utifrån respondenternas svar på frågor kring vilka som utvecklar ett problematiskt spelande 

och om de har några specifika personlighetsdrag framkom att individer med neuropsykiatriska 

diagnoser och socialfobiska drag är överrepresenterade. Respondenterna menar dock att det 

inte gäller generellt då problematiken förekommer överallt, det går inte att säga att det måste 

finnas underliggande problematik. Den vanligaste personlighetstypen som respondenterna 

möter i sitt arbete är unga med dåligt självförtroende, som är tillbakadragna och med en 

känsla av att inte passa in. Dessa ungdomar som känner sig udda och inte hittar sin plats i 

gemenskapen kan i dataspelen ha lättare att känna sig uppskattade och accepterade för den 

dem är. Individerna kan i spelen utveckla en karaktär med egenskaper som de i verkliga livet 

inte kan erhålla. En av respondenterna förklarar också att individer, exempelvis ”ledartyper”, 

kan ha svårt att bli accepterade eftersom de ofta upplevs som överlägsna och att de vill styra 

över andra människor. Unga med denna typ av personlighet passar bättre in i spelen då de kan 

bli duktiga på att organisera andra spelare till att klara svåra utmaningar och uppdrag. De blir 

då en person som andra ser upp till istället för vara den som omgivningen irriterar sig på.  

 
R4: … alltså vi kallar personlighetstypen för kreativa dagdrömmare. Alltså personer 

som har en väldigt intensiv inre dialog, lite tillbakadragna, kan finnas inslag av 

social fobi eller av socialfobiska drag, kan man kalla det. 

 
R1: Sen vet ni att för dem… ja för en asperger-person så är ju den här sociala 

kontakten jobbig när den är direkt såhär. Men däremot i den virtuella världen så är 

det ju mycket enklare. Sen handlar det ju också mycket om att de här människorna… 

alltså det är ju så mycket intryck som kommer och som ska sorteras och de har det 

jobbigt med det. Det har jobbigt att koncentrera sig, men får de titta på datorn så kan 

de stänga av allting annat och så kan de fokusera. 

 

Inom KBT anses tanke, känsla och handling vara sammankopplade och påverkar och 

påverkas av varandra. Positiva tankar ger därmed en positiv känsla som styr hur vi handlar, 

och på samma vis när det gäller negativa tankar och känslor (Palmkron Ragnar, 2006). När 

det gäller de unga som har utvecklat ett problematiskt spelande kan det tänkas att de upplever 

negativa tankar och känslor kring exempelvis skolan, familjen och andra sociala aktiviteter. 

Genom negativa upplevelser kring social kontakt kan socialfobiska drag ha utvecklats vilket 

kan bidra till ett undvikande beteende av social gemenskap. Datorn och spelen kan då bli en 

verklighetsflykt där den unge undkommer det som denne upplever obehagligt. Den unge får 

genom spelen en positiv känsla av att känna sig accepterad, uppskattad och behövd på ett sätt 

som denne inte får möjlighet till i det verkliga livet. De positiva tankarna och känslorna den 

unge upplever i och med spelandet leder till att denne vill fortsätta spela dataspel, vilket kan 

vara en av orsakerna till varför det blir svårt att sluta. Enligt Larsen (2003) belyser man inom 

TA vikten av uppmärksamhet, att alla människor är i behov av att bli sedda och bekräftade. 

Uppmärksamhet är en förutsättning för att individen ska ha möjlighet att utveckla sociala 

färdigheter. Människor är också i behov av socialt samspel med andra för att må bra och 

känna oss tillfreds med oss själva. Utifrån att uppmärksamhet och socialt samspel är viktigt 

utifrån ett TA-perspektiv, kan ytterligare förståelse fås för spelens dragningskraft hos de unga 

som upplever svårigheter med social interaktion. Eftersom gemenskap och uppmärksamhet är 

nödvändigt för människors välmående måste behovet tillfredställas på något sätt. De individer 

som inte får dessa behov uppfyllde kan tänkas få det i dataspelsvärlden istället. Detta stämmer 

väl överrens med de forskningsresultaten (se exempelvis Caplan m.fl., 2009; Chappell m.fl., 

2006) som visar på att dataspel är ett lätt sätt att erhålla social gemenskap och möjlighet till 
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interaktion. Forskning visar också att de människor som har svårare att skapa sociala 

kontakter finner det lättare att göra detta i den virtuella världen.  

 Problem inom familjen är en annan aspekt som respondenterna kan se förekommer bland 

de unga personer som de mött i sitt arbete. En respondent nämner att anknytningsmönster 

mellan den unge med dataspelsproblematik och dennes mamma kan ha bidragande orsak. 

Denne menar att en något problematisk anknytning ofta kan urskiljas hos de unga med denna 

problematik. Flera respondenter beskriver att relationen mellan den spelande och dennes 

pappa har betydelse för utvecklandet av ett problematiskt spelande hos vissa. Det handlar då 

om pappor som är frånvarande på olika sätt. Antingen kan det vara så att papporna är fysiskt 

frånvarande och att de då blir som en främling för den unge, denne har då ingen förebild att se 

upp till. Det kan också vara så att pappan är mentalt frånvarande om dennes arbete tar upp det 

mesta av dennes tid.  

 
R3: … familjer där någon av föräldrarna, kanske framför allt mannen… men någon 

av föräldrarna då helt enkelt är frånvarande väldigt mycket, antingen med arbete 

eller med annat. Skilsmässor är en sådan sak också som man kan se mönster i. 

 

Hur människan tolkar och upplever sin tillvaro anses inom KBT regleras av en omedveten 

mall som utvecklats av tidigare erfarenheter, den nuvarande situation och den sociala 

omgivningen. Eftersom tankar och känslor styr beteendet så innebär det att mallen styr hur 

individer väljer att agera (Palmkron Ragnar, 2006). I och med detta kan familjen anses ha en 

betydande roll för den unges beteende. Konflikter i familjen kan då ha en negativ inverkan på 

den unges mående vilket påverkar beteendet. Inom TA anses familjen och det nära nätverket 

ha en stor betydelse för människors beteende och personlighet. Individer påverkas av deras 

miljö och uppväxten anses ha en betydande roll (Stewart & Joines, 1990). Det som vi 

upplever under uppväxten kan omedvetet påverka personligheten senare i livet. Tankar, 

känslor och minnen som upplevdes tidigare i livet avspeglar sig i hur vi väljer att leva våra liv 

senare (Larsen, 2003). Detta visar ännu en gång på familjens betydelse för den unge och även 

att uppväxten till stor del formar individens beteende. Detta innebär att föräldrars frånvaro 

kan ha betydande inverkan på den unge och vara en anledning till att denne hamnar i ett 

problematiskt spelande. De respondenter som arbetar på Theory in Action menar att orsaken 

till det problematiska spelande inte ligger hos individen utan det beror på bristande 

kommunikation inom familjen. Dataspelandet är då endast en konsekvens av den obalans som 

råder i hemmet.  

 
R4: Det var en annan klient som uttryckte det såhär: ”stämningen i familjen blev 

molnig, sådär grå… det fanns ingen sol i hemmet, det var bara dystert”. Så hela 

familjen gick omkring och var dyster. Det fanns ingen som hade kapacitet att liksom 

ta tag i det utan alla gick omkring och kände sig kränkta, både mamma och pappa 

och son. 

