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Syftet med studien var att analysera professionellas erfarenheter av 

ungas dataspelsproblematik samt betydelsen av forskning och 

diagnostisering i deras arbete. Den vetenskapsteoretiska ansats som 

använts i studien är hermeneutiken. Studien bygger på fyra 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med professionella inom 

både privata och kommunala verksamheter. I studien används 

Svensson, Johansson och Laanements (2008) teori om 

kunskapsformer i socialt arbete. Resultatet har visat att 

intervjupersonerna beskriver att forskningen om 

dataspelsproblematik inte används i någon stor utsträckning i 

arbetet med ungdomar. Detta beror bland annat på att 

intervjupersonerna anser att forskningen är ointressant och dåligt 

grundad samt att vissa av intervjupersonerna vill se problematiken 

som ett familjeproblem, en del av en större problematik. Vad som 

framkommer i studien är att det finns fler nackdelar än fördelar 

med diagnostisering av dataspelsproblematik som till exempel 

stigmatisering. En gemensam nämnare hos respondenterna är att de 

inte vill klassificera dataspelsproblematik som ett beroende.  

Dataspelsproblematiken framställs som ett område i behov av en 

definition.  
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1 Inledning 
I Sverige finns det 236 aktiva dataspelsföretag. Under 2015 omsatte svenska 

spelutvecklare 12,5 miljarder kronor vilket innebär att det skett en fördubbling av 

omsättningen under de senaste två åren (Dataspelsbranschen, 2016). Detta tyder på att 

spelutvecklingsbranschen är en kraftigt växande bransch och att det är fler och fler 

personer i dagens samhälle som spelar olika dataspel. Forskningen visar på olika 

resultat gällande hur många som anses ha ett problematiskt dataspelsbruk eller 

beroende, siffrorna varierar allt från 0,6 % (Mentzoni m.fl., 2011) till 11,9 % (Grüsser, 

Thalemann & Griffinths, 2007).  

 

Enligt DSM-5
1
 har mycket av den forskning som finns om dataspelsberoende ursprung i 

Asien och fokus ligger mest på unga killar (American Psychiatric Association, 2013). 

Rollenhagen (2013) menar att den typiska klienten i hans arbete med 

dataspelsproblematik är en ung kille men vill även påpeka att han stött på klienter med 

dataspelsberoende i åldrarna 10 till 65, både män och kvinnor. Författaren drar ändå 

slutsatsen att ungdomar mellan 13-17 är hans största klientgrupp. DSM-5 påpekar att 

forskningsläget är begränsat men uppmanar till fortsatt forskning om 

dataspelsproblematik för att kunna avgöra om det är en psykisk störning eller inte. 

Anledningen till varför det är intressant att forska vidare kring området menar DSM-5 

är att i forskningen som finns läggs fokus på den upptagenhet som framförallt 

onlinespel bidrar till. De menar att det bildas ett tvångsmässigt spelande som bidrar till 

uteslutande av andra intressen. DSM-5 nämner även att människor med denna åkomma 

riskerar att försumma sina studier eller arbete på grund av den tid som spenderas på att 

spela dataspel (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Innan dataspelsberoende möjligtvis kan bli en diagnos behövs det mer forskning inom 

området. Däremot kan avsaknaden av diagnostisering bidra till att forskningen inte får 

en enhetlig bild av problematiken. I forskningen som bedrivs idag är det forskarna 

själva som väljer kriterier och mätverktyg för dataspelsberoende utefter vad de själva 

anser relevant. Lemmens, Walkenburg och Peter (2009) beskriver olika format som 

författarna kallar ”monothetic” och ”polythetic” som användas vid kriterieuppfyllnad 

och beroende på vilket format som används kan slutsiffrorna variera. Vid användandet 

av monothetic format menar författarna att alla kriterier för exempelvis 

dataspelsberoende måste uppfyllas för att säga att någon är dataspelsberoende medan 

man vid användande av polythetic format endast behöver uppfylla en del av kriterierna. 

Denna oenighet i forskningen är en av de förutsättningar professionella har att förhålla 

sig till i arbetet med ungdomars dataspelsproblematik. Hur beskriver professionella 

själva sina erfarenheter om ungas dataspelsproblematik och betydelsen av forskning och 

diagnostisering i arbetet? 

 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv kan ungdomars dataspelsbruk vara viktigt att 

ha både kunskap och förståelse om på grund av att samhället är på väg mot en framtid 

där teknik blir vanligare och allt mer lättillgänglig. Spelindustrin ökar och därmed kan 

risken öka för att fler människor skapar en problematisk relation till spelandet. I arbetet 

med unga bör detta tas hänsyn till oavsett om dataspelsberoende är det huvudsakliga 

problemet eller inte. Dataspel är och kommer förmodligen blir en ännu större del av 

ungdomars liv. Därför är det viktigt att vuxna och yrkesverksamma inom 

ungdomsvården är medvetna om och har viss kunskap kring det problematiska som 

dataspel kan leda till. Detta för att enklare kunna vägleda ungdomar och ge rätt form av 
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behandling när det krävs.  För att minska risken att problematiken i framtiden blir 

överväldigande är det viktigt redan nu att lägga fokus på dataspelsberoende och forska 

mer kring området. Dessutom nämner Young (2009) att tonåren är en komplicerad 

period där mycket av identitetsutvecklandet sker och att man som tonåring är extra 

utsatt för påverkan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att analysera professionellas erfarenheter om ungas dataspelsproblematik samt 

betydelsen av forskning och diagnostisering i deras arbete. 

 

 Hur beskriver professionella ungdomars dataspelsproblematik? 

 Hur beskriver professionella sin användning av forskningen om 

dataspelsproblematik i sitt arbete? 

 Vilka för- och nackdelar beskriver de professionella med att dataspelsberoende 

inte är en diagnos i DSM-5? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
1.2.1 Unga 

Med begreppet ”unga” avses i studien de som litteratur, forskning och 

intervjupersonerna själva definierar som unga. Det innebär att åldrarna kan variera och 

att det inte är någon fast åldersgrupp som undersöks.  

 
1.2.2 Dataspel 

Det finns en mängd olika begrepp som kan användas för elektroniska spel. Till exempel 

dataspel, datorspel, videospel eller tv-spel. I denna studie kommer begreppet dataspel att 

användas eftersom data är en ansamling av information. Det kan alltså inkludera alla 

olika format och konsoller där spel finns tillgängliga. 