 

Tidigare forskning har visat att en orsak till dataspelande kan vara undvikande av ensamhet 

(Chappell m.fl., 2006). Frånvaro av föräldrar skulle därmed kunna vara en orsak till att unga 

personer börjar spela mycket dataspel, exempelvis om de känner sig ensamma och inte får den 

uppmärksamhet de önskar av sina föräldrar kan spelen väga upp en del av det. Resultat av 

studier har även visat att spelandet kan vara ett sätt att undkomma en påfrestande vardag och 

jobbiga situationer (Griffiths, 2009). Detta kan förklara varför ungdomar som upplever 

konflikter i familjen söker sig till dataspelen, det vill säga för att slippa tänka på det som är 

jobbigt.  

 Föräldrarnas karriärer kan också påverka den unge, framförallt pojkar, då det kan finnas 

någon form av konkurrens mellan far och son. En respondent menar att den unge vill leva upp 

till det som dennes pappa åstadkommit och om denne då har en karriär som är svåruppnåelig 
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för sonen försöker denne istället hitta något annat sätt att lyckas på. Då kan dataspelsvärlden 

vara ett forum där den unge kan bli bättre än sin pappa. Palmkron Ragnar (2006) beskriver 

utifrån KBT en av de vanligaste tankefällorna, måste-borde-tänkande. Detta innebär att 

individen har tankar om att denne måste leva upp till vissa krav som denne har på sig själv. 

Om dessa krav inte uppnås skapas känslor av skam. Detta kan tänkas förklara varför vissa 

unga pojkar känner sig tvungna att leva upp till vad deras pappor åstadkommit. För att 

undvika skamkänslorna tvingas de att finna något de kan bli bra på, och bättre än sin pappa 

på.  

Dataspelen i sig och deras uppbyggnad är också en aspekt som enligt respondenterna leder 

till att unga personer fastnar i ett problematiskt spelande. De menar att det finns ett stort utbud 

av olika spel, så det finns något som passar allas intressen. En av respondenterna tror att alla 

människor skulle kunna fastna i ett överdrivet dataspelande om de befinner sig i en känslig 

period i livet då de är särskilt sårbara. De flesta spel nu för tiden är också utvecklade på ett 

sätt så att de aldrig tar slut, även det är en bidragande faktor till att det är svårt att sluta. 

Eftersom många spel är onlinespel där människor från hela världen spelar samtidigt så finns 

det också alltid någon som spelar och spelen därmed pågår dygnet runt. Det gör att de unga 

som spelar känner att de missar något om de inte sitter vid datorn och är närvarande hela 

tiden.  

 
R4: Alltså spelen… i och med att spelen pågår, det är inte så att det slutar bara för att 

jag stänger av spelet. Då är det ju också någonstans den här känslan att det är en fest 

som pågår och jag är inte där. Undra vad som pågår? Undra vilka som är där? Det 

blir spännande att se sedan. 

 

Respondenterna menar också att dataspelen är utvecklade för att ge den som spelar snabba 

belöningar och ”kickar”. Det gör att de som spelar hela tiden hålls engagerade eftersom det 

hela tiden händer något. Genom att spelen ständigt ger den spelande positiv respons påverkar 

detta, enligt respondenterna, hjärnans belöningssystem. Det leder till att den som spelar hela 

tiden vill känna känslan av tillfredsställelse gång på gång. Det finns alltid ytterligare en 

utmaning att ta sig an, alltid en level att klara eller en boss att besegra. Att hela tiden klara 

svåra utmaningar är också något som leder till respekt från de andra som spelar samma spel. 

Att vara duktig och hela tiden utvecklas gör att andra i dataspelsvärlden ser upp till den som 

spelar. De som är insatta vet precis vad som krävs och hur mycket tid någon har lagt ned för 

att klara en viss uppgift. Många utav de unga som spelar har också hela sitt sociala nätverk i 

spelvärlden och ser därför dessa personer som en stor del av deras liv. Också Griffiths (2009) 

belyser att de som spelar ofta har sina vänner i spelen och därmed ser spelen som något 

positivt. Chappell m.fl. (2006) och Yee (2006) beskriver i sina studier att onlinedataspel är 

utformade så att spelarna ges möjlighet att sammanstråla för att tillsammans genomföra en 

svår utmaning, samt att gemenskapen är en faktor som bidrar till spelens dragningskraft. Även 

respondenterna i denna studie beskriver att de unga måste gå ihop för att klarar de svåraste 

utmaningarna i vissa spel och att gemenskapen därmed blir viktigt för de unga som spelar.  

  Det centrala i KBT, att tankar, känslor och handling hör ihop, innebär att de situationer 

som vi upplever som positiva eller negativa styr vårt beteende. Då detta oftast påverkar 

människor omedvetet förknippas känslor med olika situationer utan reflektion, individen är 

inte medveten om vilka tankar som uppkommer eftersom de kommer automatiskt vid en viss 

situation (Palmkron Ragnar, 2006). Detta kan förklara varför dataspelens uppbyggnad leder 

till att personer vill spela mycket. Spelen leder till positiva tankar hos den unge och därmed 

positiva känslor vilket gör att personen förknippar spelet med känslor av välbehag och 

njutning. Eftersom att spelen får de unga att må bra och känna sig lyckliga leder det till att de 

hela tiden vill spela för att känna den känslan. Till slut kan det tänkas att den unge känner att 

inget annat ger samma känsla eller är lika tillfredsställande. Det faktum att spelen är 
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uppbyggda utan att ha ett avslut samt att de pågår dygnet runt, leder till att den unge kan 

känna att denne missar viktiga händelser i spelen när denne inte spelar. När den unge inte 

spelar och därmed missar saker kan det tänkas att det leder till negativa tankar som leder till 

negativa känslor. Att göra något annat än att spela kan därmed förknippas med negativa 

känslor och göra att den unge undviker att sysselsätta sig med andra saker.  

 Enligt TA styrs människor omedvetet av tre olika tillstånd: barnjaget, förälderjaget och 

vuxenjaget. Om en person styrs av barnjaget agerar denne utifrån spontanitet och lust och 

förtränger förälderjagets tankar om måsten och borden, och vuxenjagets logiska resonemang 

(Larsen, 2003). Detta skulle kunna innebär att dataspelen väcker den unges barnjag-tillstånd 

och förtränger förnuftet för vad som lämpligt. Det skulle kunna betyda att de bara handlar 

utefter vad de känner för och tänker inte på konsekvenserna. När de spelar stängs 

förälderjaget och vuxenjaget av eller hamnar i skymundan.  

 Forskningsresultat stödjer respondenternas uttalanden kring att det finns faktorer i 

dataspelen som bidrar till ett ökat användande. Chappell m.fl., (2006), King & Delfabbro, 

(2009) och Caplan m.fl., (2009) har i sina studier visat att det finns komponenter i dataspelen 

som bidrar till ett överdrivet dataspelande, exempelvis att de hela tiden finna nya utmaningar 

att klara och att spelen inte har något tydligt avslut som gör det svårt att sluta spela. Dataspel 

har även visats ge positiva känslor då spelarna utvecklas och därmed lyckas genomföra nya 

och svårare uppdrag.  

 

5.3. Konsekvenser av dataspelsproblematik 
Respondenterna kan nämna en mängd olika konsekvenser för de unga personer som hamnar i 

ett överdrivet dataspelande. Det kan påverka spelarnas hälsa både fysiskt och psykiskt och det 

påverkar även personernas sociala nätverk och övriga liv. När det gäller den fysiska hälsan 

menar respondenterna att det ständiga stillasittandet bidrar till mag- och tarmbesvär, rygg-, 

muskel- och ledproblem samt att konditionen och fysik drastiskt försämras. Spelarnas 

matvanor blir oftast dåliga och det är vanligt att de antingen går upp mycket i vikt eller att de 

äter så pass dåligt att de blir undernärda. Detta kan även leda till bristsjukdomar och psykisk 

ohälsa. Det är inte ovanligt med konstant huvudvärk, humörsvängningar och stress till följd av 

ett överdrivet dataspelande. Respondenterna beskriver också att många unga, i takt med ett 

ökat spelande, slutar bry sig om att sköta sin hygien. De menar att många struntar i att borsta 

tänderna, duscha, byta kläder, städa och så vidare. Ett överdrivet dataspelande beskrivs 

påverka individer och dennes omgivning på precis samma sätt som vilket annat missbruk som 

helst, eftersom spelandet blir det viktigaste och allt annat kommer i andra hand. Detta innebär 

att också familj, vänner och andra sociala relationer påverkas negativt av problematiken då 

personen i fråga isolerar sig och endast ägnar sig åt spelandet.  

 
R3: Alltså någonstans i slutändan en social öken… alltså att man helt… att man 

isolerar sig. Frånvaro både mentalt, att man inte är fysiskt närvarande eller mentalt 

närvarande. Men också att man är frånvarande från arbete, studier eller uteblir från 

rehabiliteringen, uteblir från arbetsförmedlingen om man ska söka jobb och så. 

 

Eftersom spelandet blir det viktigaste för de unga personer som spelar för mycket dataspel är 

det inte ovanligt att skola eller annan sysselsättning inte prioriteras. Därmed kan ett 

problematiskt spelande om den unge går i skolan leda till sämre betyg och hög frånvaro. Detta 

försämrar den unges förutsättningar för att få ett arbete eller läsa vidare. Respondenterna 

beskriver också att de som studerar på universitet eller högskola ofta hamnar i studieskulder 

då de inte lägger ned tillräckligt med tid på studierna. Dataspelsproblematik kan således få 

stora konsekvenser för den unges framtid. Även om dataspelsproblematik, till skillnad från ett 

pengaspelsberoende, inte kostar speciellt mycket pengar för den som spelar så påverkar det 

ändå den unges ekonomiska situation eftersom det hämmar personers möjlighet till en 
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inkomst. En av respondenterna menar att det blir mer problematiskt för någon som börjar 

spela i ung ålder till skillnad från någon som börjar spela i vuxen ålder. Detta då de kan missa 

flera betydelsefulla skolår som i dagens samhälle nästan är en förutsättning för att ha 

möjlighet att få ett arbete eller läsa vidare.  

 
R1: Det är ju väldigt sorgligt när det är gymnasienivå vi pratar om eftersom då 

kommer de ju inte vidare sen. När de väl kommer ut ur det här spelandet, vi kan säga 

i 22 årsåldern, ja då står de där och har inte gymnasiekompetens. Då ska de börja 

med att läsa in det först innan de kan börja tänka: vad ska jag göra nu? Så det blir 

tungt för dem men de ser de inte när de är mitt i det. Det förstår liksom inte att det 

här kommer få återverkningar långt, långt fram. 

 

Ett överdrivet dataspelande bidrar till en mängd olika konsekvenser för den som spelar även 

om själva dataspelandet i sig inte behöver vara skadligt. Mängden tid och upptagenheten gör 

att den unge får problem på så många andra områden. Samtidigt har spelandet en lugnande 

effekt och gör att den som spelar inte behöver tänka på det som är jobbigt. Detta kan tänkas 

göra det svårt för den som hamnar i en dataspelsproblematik att ta sig ur det och ta tag i allt 

denne försummat. Enligt Palmkron Ragnar (2006) används begreppet undvikarbeteende inom 

KBT som innebär att människor kan undvika situationer som skapar ångest för att känna 

tillfällig trygghet. Att inte utsätta sig för det som oroar, ökar istället ångesten inför att ta tag i 

det som känns jobbigt. Det undvikande beteendet gör att personen aldrig kan uppräcka att det 

som oroar inte är fullt så allvarligt. Det kan tänkas att de unga med dataspelsproblematik har 

anammat ett undvikarbeteende. Detta då dessa individer genom dataspelen försöker fly från 

de situationerna som de förmodar är obehagliga. Det kan antas att de unga med 

dataspelsproblematik känner ångest inför exempelvis ta tag i det de missat i skolan eller 

återuppta relationer som försämrats. Ångesten gör det svårt att ta tag i situationen och istället 

väljer de att undvika det som är jobbigt. Genom att undvika det som känns jobbigt skapar de 

unga en förvrängd bild av hur situationen kommer se ut eftersom de aldrig motbevisas.  

 Precis som respondenterna beskriver har även studier visat att individer med ett 

problematiskt dataspelande ser spelen som det viktigaste i livet och lägger ned så pass mycket 

tid så att de inte hinner med annat som är viktigt, exempelvis skola, arbete, familj och vänner 

(Chappell m.fl., 2006; Griffiths, 2009). Respondenterna förklarar att påverkan på familjen 

kring en ung person med dataspelsproblematik kan vara lika allvarlig som vilket annat 

missbruk som helst. Konflikterna i familjen kring dataspelsproblematiken bidrar med 

försämrade relationer inom familjen. Den unge med ett problematiskt dataspelande har lättare 

för att bli irriterad då de inte äter korrekt, inte sover eller ger sin kropp det den är i behov av. 

Detta i kombination med föräldrarnas tjat om att inte spela för mycket skapar stora konflikter. 

Respondenterna trycker på att när kommunikationen inom familjen brister och att de inte kan 

prata med varandra utan att gräla, låser sig situationen och möjligheten att lösa problemen 

försvåras. Föräldrarna känner sig maktlösa vilket skapar en frustration och de unga ser oftast 

inte något problem i sitt beteende. Syskonen i familjen kan känna sig bortglömda då allt fokus 

ligger på den unge med dataspelsproblematik och dennes beteende och situation. 

Respondenterna från Theory in Action beskriver konflikterna i familjen som psykologiska 

spel, utifrån TA. Enligt Larsen (2003) innebär psykologiska spel att människor omedvetet 

intar specifika roller när de kommunicerar och hamnar i konflikter med varandra. I de 

psykologiska spelen finns rollerna förföljare och offer samt i vissa fall en räddare. 

Respondenterna menar att föräldrarna till ett barn med ett överdrivet dataspelande intar rollen 

som förföljare då de kritiserar den unges spelande. Den unge går då in i offerrollen och tycker 

synd om sig själv och känner sig angripen. Enligt respondenterna bli datorn och dataspelen 

räddaren som ger tröst. När den unga känner sig som ett offer och påhoppade ser de det som 

en ursäkt till att spela.  
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R4: Till slut så finns det liksom en que som gör att man får möjlighet att smälla igen 

sin dörr och slå på datorn. ”Jaha, vad var det jag sa… mina föräldrar de förstår mig 

inte, de lyssnar inte på mig”. Och så får man en ursäkt till att sitta sex timmar. Och 

föräldern går iväg och ”Är det bara vi som har det såhär?”, ”Vilken dålig förälder 

jag är”. Och där har vi, där har vi dramat så att säga. 