 
1.2.3 Dataspelsberoende och dataspelsproblematik 

Studien kommer variera mellan formuleringarna dataspelsberoende och 

dataspelsproblematik. Det kan även förekomma snarlika formuleringar men som går 

under nyss nämnda begrepp. Avgörande för vilket eller vilka begrepp som används i 

studien är efter vad forskningen och intervjupersonerna använder för begrepp. Är det 

formulerat som ett beroende används begreppet dataspelsberoende. Är det formulerat 

som en problematik används dataspelsproblematik. Detta är för att särskilja de olika 

begreppen då det kan ha olika betydelser och handlar om synen på problematiken. 

 

1.3 Bakgrund 
1.3.1 Dataspelsbranschen 

Spelbranschen är inte längre bara en hobby för entusiaster utan har vuxit och blivit en 

industri som sträcker sig över världen med både kulturell och ekonomisk betydelse. I 

Sverige har det skett en markant tillväxt de senaste åren och från 2005 till 2015 har 

svenska spelföretagens omsättning ökat med 1000 %. Det ser även ljust ut för den 

svenska spelutvecklingen som på nolltid har gått från obemärkthet till att var tionde 

människa i världen spelar ett svenskt spel (Dataspelsbranschen, 2016). Förutom att den 

svenska spelutvecklingen tyder på stor framgång så är även svenskarna flitiga spelare. 

En studie som jämfört 16 länder i Europa tyder på att svenskarna är den befolkning som 

spelar mest. Genomsnittet som spelar veckovis i alla 16 länder är 25 % medan Sverige 

kommer upp i 34 % (Interactive Software Federation of Europe, 2012).  
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Spel kan spelas på olika sätt exempelvis via datorer, tv-konsoller och handkonsoller 

(Kungliga Biblioteket, 2012). Det finns även olika genrer av spel till exempel action-, 

first person shooter-, skräck-, roll-, strategi-, äventyrs- och simulationsspel (Kungliga 

biblioteket, 2014). De olika genrer som finns kan även kombineras med varandra i ett 

spel och då utvecklas det nya spelgenrer (Kungliga Biblioteket, 2012). Spel kan också 

förekomma vid uppkoppling mot webben, så kallat onlinespel. Onlinespel öppnar upp 

så att människor runt om i världen kan spela ihop som ett lag eller mot varandra utan att 

träffas fysiskt. Det kallas multiplayer. MMORPG, Massively Multiplayer Online Role 

Playing Game, är ett exempel på olika sammansatta genrer som inkluderar onlinespel 

och där flertalet människor kan mötas i spelet (Rollenhagen, 2013). Multiplayer Online 

Battle Arena, kort kallat MOBA, är också en blandgenre där individen huvudsakligen 

spelar 30-60 minuter långa matcher tillsammans med andra i lag. Generellt följer inte 

dessa spel någon handling och har varken början eller slut. League of Legends (LoL), 

Defence of the Ancient (DotA) och Heroes of Newerth (HoN) är några av dagens mest 

populära MOBA-spel (Wincent, 2014). 

 

Det finns professionella spelare inom exempelvis hockey, fotboll och tennis. Likaså 

finns det datorspelare som har spelandet som sitt yrke. Det är alltså fullt möjligt för en 

individ att livnära sig på att spela datorspel. Detta görs bland annat genom att spelaren 

ställer upp och spelar i olika turneringar (Rollenhagen, 2013). I en av 2016 års 

internationella turneringar för datorspelet Dota 2 var det en total prispott på cirka 20 

miljoner amerikanska dollar d.v.s. ungefär 185 miljoner svenska kronor. I 2015 års 

upplaga av samma turnering var prissumman på cirka 167 miljoner svenska kronor. 

Prissummorna blir högre för varje år som går och turneringarna blir fler och fler 

(Esportsearnings, 2017).  

 

Dataspel kan ha positiva effekter, bland annat tar Rollenhagen (2013) upp att datorspel 

är ett underhållande och lättillgängligt tidsfördriv som kräver minimalt med 

förberedelser. Författaren nämner också att vissa spel har en social effekt där det går att 

träffa sina vänner som man har utanför spelet men det går även att möta nya vänner. 

Wincent (2014) tar upp att dataspel kan vara gynnsamt för blyga människor eftersom 

det via spel kan vara lättare att finna delaktighet och skapa kontakter och öka sin sociala 

förmåga. Författaren tar även upp att den bekräftelse som dataspel kan ge till människor 

med lågt självförtroende kan ha positiv effekt. En del dataspel spelas internationellt och 

enligt Rollenhagen (2013) bidrar detta till att det skapas kontakter mellan olika länder 

och kulturer. Engelskakunskaper kan även förbättras i och med denna internationella 

spridning och även på grund av att de flesta spel är på engelska. Rollenhagen (2013) 

påpekar att det ofta är ett webbspråk med kommandon och förkortningar som används 

men det bidrar ändå till en slags vana som senare kan vara användbar i andra 

sammanhang. Utöver detta menar både Rollenhagen (2013) och Wincent (2014) att 

datorspel övar upp reaktionsförmåga och strategisk förmåga.   

 
1.3.2 DSM-5 

1.3.2.1 Substansbrukssyndrom 

Att ha ett substansbrukssyndrom beskrivs av American Psyciatric Association (2017) 

som ett tillstånd där en substans brukas trots dess negativa konsekvenser. Beroendet kan 

orsaka hälsoproblem, negativt påverka sysselsättning som jobb och skola samt skapa 

problem med relationer som familj och vänner. En del är medvetna om sitt beroende 

och vilka konsekvenser det medför men kan trots det inte sluta att bruka substansen. 

Vanliga substanser som är beroendeframkallande är alkohol och droger. Det finns olika 

anledningar till varför en människa börjar använda en substans. Det kan handla om att 
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må bra då många substanser ger en intensiv njutning. Det kan också handla om att må 

bättre, till exempel lindra stress. Det finns också vissa substanser som bidrar till bättre 

prestation. Nyfikenhet och grupptryck kan också vara bidragande till varför en 

människa börjar bruka en substans (American Psyciatric Association, 2017).  