 

Enligt Hauge och Gentil (2003) har ungdomar med dataspelsproblematik i större utsträckning 

lättare för att hamna i konflikter med vänner i jämförelse med ungdomar som inte har ett 

överdrivet spelande. Detta skulle kunna jämföras med de som respondenterna säger att det i 

familjerna ofta är mycket konflikter. Detta kan innebära att ett överdrivet dataspelande leder 

till mycket konflikter med det sociala nätverket. Det skulle dock kunna vara så att det är 

konflikter och andra bakomliggande problem som leder till dataspelsproblematiken eller att 

förklaringen till denna problematik är mer komplicerad än så. Då skulle dataspelen kunna ses 

som en flykt från det som är jobbigt, istället för en orsak till att konflikter uppstår samt att 

unge uppträder aggressivt på grund av för mycket dataspelande.  

 En annan konsekvens av ett överdrivet dataspelande som respondenterna nämner är att 

ungdomarna blir socialt isolerade och i många fall utvecklar en social fobi. Eftersom dessa 

ungdomar spenderar så mycket tid framför datorn och slutar umgås med andra kan de till slut 

förlora strategier för hur man umgås med människor och kommunicerar. Respondenterna 

beskriver att vissa unga personer som fått hjälp med sitt dataspelande gärna vill ta upp 

kontakten med vänner men de känner sig rädda och vet inte riktigt hur de ska bete sig i ett 

socialt sammanhang. Många har också en rädsla för att komma tillbaka till skolan eller arbetet 

när de varit borta en längre tid och de beskriver en rädsla för att det ska bli pinsamt att gå 

tillbaka. Respondenterna menar också att många ungdomar med dataspelsproblematik har en 

låg självkänsla och ett dåligt självförtroende vilket gör det ännu svårare för dem att träffa 

andra människor någon annanstans än på internet.  

 
R2: det där är också väldigt märkligt att man liksom utvecklar, att man bli socialt 

otränad, väldigt alltså vågar inte, folkskygg, vågar inte ta kontakt med människor 

annat än genom nätet och inom det man har kontroll över men inte IRL alltså, det 

funkar inte, för det är verkligheten. 

 

Inom KBT anses människans beteende och känslor påverkas av tankemönster såsom scheman 

och grundantaganden som styr hur individen tolkar omvärlden och sig själv. Individen styrs 

också av automatiska tankar som påverkar känsla och handling. Dennes scheman och 

grundantagen kan skapa dyfunktionella tankar som gör att individen tolkar sin omgivning 

negativt (Palmkron Ragnar, 2006). Eftersom de unga med dataspelsproblematik ofta isolerar 

sig från social kontakt kan det tänkas att de har skapat förvrängda tankemönster som att de 

tolkar omgivningen som skrämmande. Personernas dåliga självkänsla och självförtroende kan 

ses som scheman och grundantaganden om att de inte duger eller att ingen tycker om eller 

uppskattar dem i den verkliga världen. I spelen däremot kan de känna känslor av att vara 

betydelsefulla och duktiga, vilket kan stärka deras självkänsla och självförtroende.  

 En central del inom TA är tidsstrukturering som beskriver hur människan beter sig för att 

få eller undvika uppmärksamhet. De delas upp efter grad av efter hur pass riskfylld aktiviteten 

är och benämns som tillbakadragenhet, ritualer, tidsfördriv, aktiviteter, psykologiska spel och 

intimitet. Exempelvis så innebär tillbakadragenhet så lite risk som möjligt för att utsättas för 

negativ uppmärksamhet, ritualer är relativt tryggt då det innebär något bekant som följer ett 

visst mönster, intimitet däremot innebär en stor risk men är också det som ger möjlighet till 

interaktion på det djupare planet (Larsen, 2003). Detta kan beskriva de ungas rädsla för att 

vara en del i ett socialt sammanhang. Det kan antas att de väljer tillbakadragenhet för att inte 

riskera att utsättas för negativ uppmärksamhet såsom att inte bli omtyckta. Dataspelen skulle 

kunna beskrivas som en ritual eller aktivitet som ger en kontrollerad aktivitet där de inte 
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behöver vara rädda för denna negativa uppmärksamhet. Intimitet eller annan social kontakt 

kan verka skrämmande då det innebär att personen måste dela med sig av sig själva, sina 

tankar och känslor, vilket kan tänkas vara svårt för en person med dålig självkänsla eller 

dåligt självförtroende.  

 Enligt tidigare forskning har det visat sig att dataspelsproblematik kan kopplas till psykisk 

problematik såsom ångest och depression (Brunborg m.fl., 2013; Williams m.fl., 2008). 

Dataspelsproblematik kan alltså även leda till ett försämrat psykiskt mående i form av sämre 

självkänsla och självförtroende, men också ångest och depression. Genom dataspelandet 

försämras det psykiska måendet vilket gör det svårare att umgås med andra människor, vilket 

i sin tur kanske gör att individen spelar ännu mer för att tillfredsställa behovet av social 

kontakt på något sätt.  

 Trots många negativa konsekvenser av ett överdrivet dataspelande kan respondenterna 

också nämna mycket positivt med dataspelen samt positiva egenskaper som de spelande 

ungdomarna utvecklar. Många blir duktiga på att kommunicera på engelska, de utvecklar en 

god förmåga att samarbeta med andra samt att organisera och bygga upp strategier för att 

klara svåra utmaningar. Respondenterna menar att många av dessa egenskaper är bra och 

nyttiga samt att det är synd att de inte har möjlighet att utnyttja dessa förmågor i det verkliga 

livet. Även forskning (se exempelvis Dye m.fl., 2009; Subrahmanyam m.fl., 2001) har visat 

att dataspelande kan bidra till positiva egenskaper hos de som spelar. Bättre reaktionsförmåga 

och förmåga att snabbare ta in visuell information är några exempel.  

 

5.4. Behandling av dataspelsproblematik  
Respondenterna från både Game Over och Theory in Action förklarar att dataspelsproblematik 

i dagsläget är så pass ouppmärksammat att det kan vara svårare att få hjälp i jämförelse med 

andra missbruksproblem. En av respondenterna beskriver att de som söker behandling inte 

alltid får möjlighet till det. Respondenten menar att vart man bor kan ha betydelse för om 

hjälp ges eller inte. Denne förklarar att det även är lättare för personer med 

pengaspelsberoende att få hjälp än en person med dataspelsproblematik på grund av att det är 

mer etablerat i samhället. I vissa fall måste därmed familjerna själva betala för behandlingen. 

En annan respondent menade att det i Socialtjänstlagen endast står att kommunen har ansvar 

att hjälpa personer med missbruk av alkohol, droger och andra substanser. Personer med ett 

spelberoende möts därför inte med samma allvar och i synnerhet inte dataspelsberoende. När 

det gäller Theory in Actions insatser är det alltid familjerna själva som får står för 

kostnaderna.   