 
1.3.2.2 Patologiskt spelande 

Beroendetillstånd behöver inte vara kopplade till substanser utan det finns även en 

kategori i DSM-5 som inkluderar patologiskt spelande och som har liknande effekter 

som substansberoende (American Psyciatric Association, 2017). Patologiskt spelande 

handlar om spel om pengar. Det kan vara kasinospel eller automatspel och spelen kan 

även förekomma på internet (Wrammer, Pellmer & Hellström, 2010). I denna typ av 

spelande kan motivationen vara ett slags spänningssökande men kan även handla om en 

verklighetsflykt eller bedövning (American Psyciatric Association, 2017). 

 

Patologiskt spelande klassas som en diagnos i DSM-5. För att spelandet ska 

diagnostiseras som ett beroende ska minst fyra kriterier uppfyllas under en ett års 

period. Det är nio kriterier som handlar om bland annat pengar. Dels att personen skapar 

ett behov av att spela kring en större summa pengar för att känna sig belåten och dels att 

mycket tid går åt att tänka ut sätt att få tag i pengar för att kunna spela. Det kan även 

handla om att personen förlitar sig på andra att hjälpa till med ekonomiska kriser som är 

relaterade till spelandet och fortsatt spelande trots att personen förlorat stora summor 

pengar. Kriterierna handlar också om att tankar ofta är riktade till spelet och att det 

skapas en rastlöshet och irritation när personen inte spelar. Det kan även finnas 

misslyckade försök att skära ner eller sluta spela, att personen ljuger och döljer sitt 

spelande eller använder spelet som uppmuntran när den känner sig bekymrad. Att 

relationer, arbete eller utbildning påverkas är också ett av kriterierna (American 

Psyciatric Association, 2017).  

 
1.3.2.3 Dataspelsberoende 

Dataspelsberoende är inte en erkänd diagnos i nuläget. Däremot påpekar American 

Psyciatric Association (2017) att litteraturen kring problematiken tyder på en slags 

upptagenhet kring datorspel som kan bidra till försämring och ångest. Därför 

uppmuntras dataspelsberoende till vidare forskning för noggrannare identifiering av 

området och för att avgöra om det är aktuellt för diagnostisering. 

 
1.3.3 Behandling i Sverige 

Mycket av den hjälp som idag finns att tillgå, vad gäller dataspelsproblematik, är 

tillgänglig via internet. Det begränsade forskningsläget om evidensbaserade metoder 

specifikt för problematiskt datorspelande resulterar i att det istället till viss del används 

metoder som är evidensbaserade i andra förändringssyften. I Sverige används främst 

någon form av psykoterapi, så som kognitiv beteendeterapi (KBT), som metod 

(Dataspelsakuten, 2017; GameOverLinköping, 2017; Reconnect, 2017; Spelinstitutet, 

2017). Även Motivational Interviewing (MI) (Dataspelsakuten, 2017; Spelinstitutet, 

2017), imagoterapi, schematerapi, gestaltterapi, relationspedagogik, psykosyntes med 

inslag av KBT, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och mindfulness 

(Dataspelsakuten, 2017) förekommer. Generellt förklaras dataspelsproblematik som ett 

missbruk eller en impulsstörning och det är på grund av det som KBT-behandlingar 

oftast föredras som metod (Reconnect, 2017). 
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1.4 Tidigare forskning  
1.4.1 Mätverktyg inom forskning 

Trots att dataspelsberoende inte är en erkänd diagnos i DSM-5 finns det olika 

mätverktyg utformade för att bedöma hur allvarligt en individs dataspelande är. Några 

av de som används i forskning följer nedan. 

 
1.4.1.1 Internet Addiction Test (IAT) 

Internet Addiction Test är ett mätverktyg för att bedöma en individs internetvanor. I och 

med att många dataspel sker online och kräver internetuppkoppling, används Internet 

Addiction Test även till att mäta dataspelsberoende och inte enbart internetberoende. 

Frågeformuläret, som består av 20 frågor, är utformat och anpassat utifrån DSM-IV:s 

kriterier för patologiskt spelande (Baysak, Kaya, Dalgar & Candansayar, 2016). Det 

finns däremot de som ifrågasätter användandet av IAT för att mäta dataspelsberoende. 

De säger bland annat att en individ som är beroende av ett onlinespel inte är beroende 

av själva internet. Visserligen behövs det för att kunna spela onlinespel däremot är det 

inte internet som individen är beroende av utan det är själva dataspelet (Lemmens m.fl., 

2009). 

 
1.4.1.2 Game Addiction Scale (GAS) 

GAS är avsett att mäta dataspelsberoende hos ungdomar. Det finns två olika versioner, 

en kort och en lång, och båda versionerna anses ha hög reliabilitet. Den långa versionen 

innehåller sju stycken kategorier identifierade från DSM:s kriterier för patologiskt 

spelande och till varje kategori finns det tre frågor, sammanlagt består formuläret av 21 

frågor. Den korta versionen av GAS innehåller samma sju kategorier som den långa 

versionen, skillnaden ligger i att det i den korta endast finns en fråga tillhörande varje 

kategori (Lemmens m.fl., 2009). 

 
1.4.1.3 Video Game Addiction Test (VAT) 

VAT har frammodifierats från Compulsive Internet Use Scale (CIUS) för att bättre 

passa videospel. Denna mätskala tolkar dataspelsberoende som ett beroendelikt 

beteendeproblem. Författarna anser att VAT kan vara ett användbart verktyg vid fortsatt 

forskning om videospelsberoende (van Rooij, Schoenmakers, van den Eijnden, 

Vermulst & van de Mheen, 2012) 

 
1.4.1.4 Problem Video Game Playing (PVP)  

Detta mätverktyg för videospelande består av nio stycken ja och nej frågor som är 

baserade på kriterier för substansberoende och patologiskt spelande. PVP-skalans 

författare säger att den behöver korsvalideras för att ytterligare visa evidenssäkerhet. De 

anser också att gränsvärde för vad som är problematiskt kontra rekreationellt spelande 

bör finnas med (Salguero & Morán, 2002). 