 

5.4.1. Game Over 

På Game Over sker behandlingen både i grupp och individuellt genom terapi. Respondenterna 

menar att gruppbehandlingen består av mycket aktiviteter men också av gruppsamtal som sker 

tillsammans med de andra som är i behandling. De arbetar mycket med att individerna ska 

lära sig att känna igen de tankefällor som leder till deras problematik, samt att de ska lära sig 

hantera sina tankar och känslor. De unga som är i behandling får göra olika uppgifter för att 

lära känna sig själva och förstå sitt spelande.  

Utifrån ett KBT-perspektiv anses individers tankar och syn på sig och sin omgivning ligga 

till grund för problem som uppstår. Även erfarenheter av resultatet av olika tankar och 

beteenden har betydelse för hur människor tolkar situationer (Andersson och Mörtberg, 2008). 

Palmkron Ragnar (2006) förklarar att det inom KBT är ett mål att få människor att förstå sina 

tankemönster och hur de påverkar känslor och handlingar. Det handlar om att lära sig känna 

igen de dysfunktionella tankar och handlingar som bidrar till negativt psykiskt mående samt 

att lära sig tänka ur andra mer realistiska perspektiv. Detta innebär att Game Over arbetar för 

att förändra individernas tankemönster för att på så vis förändra känslor och beteende. För att 

åstadkomma en förändring måste de unga spelarna lära sig att förstå sig själva för att på så sätt 
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bli medvetna om hur de påverkas av deras sätt att tänka. Mycket fokus läggs vid att diskutera 

de konsekvenser som kommer utav ett överdrivet dataspelande.  

 
R1: Den första delen av behandlingen så går man in i och tittar på spelandet in i 

minsta detalj. Hur har man spelat? När har man spelat? varför har man spelat? Hur 

har man tänkt när man spelade och vad har det betytt? Vad har det stått för och vad 

har det fått för konsekvenser? Det är ju det viktigaste av allt egentligen att titta på.  

 

Respondenterna menar att detta är en viktig del för att motivera de unga till att förändra sin 

situation. Andersson och Mörtberg (2008) förklarar att det utifrån KBT anses viktigt att 

personen i fråga själv är motiverad för att möjliggöra en förändring i dennes situation. 

Personalen på Game Over pratar om och reflekterar över, tillsammans med de i behandling, 

konsekvenserna som deras överdrivna dataspelande har bidragit med för att de unga ska förstå 

att ett överdrivet dataspelande kan påverka deras liv och mående negativt. Detta av anledning 

att motivera de unga att ta tag i sina liv och åstadkomma en förändring.  

När den första delen är över och ungdomarna har fått en djupare förståelse för sitt spelande 

och vad det kan orsaka börjar man titta på hur framtiden ska se ut. De får prata om vad de vill 

förändra samt göra med sina liv. Det är även viktigt att arbeta med dataspelarnas 

självförtroende och få dem att inse att de kan klara av saker. De kan även få prova på rollspel 

tillsammans eftersom många är rädda för det verkliga livet och vardagliga situationer. En 

annan viktig del i behandling är olika aktiviteter för att sysselsätta dem, detta dels för att 

ungdomarna är i behov av att röra på sig, dels för att de ska få träna sig socialt. Det är också 

viktigt att ungdomarna får upptäcka att det finns andra saker än dataspel som är roligt att ägna 

sig åt. Palmkron Ragnar (2006) belyser att det inom KBT anses viktigt att använda sig av 

delmål för att hålla uppe motivationen för att lyckas åstadkomma en långsiktig förändring. 

Detta är även av betydelse för att individen tydligt ska uppleva att en förändring sker. Genom 

att de unga som är i behandling på Game Over pratar om framtiden och deras livsvisioner ges 

de möjlighet att sätta upp mål för hur de vill att deras liv ska bli. De går även igen hur 

individerna ska lyckas uppnå sina mål och vad som krävs på vägen. Delmålen hjälper de unga 

att se att de utvecklas och klarar utmaningar. Att använda sig av delmål kan vara bra för att 

stärka de ungas självförtroende och för att de då kan se att förändring sker. Det kan även vara 

lättare att ta till sig en uppgift som inte känns omöjlig att lyckas med, vilket också kan hålla 

motivationen uppe.  

Enligt King & Delfabbros (2009) studie kring vad som är viktigt i behandling av 

dataspelsproblematik framkom det att personerna är i behov av social stöttning när de ska 

sluta spel dataspel. Dataspelen har tidigare varit individernas största sysselsättning och det 

lämnar därmed efter sig ett stort tomrum. Eftersom dataspelen givit stor tillfredsställelse är det 

viktigt att dessa personer får möjlighet till att finna nya nöjen att ägna sig åt. Dataspelarna har 

ofta hela sitt sociala nätverk i spelen vilket gör att de vid avslut är i behov av nya sociala 

kontakter. Forskningsresultatet visade även att information om dataspelandets konsekvenser 

är viktig att ge för att individerna ska förstå vilka effekter det medför. Behandlingen på Game 

Over kan utifrån respondenternas utsagor anses innehålla de komponenter som King och 

Delfabbros i sin studie berörde. Eftersom Game Over är ett behandlingshem för unga med 

dataspelsproblematik ges individerna möjlighet att få och ge social stöttning till varandra då 

alla är i liknande situation. Det kan även bidra till att de unga skapar ett nytt socialt nätverk i 

det verkliga livet. På Game Over är personalen även mycket mån om att ge information om 

dataspelsproblematik för att skapa en förståelse hos de unga. Även om Game Over bedriver 

gruppverksamhet finns också möjlighet till enskilda samtal med terapeut och psykolog. Där 

finns möjlighet att beröra ämnen som känns för privata att ta upp i gruppen. I dessa samtal är 

det den unge själv som bestämmer vad denne vill prata om.  
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Behandlingen på Game Over ger även familjen till den unge möjligheten att vara delaktig i 

arbetet. De får information om dataspelsberoende och chansen att träffa andra föräldrar i 

liknande situationer vid anhörigdagar och de kan även delta vid de ungas individualterapi. 

Andersson och Mörtberg (2008) belyser att människors miljö och sociala kontext är en del i 

formandet av människans beteende. Det är därmed av betydelse att familjen får vara delaktig i 

behandlingen vid Game Over då de unga påverkas av och påverkar sin familj och hemmiljö. 

King & Delfabbro (2009) menar i sin studie att föräldrar till unga dataspelare har en stor 

betydelse då det är den vuxnes ansvar att kontrollera den unges spelande. I och med att Game 

Over arrangerar anhörigdagar och informerar om dataspelsproblematik kan de skapa en 

medvetenhet hos föräldrarna om problematiken vilket underlättar för att vara ett stöd i deras 

barns situation.  

 

5.4.2. Theory in Action 
Respondenterna från Theory in Action menar att behandlingen anpassas efter individens 

behov. Till en början kontaktar den unge själv eller, vilket är vanligast, den unges föräldrar 

verksamheten för att söka hjälp. Först handlar det om att skapa en kontakt med individen och 

dennes familj och försöka reda ut vad problematiken handlar om. Det är först därefter som 

verksamheten erbjuder och föreslår olika insatser som skulle kunna vara aktuella. 

Respondenterna beskriver att de arbetar mycket med hembesök för att möta klienten i sin 

hemmiljö och underlätta för den unge som många gånger kan känna en rädsla inför att möta 

nya människor eller en ny miljö. Theory in Action har som mål att den unge ska vara 

motiverad till att förändra sin situation, men om det inte är fallet så arbetar de med 

konsultation och coachning för den unges anhöriga. Utifrån TA menar Larsen (2003) att 

tankemönster och beteenden hos människan kan läras om och att det viktigaste är individens 

vilja och motivation att förändra sin situation. Då Theory in Action har TA som teoretisk 

utgångspunkt i sitt arbete anses det relevant att de arbetar för att motivera den unge till en 

vilja att förändra sin livssituation och bryta sitt negativa beteende.  

Respondenterna beskriver att de inte enbart har dataspelandet som huvudfokus vid 

behandling då de anser att dataspelande i sig inte behöver vara problematiskt. De tittar på hela 

den unges livssituation och sammanhanget kring denne. Det kan vara synen de unga har på 

sig själva och vilka de är, om de tar hand om sig själva och sin hälsa, hur relationerna till 

familj och vänner ser ut samt vad den unge har för framtidsdrömmar. Detta är ämnen som kan 

behandlas under individuell terapi eller samtal då den unge har chans att prata om sig själv 

och sin situation. Respondenterna menar att kontaktvägen till de unga oftast måste ske via 

intellektet då det kan vara svårt att nå dem genom att ställa frågor som: ”hur mår du?” eller 

”Hur känns det?”. Det kan oftast vara svårt för de unga med dataspelsproblematik att prata om 

känslor eller beskriva hur de känner. För att lättare kunna skapa kontakt och prata om 

problematiken menar respondenterna att det är viktigt att vara saklig och logisk och diskutera 

den unges situation på ett sätt som de förstår.  

 
R4: Till exempel… om vi tar en sak som ”alla andra spelar som jag”. Okej, är det 

så? Har du en klasslista? Så ska vi göra så att vi ringer upp var och en och kolla hur 

mycket de spelar? Att man synar de här påståendena och det som för personerna är 

sanna. Det är inte så att han medvetet ljuger, absolut inte. Utan vi kollar upp det: ”du 

det där låter märkligt, ska vi kolla upp det?”. Att ta personen på allvar och så för 

man ut det. Och att prata om det. Och då blir det: ”ja, kanske inte alla då”. 

 

En annan viktig del i behandling av den unge är att arbeta med självkänsla och 

självförtroende. Respondenterna menar att de vill arbeta för att den unge ska känna att denne 

är betydelsefull i sitt eget liv och att det är okej att lyckas. De menar att många unga som de 

kommer i kontakt med har tappat sina mål i livet och att de ser på sin tillvaro och framtid med 

hopplöshet. Behandlingen ska därför stärka de unga och stötta dem i att bygga upp nya 
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målbilder och få dem att se ljust framtiden. Stewart & Joines (1990) menar att TA utgår från 

att alla människor har ett lika stort värde och att de ska mötas med respekt. Man anser att 

varje individ själv är kapabel att fatta egna beslut kring sina liv och att alla således har en fri 

vilja. Det innebär att målet med behandling utifrån TA ska grunda sig i individens egna 

målsättningar. Detta speglas i Theory in Action arbete och i deras bemötande av sina klienter. 

Respondenterna beskriver att de försöker bemöta de unga på deras nivå och på ett respektfullt 

sätt. Detta då de tar till sig de ungas tankar och tar dem på allvar samt att de försöker se 

situationen utifrån de ungas perspektiv. Ur respondenternas utsagor kring att stärka de unga 

till att själva sätta upp nya mål kan det förstås att de arbetar utifrån synen på människan som 

kapabel att själv bestämma över sina liv. Då de unga tappat målbilder i sina liv försöker 

behandlarna från Theory in Action stötta dem till att bilda nya mål att uppnå.  

 I Theory in Action behandlingsarbete har familjen en betydande roll då man anser att 

mycket av problematiken grundar sig i familjens situation och förmåga till kommunikation. I 

behandlingen av familjens situation arbetar Theory in Action med att förbättra familjens 

förmåga att lyssna till varandra och ge varandra möjlighet att uttrycka vad de tycker och 

känner. Respondenterna menar att hela familjen, inte endast den unge, måste genomgå en 

förändring för att uppnå en önskad situation. Detta menar de är viktigt för framförallt 

föräldrarna att förstå, då de många gånger tror att behandlingen och förändringen endast ska 

beröra den unge och dennes dataspelande. I familjen kan behandlingen även handla om att 

skapa struktur i vardagen för hur den ska se ut. Det kan handla om att gemensamt bestämma 

rutiner vid sömn, kost, sysselsättning och så vidare. Stewart & Joines, (1990) förklarar att en 

central aspekt inom TA är att människan påverkas av sin miljö och uppväxt. Detta förklarar 

varför Theory in Action i sin behandling lägger stor vikt vid hela familjen situation och inte 

endast den unges. Den unges dataspelsproblematik och dennes beteende grundar sig inte 

endast i personliga egenskaper utan påverkas av flera faktorer kring den unge, bland annat 

familjen. Även familjens beteende och situation påverkas i sin tur av den unge. Enligt Larsen 

(2003) är TA inte bara en personlighetsteori utan även en teori kring kommunikation, vilket 

innebär att samspel är en central del. Detta ger ytterligare en förståelse för varför Theory in 

Action arbetar med behandling av hela familjen. Theory in Action anser att problem hos unga 

uppstår i samband med bristande kommunikation och relation inom familjen. Enligt tidigare 

forskning som King & Delfabbro (2009) presenterar är det viktigt att behandlingen involverar 

föräldrarna och att det sker en öppen dialog mellan förälder och barn. Studien belyser vikten 

av att kunna prata om dataspelandet och vilka konsekvenser de medför. Detta stärker åter igen 

respondenternas åsikt kring att föräldrarna bör vara delaktiga i behandlingen samt att stort 

fokus läggs vid kommunikationen mellan den unge och dennes föräldrar.  

 De unga ges även möjlighet till terapi i grupp då de har möjlighet att träffa och samtala 

med personer med liknande problematik som de själva. Detta anser respondenterna är 

framgångsrikt för de unga med dataspelsproblematik då de ofta känner en rädsla inför sociala 

sammanhang och då ges möjlighet att träna på detta. Gruppterapin kan också ge deltagarna 

möjlighet att känna igen sig i varandras processer, vilket kan ge motivation och hopp till att 

fortsätta framåt. De kan exempelvis se att de kommit längre än någon annan och då känna att 

de kommit framåt med sin situation. Även att de kan se att andra har kommit längre och då 

tänka att om andra kan så kan jag. Gruppterapin kan gå till så att alla deltagare får berätta i tur 

och ordning om hur deras vecka har varit och hur det går för dem. De kan även belysa olika 

teman som tas upp för diskussion i gruppen. Enligt Larsen (2003) handlar TA om att göra 

människor medvetna om hur de själva har utvecklats och vad deras beteende beror på. Detta 

för att individen ska ha möjlighet att själva kontrollera sitt beteende och mående. Genom 

Theory in Action gruppterapi får de unga möjlighet att i grupp diskutera orsaken till sitt 

beteende och varför de spelar på ett överdrivet sätt. Detta kan anses underlättar för de unga att 

förstå sin situation och bli medvetna om vad deras beteende beror på.  
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Respondenterna från Theory in Action menar att varje människa behöver stimuli, struktur och 

relationer. De unga med dataspelsproblematik får genom det överdrivna dataspelandet för 

liten del av struktur och relationer då stimulit, det vill säga dataspelandet, har tagit över. De 

menar att om struktur och relationer stärks hos individen kommer det leda till en balans 

mellan dessa tre faktorer. I King & Delfabbros (2009) studie framkom att det i behandling av 

dataspelsproblematik är viktigt att skapa strategier för att främja en balans mellan 

dataspelandet och andra betydande delar av livet. Arbetet som Theory in Action gör genom att 

skapa struktur och stärka relationer kan därmed skapa balans i den unges situation, andra 

viktiga delar får större plats i den unges liv vilket kan bidra till att den unge inte har lika stort 

behov att spela lika mycket.   