 
1.4.2 Identifiering av dataspelsproblematik 

1.4.2.1 Omfattning 

Studier som mäter dataspelsproblematikens omfattning visar olika resultat. Detta kan 

bero på att studierna använder sig av olika mätverktyg och att undersöksgrupperna är 

olika och inte jämförbara. En norsk studie, som undersökte dataspelsberoende och 

problematiskt dataspelande, framrandomiserade 2500 personer ur den norska 

folkbokföringen i åldrarna 15-40 år och 816 av dessa valde att medverka i studien. 

Studien har visat att förekomsten av problematiskt dataspelsbruk i den norska 

populationen till synes är lågt. Det var 0,6 % som klassificerades med ett beroende och 
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4,1 % med ett problematiskt dataspelsbruk (Mentzoni m.fl. 2011). I en undersökning 

med deltagare från bland annat USA, Canada, Europa, Australien och Nya Zeeland 

visade resultaten att det var 8 % som har ett problematiskt dataspelande. Deltagarna fick 

information om studien genom diverse internetforum för dataspelare och de fick själva 

fylla i formulär, skapade av studiens forskare, över nätet. Medverkan var öppen för alla 

från åldern 14 år och uppåt (Porter, Starcevic, Berle & Fenech, 2010). Ytterligare en 

undersökning med ursprung i Tyskland, där undersökningspersonerna var dataspelare 

och fyllde i självskattningsformulär på internet, har funnit att 11,9 % av 

undersökningspersonerna visade på att ha ett dataspelsberoende (Grüsser m.fl., 2007). 

 
1.4.2.2 Ålder & Kön 

Att problematiskt dataspelsbruk är vanligare hos killar tyder både Mentzoni m.fl. (2011) 

och Lemmens m.fl. (2009) studier på. Mentzoni m.fl. (2011) menar att majoriteten av 

killar spelar regelbundet och när det kommer till tjejer är majoriteten icke-spelare. 

Författarna nämner även att killar i åldrarna 16-21 har högre förekomst av problematiskt 

dataspelsbruk jämfört med åldrarna 22-27, 28-33 och 34-40. Detta trots att studien visar 

att åldersgruppen 22-27 spenderar mer tid på dataspel. Lemmens m.fl. (2009) 

konstaterar att det är fler pojkar som spelar jämfört med tjejer och pojkar spenderar även 

mer tid till att spela. Rehbein, Psych, Kleimann, Mediasci och Mößle (2010) konstaterar 

i sin studie att bland undersökningspersonerna uppvisade 4,7 % av killarna ett riskfyllt 

dataspelande och 3 % hade ett beroende medan det hos tjejerna var 0,5 % som hade ett 

riskfyllt dataspelande och 0,3 % som hade beroende. Detta håller däremot inte Kim, 

Namkoong, Qu & Kim (2008) med om eftersom deras studie visar att kön inte har något 

signifikant koppling till dataspelsberoende.  

 
1.4.2.3 Speltyp 

MMORPG-spel spelas mer hos individer med hög frekvens av spelande jämfört med 

individer med låg frekvens av spelande. Däremot har 72,8 % av spelare med hög 

frekvens inte MMORPG-spel som sitt favoritspel. På grund av detta drar författarna 

slutsatsen att det inte finns någon koppling mellan hög frekvens av spelande och 

MMORPG-spel (Mentzoni m.fl. 2011). Däremot har Porter m.fl. (2010) i deras studie 

konstaterat att onlinespel och MMORPG-spel är mer förekommande hos spelare med ett 

problematiskt spelbruk. Rehbein m.fl. (2010) menar att var femte som spelade spelet 

World of Warcraft, som ingår i genren MMORPG, visade på ett riskfyllt spelande eller 

beroende. En studie gjord i Taiwan kom fram till att 46 % av dem som spelar 

MMORPG-spel var beroende. Undersökningspersonerna var mellan 16-24 år gamla och 

fick svara på självskattningsformulär (Chin-Sheng & Wen-Bin, 2006).  

 
1.4.2.4 Psykisk hälsa 

Det finns en studie som har visat att det finns samband mellan problematiskt 

dataspelsbruk och psykisk ohälsa. Individer med problematiskt dataspelsbruk visade 

högre grad av ångest, depressioner och lägre livsglädje jämfört med individer som inte 

hade problematiskt dataspelsbruk eller inte spelade alls. Dessutom visade individerna 

som spelade men inte hade ett problematiskt spelbruk sämre hälsa än de som inte 

spelade alls (Mentzoni m.fl. 2011). En annan studie har visat att ADHD, depressioner 

och ångest inte är bidragande i utvecklandet av ett dataspelsberoende hos ungdomar 

(Rehbein, 2010).  

 
1.4.2.5 Personlighetsdrag 

Kim m.fl. (2008) har studerat olika personlighetsdrag som kan bidra till att skapa ett 

dataspelsberoende. Författarna tar upp narcissism och menar att personer med högre 
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grad av narcissistiska drag har lättare att hamna i ett onlinespelsberoende. Med 

narcissistiska drag använder sig författarna av DSM-IV:s kriterier som handlar om stor 

känsla av självgodhet, fantasier om succé, makt och att personen kräver överdriven 

beundran och erkännande. Kim m.fl. (2008) drar slutsatsen att framförallt onlinespel ger 

människor ökad självkänsla, status och respekt och har dessutom en liten risk för 

utstötning vilket människor med narcissistiska drag är extra känsliga för.   

 

Kim m.fl. (2008) har även undersökt självkontroll som innefattar förmågan att 

kontrollera impulser och frestelser att utföra vissa handlingar. Studien visade att låg 

självkontroll kunde kopplas till dataspelsberoende, även här framförallt onlinespel. Det 

konstaterades att även låg grad av mellanmänskliga relationer har kopplingar till 

dataspelsberoende.  Kim m.fl. (2008) undersöker också aggression och även där finns 

det en koppling mellan hög grad av aggressivitet och onlinespelsberoende. Författarna 

menar att onlinespel kan tillfredsställa underliggande aggressiva impulser som inte är 

accepterade utanför dataspelen.  

 
1.4.3 Bidragande faktorer till dataspelsberoende 

Bidragande faktorer handlar om de faktorer som kan öka risken för att en person ska 

fastna i ett spel. Det kan handla om speluppbyggnad och olika brister i människors 

vardag som gör att de drar sig till spelet. Nedan kommer några av dessa faktorer 

belysas.    
 