 

 

6. Slutdiskussion 

 

I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat och slutsatser utifrån de 

forskningsfrågor som ställdes inledningsvis. Dessa slutsatser jämförs även med tidigare 

forskningsresultat. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning på området 

dataspelsproblematik.  

 
Syftet med denna studie var att undersöka ungas dataspelsproblematik samt vilka 

konsekvenser ett överdrivet spelande medför. Den första frågeställningen som studien syftade 

till att besvara var: Kan ett överdrivet dataspelande hos unga ses som ett beroende? Det som 

ur resultatet framkom var att det i samhället är lättare att få hjälp om personen har en erkänd 

diagnos. Då dataspelsproblematik ännu inte har en bestämd definition skapar det svårigheter i 

möjligheten till insats. Det framkom att dataspelsmissbruk är lika allvarligt som andra 

missbruk då det påverkar och i vissa fall tar över individens liv. Tidigare forskning av bland 

annat Ko m.fl. (2012), Ko m.fl. (2008) och Weinstein (2010) har visat att mekanismer i 

hjärnan hos individer med dataspelsberoende kan likställas med personer med andra typer av 

beroende såsom narkotika, alkohol eller nikotin. Chappel m.fl. (2006) och Griffiths (2009) har 

i sina studier också visat att många som spelar på ett överdrivet sätt beskriver sig själva som 

beroende. Detta tyder på att dataspelsproblematik skulle kunna jämföras med vilket annat 

beroende som helst. Det skulle kunna innebära att även dataspelsmissbruk och 

dataspelsberoende borde erkännas som diagnos. Det kan dock ses som problematiskt att 

människor måste stämplas som sjuka för att beviljas hjälp. Borde det inte räcka med att 

människor är i behov av hjälp, oavsett vad det handlar om? Det går att anta att en diagnos av 

dataspelsberoende skulle kunna innebära både för och nackdelar för arbetet med unga med 

denna typ av problematik. Fördelar med en diagnos är att det skulle kunna leda till att 

problematiken blir mer uppmärksammad och att den bemöts med större allvar som annan 

beroendeproblematik. Det som kan anses vara negativt med ett diagnostiserande av överdrivet 

dataspelande är att det kan medföra en syn på att problematiken endast ligger hos individen. 

Det kan tänkas att problematikens sammanhang till viss del glöms bort.  

 Den andra frågeställningen var: Vilka orsaker ligger till grund för ett problematiskt 

spelande hos unga? Resultatet visade att respondenterna hade skilda tankar kring orsaken till 

ett problematiskt dataspelande hos unga. Det fanns tankar kring att egenskaper hos individen 

påverkar risken att bli beroende av dataspel, att det är spelen i sig som har 

beroendeframkallande karaktär eller att det finns annan problematik i individens liv och att 

dataspelandet därmed är en effekt av det. Med tanke på att respondenterna som arbetar 

specifikt med unga med dataspelsproblematik inte har en gemensam uppfattning om vad 

orsakerna till problematiken är kan det tänkas leda till att det är ett problem som är svårt att 

arbeta med. Om man ser till tidigare forskning finns även där resultat som visar på olika 
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orsaker till problematiken. Det finns studier som visat att bakomliggande psykosocial 

problematik kan kopplas till ett problematisk spelande (se exempelvis Caplan m.fl., 2009; 

Chappell m.fl., 2006; Ko m.fl., 2005). Andra studier har visat att onlinedataspel kan vara ett 

lättare sätt att skapa sociala relationer för de personer som har svårt för det i verkliga livet 

(Caplan m.fl., 2009; Chappell m.fl., 2006). Forskning har även visat att dataspelen i sig har 

vissa mekanismer som gör det lätt att fastna i dem (Chappell m.fl., 2006; King & Delfabbro, 

2009). Utifrån detta kan det tänkas att det inte finns en tydlig orsak till varför vissa ungdomar 

fastnar i ett överdrivet dataspelande. I och med att dataspelsproblematik är ett komplext 

problem kan det antas att det också är svårt att avgöra hur behandlingen av problematiken ska 

se ut. Det gör att också att problematiken blir svår att förebygga. Trots att denna studie och 

tidigare forskning kan visa på olika orsaker till problematiken behöver det inte finnas någon 

orsak som gäller generellt för alla. Det kan snarare vara så att det handlar om en kombination 

av olika orsaker och att det även skiljer sig från person till person.  

Vilka konsekvenser bidrar ett problematiskt spelande med? Var studiens tredje frågeställning 

och resultatet visade att dataspelsproblematik hos unga bidrar med en mängd olika 

konsekvenser. Bland annat kan problematiken leda till hälsoproblem både fysiskt och 

psykiskt, rädsla för omvärlden, problem med sociala relationer till familj och vänner samt 

svårigheter med att klara av skolan. Även tidigare forskning har visat att många negativa 

konsekvenser kan komma utav ett problematiskt spelande. Enligt Brunborg m.fl. (2013) och 

Williams m.fl. (2008) kan problematiken kopplas till psykisk ohälsa såsom ångest och 

depression och enligt Williams, Yee & Caplan (2008) även till fysisk ohälsa i form av 

övervikt. Chappell m.fl. (2006) och Griffiths (2009) menar att spelandet blir så tidskrävande 

att andra delar av livet försummas, exempelvis skola och arbete. Det framkommer dock i 

resultatet av denna studie att dataspelande också kan bidra till positiva konsekvenser för de 

som spelar. Samarbets- och organisationsförmåga förbättras och det kan även bidra till 

utvecklade språkkunskaper. Tidigare forskning kan också påvisa positiva effekter av 

dataspelande då exempelvis Dye m.fl. (2009) och Subrahmanyam m.fl. (2001) menar att 

dataspelande kan leda till en förbättrad reaktionsförmåga samt förmåga att snabbt ta in visuell 

information. Utifrån resultat och tidigare forskning kan det tyckas att dataspelande bidrar med 

många negativa konsekvenser. Det måste dock förstås utifrån att det gäller när spelandet blir 

överdrivet och när de unga har tappat kontrollen över hur mycket de spelar. Att spela dataspel 

bör inte ses som något negativt i sig då det kan vara en rolig sysselsättning som många unga 

finner stimulerande. En överkonsumtion av något är sällan positivt.  

 Resultatet beskriver även att unga som inte finner sin plats och känner sig udda och 

annorlunda många gånger upplever att det endast är i dataspelen de får möjlighet att vara sig 

själva och bli uppskattade för dem de är. Det kan därför ifrågasättas om det är fel att välja att 

spendera sin tid i den virtuella världen om personen i fråga upplever den bättre och mer 

accepterande än världen utanför.     

  Studiens sista frågeställning var: vilken behandling ges till unga med 

dataspelsproblematik? Resultatet visade att behandlingen för unga med ett problematiskt 

dataspelande på Game Over och Theory in Action både hade likheter och skillnader. 

Verksamheternas grundsyn på problematiken och teoretisk utgångspunkt kan ses ha betydelse 

för hur behandlingen vid de olika verksamheterna är utformade. Game Over tycks ha en mer 

individinriktad behandling då de utgår från KBT och anser att problematiken ligger hos 

individen som spelar och dataspelens utformning. Theory in Action fokuserar i större 

utsträckning på familjen och dess relationer då de arbetar utifrån TA och anser att de ungas 

dataspelsproblematik grundar sig i annan problematik. Detta tyder på att olika typer av 

behandling kan ha god effekt för de unga med dataspelsproblematik. Resultatet visar dock 

inte vilken behandling som är mest effektiv. Att olika typer av behandling kan ge goda 

resultat kan tänkas bero på att det finns flera orsaker till det problematiska spelandet. 

Verksamheterna arbetar med och fokuserar på olika orsaker till varför de unga spelar men 
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båda berör någon form av orsak. Det kan tänkas att det inte är av betydelse vilken av 

orsakerna som behandlas för att minska ett överdrivet dataspelande. Detta kan även innebära 

att verksamheterna endast berör en del av individens problemsituation och att dessa unga 

därmed är i behov av stöd och hjälp även på annat håll.  

 En viktig del i både Game Over och Theory in Actions behandlingsarbete är att informera 

de unga och dess anhöriga om ett överdriver dataspelande och dess konsekvenser. King och 

Delfabbro (2009) menar att det är viktigt att personer med dataspelsberoende i sin behandling 

informeras om effekterna av det.  Utifrån detta kan det förstås att människor i allmänhet har 

bristande kunskaper om dataspel och dess konsekvenser. Detta skulle också kunna vara en 

bidragande orsak till att unga hamnar i ett problematiskt spelande. Det kan tänkas att ett 

förebyggande arbete genom information i exempelvis skolor och till föräldrar skulle kunna 

minska risken för att fler unga hamnar i denna problematik. Den bristande kunskapen och 

uppmärksamheten kring dataspelsproblematik bör ses som ett stort problem. Detta påverkar 

även möjligheten till hjälp då det inte ses som ett allvarligt problem. Då datoranvändandet 

hela tiden ökar och tillgängligheten till spel blir större och lättare måste 

dataspelsproblematiken bli uppmärksammad av myndigheter. Ett problem är att missbruk i 

Socialtjänstlagen endast beskrivs som något som handlar om att inta olika substanser. Det 

utelämnar andra former av överkonsumtion som skulle kunna liknas med ett beroende.  

 Det kan i denna studie ses som en brist att empirin samlats in från professionella och inte 

från de unga själva. Det hade kunnat ge en bättre förståelse och en mer sanningsenlig bild av 

de ungas situation. Det kan därmed anses vara ett förslag till vidare forskning inom ämnet. 

Även komplexiteten och osäkerheten kring vad som orsakar ett problematiskt spelande är ett 

område som bör undersökas vidare. I dagsläget är det svårt att skilja på orsakerna till och 

konsekvenserna av ett överdrivet dataspelande. Resultatet har exempelvis visat på att de unga 

som utvecklar ett problematiskt spelande är de som har svårt för sociala relationer och känner 

sig udda, samtidigt har det visat att de unga kan skapa en socialfobi och att deras förmåga till 

social kontakt försämras i samband med ett överdrivet dataspelande. Frågan är alltså om 

tillbakadragenhet är en orsak till att de unga spelar eller om det är en konsekvens av det.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Information om medverkan i C-uppsatsintervju 

 

Tack för att Du valt att medverka i vår C-uppsats som berör ämnet dataspelsproblematik.  

 
Syftet med studien är att undersöka ungas dataspelsproblematik samt vilka konsekvenser ett 

överdrivet spelande medför.  

Studiens frågeställningar är: 

 Vilka är de unga som utvecklar ett problematiskt spelande?  

 Finns det någon bakomliggande problematik hos de unga?  

 Kan ett överdrivet dataspelande hos unga ses som ett beroende? 

 Vilken behandling ges till unga med dataspelsproblematik? 

 

 

Du har valt att delta i en intervju om dina erfarenheter och åsikter kring ämnet. Intervjun 

kommer att spelas in för att säkerställa att resultatet blir riktigt. Din medverkan är frivillig och 

du är fri att avbryta när du så önskar. Du har rätt att vara anonym i din medverkan och det 

som sägs kommer endast användas för studiens syfte. Uppgifterna kommer att hanteras 

varsamt då det endast är vi som skriver uppsatsen och vår handledare som kommer att ha 

tillgång till vad som sägs under intervjun.  

 

En uppsats kommer att skrivas utifrån information som framkommer i intervjun och du har 

rätt, om du önskar, att ta del av texten innan den färdigställs.  

 

 

Jag har läst och godkänner härmed min medverkan  

 

_______________________________  _____________________ 

Underskrift intervjuperson   Datum 

 

□ Jag vill vara anonym i min medverkan  

 

 

Om du har frågor angående studien kan du kontakta oss  

Sara Krogestad   Emma Larsson  

_______________________________  _____________________________ 

e-mail: sara.krogestad@gmail.com  e-mail: emma.larsson91@hotmail.com 

telefon: 070-2690971   telefon: 070-2712966 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat vid verksamheten? 

 Vill du berätta lite om verksamheten? 

 Din utbildning? 

 Egna erfarenheter av dataspel? 

 
Definition av dataspelsproblematik 

 Olika typer av spel = olika typer av problematik? 

 Klassas som ett beroende? 

 När blir spelandet problematiskt? 

 Finns det någon skillnad mellan de som har ett problematiskt spelande och de som 

anses ha ett ”beroende”? 

 

Orsaker till ett problematiskt spelande eller ett beroende 

 Varför blir vissa unga beroende?  

 Vad är beroendeframkallande? Ex. social del, klara utmaningar, lojalitet till 

medspelare 

 Kan alla bli beroende? 

 Finns gemensamma drag hos de som kommer till verksamheten? 

 

Konsekvenser av dataspelsproblematik 

 Vilka konsekvenser? 

 Mer accepterat som ett intresse och ”sport”?  

 Måste man sluta helt att spela för att komma ur beroendet? 

 Hur lära sig hantera användandet av datorer/spel? 

 Positiva konsekvenser? 

 Jämfört med elitidrottande? 

 

Behandling av dataspelsproblematik 

 Kostnader?  

 Vem betalar? 

 Hur går behandlingen till? 

 Hur länge pågår behandlingen? 

 Hur vet man när behandlingen är klar? 

 Vilka problem möter ni i behandling av ungdomarna? 

 Abstinensbesvär? 

 Anhörig/familj del i behandling? 

 

 