Vad som kan vara bidragande faktorer för dataspelsberoende går Haagsma, Pieterse, 

Peters och Kim (2012) in på i deras studie och tar bland annat upp belöning och 

fullföljning i spelet. Författarna menar att när spelaren är i närheten av att nå ett mål, gå 

upp i spelnivå eller få belöning motiveras spelaren till att fortsätta spela. Det ses som en 

investering i spelet och bidrar till överdrivet spelande och längre tid spenderas åt spelet. 

Den spenderade tiden gör det sedan svårare att avsluta spelet. Nästa bidragande faktor 

som Haagsma m.fl. (2012) tar upp är den humörreglering som spelet kan bidra med 

vilket även det motiverar till längre speltid. Författarna nämner att spelet motverkar 

känslan av att vara uttråkad, när det inte finns andra sysslor att göra. De tar även upp att 

spelet kan vara en slags flykt från verkligheten. I onlinespel finns det dessutom en social 

aspekt som Haagsma m.fl. (2012) tar upp som också bidrar till ökad speltid. Det kan 

handla om skapandet av grupper som samarbetar i spelet. Den känslan av samhörighet 

ger i sin tur en social press och obligationer, då ett avbrott i spelet anses vara ett svek 

mot de andra deltagarna. Belöning och fullföljning, humörreglering och den sociala 

aspekten menar Haagsma m.fl. (2012) kan relatera till varandra och kombinationen av 

dessa ökar dessutom mängden speltid. Det kan till exempel handla om att belöningen 

blir viktigare om spelaren ingår i ett gruppspel. Young (2009) tar upp att ungdomar är 

särskilt utsatta för grupptryck och menar att om vänner utanför spelet spelar kan det öka 

risken för att skapa ett dataspelsberoende.  

 

Som tidigare nämnt menar Haagsma m.fl. (2012) att spelet kan vara som en flykt från 

verkligheten. Detta tar även Young (2009) upp där hon menar att spelet blir som ett sätt 

att hantera livsproblem. Författaren menar att det är ett lagligt och billigt sätt att 

förtränga jobbiga känslor och glömma det som stressar eller få en person att må dåligt. 

Young (2009) liknar detta med alkohol- och drogberoende. Precis som att människor 

använder alkohol eller droger för att fly problem som de inte kan hantera, använder 

spelare sitt spel som flykt. Young (2009) tar även upp att ungdomar kan använda spelet 

som en flykt när deras identitetssökande blir för överväldigande. Författaren nämner 

också att människor som känner sig socialt obekväma, isolerade och osäkra kan 
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använda spelet som ett sätt att omvandla sig till någon som är mer socialt självsäker. 

Till slut blir spelarens karaktär i spelet mer roande och intressant än deras liv utanför 

spelet (Young, 2009). 

 
1.4.4 Insatser och behandling 

För att ta hänsyn till hur dataspelsberoendet påverkar och vad som kan vara bidragande 

faktorer till utvecklandet av problematiken tar både Haagsma m.fl. (2012) och Young 

(2009) upp insatser som bör finnas i de behandlingar som motverkar ett beroende. 

Haagsma m.fl. (2012) nämner bland annat att behandling borde inkludera strategier för 

att bygga upp självmedvetenhet. Det kan handla om att spelarna blir mer medvetna om 

den tid som spenderas framför spelet. Författaren menar att medvetenhet om de negativa 

konsekvenserna som kommer ut av den summa av tid som spenderats har varit en 

huvudfaktor till att minska eller sluta spela. 

 

Haagsma m.fl. (2012) förklarar att behandlingen måste fokusera på sociala relationer 

eftersom de sociala relationerna som finns i spelet har blivit en starkt bidragande faktor 

till problematiskt dataspelsbruk. Young (2009) anser också att behandlingen måste 

fokusera på sociala färdigheter och jobba med självkänslan. Dessutom menar författaren 

att ungdomar behöver stöd i att bygga upp en identitet som inte är kopplad till dator- 

och tvspelandet. Det kan krävas stöd med att kunna kommunicera ansikte mot ansikte 

med andra människor eftersom det kan ha bildats en ovana eller dålig självkänsla i dessa 

möten. När spelet använts som en flykt från verkligheten eller från stress och dåligt 

mående menar Young (2009) att det är viktigt att behandlingen fokuserar på att arbeta 

med att förbättra problemlösningsförmågan eller förmågan att hantera stress.  

 

Hos ungdomar är det viktigt att inkludera föräldrarna i förändringsprocessen och Young 

(2009) tar upp olika insatser som föräldrar kan använda sig av. Författaren menar att det 

kan handla om att sätta tidsbegränsad speltid, be ungdomen ta pauser för att vila ögonen 

och muskler, motivera till att spela datorspel som har ett utbildningssyfte istället, hjälpa 

ungdomen att bli mer intresserad av skolämnen eller att hitta andra sätt för ungdomen 

att uppleva den bemästring som spelet ger. Young (2009) tar även upp familjeterapi och 

menar att det kan vara viktigt att hela familjen lär sig hur de kan hjälpa den som är 

dataspelsberoende. Författaren nämner behandlingen Brief Strategic Family Therapy 

(BSFT) som är en kortsiktig behandling för ungdomar mellan 6-17 år.  

 

När det kommer till medicinering för dataspelsberoende har Han, Hwang & Renshaw 

(2010) gjort en studie på Bupropion
2
. Sex veckors behandling med Bupropion visade 

förbättrat resultat hos patienter med dataspelsberoende. Det visade sig bland annat 

genom förbättrade dagliga rutiner, högre närvaro i skolan, minskat sug efter att spela 

och även den totala speltiden hade minskat. Kim, Han, Lee & Renshaw (2012) har gjort 

en studie med ungdomar som tillsammans med onlinespelsberoende lider av 

depressioner. Där har goda resultat visats i behandling där Bupropion kombinerats med 

kognitiv beteende terapi (KBT) under åtta veckor. Det visade särskilt goda resultat för 

onlinespelsberoende men även minskad ångest och ungdomarna kände sig mer nöjda 

med livet. Även Weinstein (2010) tar upp medicinering av dataspelsberoende när det är 

kombinerat med diagnosen ADHD. Författaren nämner att spelandet kan vara som en 

slags självmedicinering för ungdomar med ADHD och utifrån detta vill Weinstein 

                                                 
2
 Bupropion är ett läkemedel med antidepressiv verkan. Det används bl.a. för depressionsbehandling, 

rökavvänjning och lindring av ADHD-symtom. (Drugs, 2017)     
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(2010) med försiktighet dra slutsatsen att Metylfenidat
3
 skulle kunna vara en potentiell 

behandling. I övrig menar Weinstein (2010) att det finns väldigt få kliniska tester och 

inga meta-analyser om behandling för dataspelsberoende.   

 

1.5 Teoretiskt perspektiv 
1.5.1 Teori om kunskapsformer i socialt arbete 

Människor i sociala arbeten möter olika problemområden och arbetar med dessa utefter 

den kunskap de besitter. Dataspelsproblematik är ett relativt färskt problemområde och 

det kan bidra till att det uppstår svårigheter i hur man ska arbeta och förhålla sig till 

ämnet. Hur ska man förhålla sig till kunskap som inte är helt enig eller som inte finns? 

Svensson, Johansson och Laanements (2008) skriver att det finns olika sätt att förhålla 

sig till kunskap och att forskningen och det praktiska arbetet hela tiden samverkar och 

kompletterar varandra. 

 

Svensson m.fl. (2008) menar att man kan finna tre förhållningssätt till kunskap. Det 

första är att forskarna producerar kunskap, det andra är att forskningen används i arbetet 

och det tredje är att det i arbetet bildas erfarenheter som också innebär att kunskap 

uppstår. Författarna kallar detta för kunskap om, kunskap i och kunskap av och menar 

att det är en ständigt pågående process med ömsesidig påverkan. Kunskap om socialt 

arbete innefattar kunskap om hela det sociala arbetets område. Helheten inkluderar det 

som görs, gränser för vad som görs, hur det tas emot och betingelserna för detta. 

Kunskap i socialt arbete kommer inifrån verksamheten och produceras genom handling. 

Den finns i vanor, rutiner och erfarenheter hos de som arbetar. Den kan vara tyst, som 

innebär att den inte går att uttrycka, men en stor del av kunskapen som skapas i arbetet 

är möjlig att förmedla. När kunskap om och kunskap i socialt arbete läggs ihop bildas 

kunskap av. Det är en process som både innefattar att man lär sig för att handla men 

också lär sig utav handlingen (Svensson m.fl., 2008). 

 

Det ideala är att kunskap och handling samverkar i arbetet men ibland är inte det möjligt 

om det i stunden inte finns tillgång till specifik kunskap. I socialt arbete krävs handling 

oavsett om det finns tillgänglig kunskap eller om där är en osäkerhet kring kunskapen. 

Mötet med människor kan kräva att man måste agera utan att det finns tid till att fundera 

över vilken kunskap som är den bästa i situationen. Då formas det sociala arbetet som 

ett moraliskt projekt där normer om vad som är rätt, riktigt och rimligt blir avgörande. 

Denna osäkerhet och den etiska problematiken i att avgöra handlingssätt kan vara något 

som det sociala arbetet kan präglas av (Svensson m.fl., 2008). 

 

Svensson m.fl. (2008) menar att det finns olika typer av kunskap. Tyst kunskap, 

erfarenhetsbaserad kunskap, systematiserad kunskap och evidensbaserad kunskap. Alla 

dessa olika kunskapsformer inkluderar både praktisk kunskap och forskningsbaserad 

kunskap i olika utsträckning.  

 

Tyst kunskap 

Tyst kunskap är den som innefattar störst del av praktisk kunskap och har minst 

forskningsbaserad kunskap. Det är kunskap som inte är medveten, reflekterad eller 

uttalad. Den finns alltid inom organisationer och behövs för att praktiken ska fungera 

men det saknas ord för att generellt uttrycka den (Svensson m.fl., 2008). 

 

                                                 
3
 Metylfenidat är ett centralstimulerande medel som kan användas vid behandling av ADHD och ADD. 

(1177 Vårdguiden, 2017) 
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Erfarenhetsbaserad kunskap 

Den stora skillnaden mellan praktisk kunskap och forskning blir mindre men praktiken 

är den som dominerar. Denna kunskap går att beskriva och uttrycka och därför är den 

möjlig att överföra till andra. I diskussioner på arbetsplatsen sprids den 

erfarenhetsbaserade kunskapen genom att man pratar om hur man hanterar olika 

situationer och den bygger både på praktisk erfarenhet, forskning och teorier av olika 

slag (Svensson m.fl., 2008). 

 

Systematiserad kunskap 

Här blir de forskningsbaserade kunskaperna dominerande. Här ska kunskapen 

systematiseras så den kan användas av andra och blir då mindre personlig och ger mer 

insyn i arbetsprocesser och bedömningsgrunder. Det används för att organisera vetandet 

för dokumentation och för presentation (Svensson m.fl., 2008). 

 

Evidensbaserad kunskap 

Här är den praktiska kunskapen som minst och forskningsbaserad kunskap har som 

mest inflytande. Praktiken tillämpas efter forskningen och det är forskningen som avgör 

vad som ska göras och hur arbetet ska dokumenteras. Här blir handlingsutrymmet 

ytterst begränsat och utrymmet för godtycklighet och professionell kompetens minimalt 

(Svensson m.fl., 2008).  

 

2 Metodologiska överväganden 
I detta avsnitt beskrivs och ges argument för de metodologiska val som studien grundat 

sig i. Hermeneutiken har valts som vetenskapsteoretisk ansats och kvalitativ intervju har 

valts som metod för att samla empiriskt material. Det kommer beskrivas hur studiens 

planering och genomförande sett ut. Även etiska dilemman som uppkommit diskuteras.  

 

2.1 Hermeneutik 
Baserat på studiens syfte och frågeställningar, som handlar om att analysera och 

beskriva professionellas erfarenheter om ungas dataspelsproblematik samt hur forskning 

och diagnostisering används i arbetet, har hermeneutiken bedömts vara lämplig 

vetenskapsteori. Hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk ansats och Thurén (2007) 

skriver att hermeneutiken ämnar förstå och inte bara begripa intellektuellt och att den 

grundar sig i människans förmåga att finna igenkännande och empati. Enligt 

hermeneutiken går det att förstå andra människor genom att tolka hur mänskligt liv 

uttrycks i tal, skrift, handlingar och livsyttringar (Patel & Davidson, 2011). Enligt 

författarna använder sig den hermeneutiska forskaren av sin egen förförståelse, tankar, 

intryck, känslor och kunskap, i mötet med forskningssubjektet och att denna 

förförståelse inte är ett hinder för att tolka och förstå, snarare är den ett verktyg i 

tolkningen. Forskaren och forskningssubjektet är två jämbördiga subjekt som 

tillsammans försöker nå en gemensam förståelse. Avsikten med hermeneutiska 

tolkningar är sällan att komma fram till en generell teori eller förklaring på ett fenomen, 

det har inte heller varit denna studies avsikt. Varje tolkning som görs är unik för det 

specifika syftet och hermeneutiker poängterar det berikande i att presentera olika 

tolkningar (Patel & Davison, 2011). 

 

2.2 Kvalitativ intervju 

Syftet med studien var att analysera professionellas erfarenheter av ungas 

dataspelsproblematik samt betydelsen av forskning och diagnostisering i deras arbete. 

Eftersom att fokus har varit på professionellas egna erfarenheter valdes kvalitativa 
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intervjuer som metod. Kvalitativ forskning handlar om att skapa förståelse ur 

undersökningspersonens synvinkel. Med hjälp av intervjuer kan det skapas en 

kunskapskälla grundad på de professionellas erfarenheter och upplevelser till den 

verksamhet där de professionella befinner sig och de ungdomar som de möter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Enligt Patel och Davidson (2011) är syftet med kvalitativa intervjuer 

att utforska till exempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om ett fenomen. 

Vidare skriver författarna att detta innebär att intervjupersonen själv formulerar sitt svar 

och avgör vad som är ”sant”. Detta var relevant för studien eftersom intervjupersonens 

verklighet och erfarenheter stod i centrum, även att intervjuerna genererade fylliga och 

nyanserade beskrivningar som Patel och Davidson (2011) skriver att kvalitativa 

intervjuer kan ge.  
 
2.2.1 Semistrukturerad intervju 

Intervjuguiden som användes i studien var semistrukturerad. För att erhålla svar 

gällande studiens syfte och frågeställningar skapades generella huvudteman och frågor 

baserat på dessa (se bilaga I). En semistrukturerad intervjuguide gav intervjupersonerna 

frihet att själva tolka frågorna och utforma svaren vilket i sin tur gav intervjuarna 

möjlighet att ge återkoppling och ställa följdfrågor till vad intervjupersonerna svarat 

(Bryman, 2011). Fokus under intervjuerna var att de förbestämda huvudtemana togs upp 

samt att intervjupersonerna gavs möjlighet att själva ta upp något ämne som inte berörts 

eller utveckla något ytterligare.  

 

Bryman (2011) skriver att genom att utföra en pilotstudie säkerställer man att de tänkta 

intervjufrågorna fungerar som de ska och att undersökningen blir bra. På grund av att 

det inte funnits så många intervjupersoner tillgängliga att medverka i studien så har det 

inte genomförts någon officiell pilotintervju för att testa intervjuguiden innan 

användning. Istället användes första intervjun som ett tillfälle att korrigera 

intervjuguiden om någon fråga varit svår eller inte fungerat. 

 

2.3 Planering och genomförande 
2.3.1 Urval 

Urvalet i denna studie var ett målstyrt urval. Bryman (2011) beskriver målstyrt urval 

som ett tillvägagångssätt där man väljer intervjupersoner som är relevanta för själva 

undersökningen. Författaren menar att utifrån studiens forskningsfrågor väljs 

intervjupersoner. Studiens syfte var att analysera professionellas erfarenheter kring 

dataspelsproblematik och därför var yrkesverksamma som hanterat sådana fall 

relevanta. Intervjupersonernas befattning var inte avgörande, inte heller behövde 

dataspelsproblematik vara personens huvudområde. Avgörande var däremot att 

intervjupersonen skulle arbeta med ungdomar och deras dataspelsproblematik. Det har 

inte gjorts någon åldersbegränsning vad gäller begreppet ungdomar utan det har räckt 

med att intervjupersonerna själva har definierat sina klienter som ungdomar. Detta har 

gjorts eftersom att sökandet av intervjupersoner visade sig vara svårt och ytterligare 

begränsning hade minskat antal intervjupersoner. 

 

För att hitta intervjupersoner kontaktades socialtjänsten i flertal kommuner vilket 

resulterade i två intervjupersoner. Eftersom att studien strävat efter att få fler 

intervjupersoner än två togs beslut om att även kontakta privata aktörer för att få 

fylligare empiriskt material. Det resulterade i fyra intervjupersoner med sammanlagt tre 

intervjuer; en gruppintervju med två intervjupersoner från samma verksamhet, en 

telefonintervju och ytterligare en intervju som genomfördes på plats hos 

intervjupersonen. 
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I studien medverkade det fyra intervjupersoner som kom ifrån tre olika verksamheter. 

Två stycken arbetade inom den privata sektorn och två arbetade inom den kommunala 

sektorn. De privata arbetade med blandade åldrar medan de kommunala arbetade med 

ungdomar, 16-21 år. Ungdomarna kom oftast i kontakt med samtliga verksamheter 

genom föräldrarna eller andra anhöriga. I den privata sektorn kunde det förekomma att 

ungdomar sökte hjälp själva, det förekom nästan aldrig hos den kommunala sektorn. 

Intervjupersonerna som medverkade i studien var en socionom, två psykologer och en 

med ofullständig psykologiutbildning med diverse andra utbildningar inom 

människovårdande yrken. Samtliga intervjupersonerna var män.  

 

För att avidentifiera intervjupersonerna har deras namn ersatts med intervjuperson 1 

(IP1), intervjuperson 2 (IP2), intervjuperson 3 (IP3) och intervjuperson 4 (IP4). 

Ordningen på intervjupersonerna har randomiserats och har därför inget att göra med 

ordningen som intervjuerna genomfördes i (Bryman, 2011).  

 
2.3.2 Insamling av empiriskt material 

Inför studien studerades litteratur och tidigare forskning kring området för att skapa 

övergripande kunskap om dataspelsproblematiken. Utifrån denna förkunskap skapades 

syfte och frågeställningar som i sin tur utgjorde grunden till intervjuguiden. Därefter 

utfördes intervjuerna som varade mellan 40 -70 minuter. Samtliga intervjuer spelades in 

på två olika plattformer för att ha en säkerhetskopia ifall tekniken inte skulle fungera på 

en av dem. Valet av att spela in intervjuerna var för att enklare och mer exakt kunna 

analysera vad som sagts utan att riskera misstolkningar, att man hört fel under intervjun 

eller minns det intervjupersonen sagt felaktigt. Det gav även möjligheten att kunna 

citera intervjupersonernas uttalanden för att stödja resultatet (Bryman, 2011). 
 
2.3.3 Bearbetning och analys av insamlad empiri 

Efter intervjuerna har transkribering genomförts av båda studiens författare på separata 

håll. Detta gjordes för att säkerställa och kontrollera att de citat och utsagor som 

används i resultatet var tolkade på likvärdigt sätt. De transkriberade intervjuerna har 

lästs igenom flera gånger och tematiskt analyserats. Varje stycke som hörde ihop eller 

handlade om samma ämne färgmarkerades. Detta resulterade i de olika kategorier och 

subkategorier som presenteras i resultatet. I resultatet har intervjupersonernas egna 

uttalanden citerats. I vissa citat har symbolen: […] använts för att markera när en del av 

intervjupersonernas svar utelämnats. Detta har gjorts för att ta ut det mest relevanta av 

det intervjupersonerna sagt och för att citaten inte skulle bli för långa (Bryman, 2011). 
 
2.3.4 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa studiens resultat så mycket som möjligt har flera kvalitativa 

kvalitetskriterier beaktats. 

 
2.3.4.1 Tillförlitlighet 

För att tillförlitlighet ska kunna antas existera i studien finns det fyra delkriterier som 

måste uppnås (Bryman, 2011). 

 

Trovärdighet 

Trovärdighet uppnås bland annat genom att det i studien säkerställs att regler och etiska 

riktlinjer som presenteras av Vetenskapsrådet följs. Detta har gjorts genom att informera 

intervjupersoner om vilka riktlinjer studien följer genom både missiv (se Bilaga II) och 

muntligt innan intervjuerna påbörjades. Dessutom har det beskrivits hur studien har 

förhållit sig till riktlinjerna (se avsnitt ”Etiska dilemman och överväganden”). Innan 
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publicering har studiens resultat återkopplats till de medverkande verksamheterna via så 

kallad ”respondentvalidering”. Vid återkopplingen har intervjupersonerna fått möjlighet 

att bekräfta att information och tolkningar som gjorts är korrekta (Bryman, 2011).  

 

Överförbarhet 

I den mån det har funnits utrymme att fylligt beskriva verksamheter och 

intervjupersoner, utan att bryta konfidentialitet, har det delgivits i studien. Dessa 

beskrivningar har syftat till att vara så utförliga och täta så möjligt. Även beskrivningar 

för metod och resultat har syftat att vara täta och utförliga. Detta för att skapa djup och 

fyllighet som ger läsaren en databas som de sedan själva kan använda för att bedöma 

studiens överförbarhet till andra miljöer (Bryman, 2011). 

 

Pålitlighet 

För att uppnå pålitlighet i en studie krävs det fullständiga och tillgängliga redogörelser 

av hela forskningsprocessen. Detta har uppnåtts genom att tillvägagångssätt utförligt 

står beskrivet i studiens alla faser (se avsnitt ”Metod”). Därtill har både författare, 

handledare, opponenter och examinator haft ett granskande synsätt på studien (Bryman, 

2011). 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

”Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går 

att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han 

eller hon agerat i god tro.” (Bryman, 2011, s.355). För att förtydliga författarnas 

objektivitet i utförandet av dragna konklusioner har beläggning genom citat använts för 

att styrka och konfirmera studiens resultat (Bryman, 2011). 

 
2.4 Etiska dilemman och överväganden 
Vad gäller Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om konfidentialitet (se Bilaga II) har ett 

etiskt dilemma som uppkommit under studiens process varit att själva 

dataspelsproblematiken som område är begränsat. Det finns få i Sverige som arbetar 

privat med problematiken och dessa personer är enkla att hitta när man söker om 

problematiken på internet. Det har gjort att specifik information om intervjupersonerna 

och verksamheter måste hållas hemligt för att inte riskera att röja deras identitet. Därtill 

har det endast varit författarna till denna studie som haft vetskap om vilka 

intervjupersonerna är och var de arbetar.  

 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska vara fullt införstådda med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Intervjupersonerna ska veta vilka 

studiens författare är, vilken utbildning de tillhör och hur de kan få kontakt med dem. 

Dessutom ska intervjupersonerna veta om att deltagandet är helt frivilligt och att det när 

som helst går att avbryta sitt deltagande. Dessa krav har hanterats genom ett missiv när 

intervjupersonerna visat intresse för deltagande (se Bilaga II). Därtill har 

intervjupersonerna fått denna information muntligt innan intervjuerna påbörjats. 

 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonernas deltagande bygger på deras samtyckte. 

Information om samtycke har delgivits intervjupersonerna genom ett missiv när 

intervjupersonerna visat intresse för deltagande (se Bilaga II) men även muntligt innan 

intervjuerna påbörjats. 

 

Nyttjandekravet innebär att intervjupersonerna ska vara helt införstådda i vad 

studien/uppsatsen kommer användas till och att de har rätt att läsa det färdiga resultatet 
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innan det publiceras. Detta har hanterats genom att informera intervjupersonerna 

muntligt innan intervjuerna påbörjats.   

 

3 Resultat 
Resultatet är uppdelat i fyra avsnitt. Första avsnittet analyserar hur de professionella 

beskriver sina erfarenheter om dataspelsproblematik och hur behandlingen kan se ut. I 

det andra avsnittet berörs intervjupersonernas egna beskrivningar av sina erfarenheter 

om dataspelsproblematikens forskning. I avsnitt tre nämns diagnostisering, begreppet 

beroende och kriterier som intervjupersonerna beskriver att de använder sig av. 

Avslutningsvis analyserar avsnitt fyra intervjupersonernas beskrivningar av 

dataspelsproblematiken med fokus på vad de tror om dess framtid. 

 

3.1 Dataspelsproblematiken och behandling 
Detta avsnitt kommer beröra vad intervjupersonerna berättar att de har för erfarenheter 

av sina klienter, om det finns några kopplingar till psykiska och neuropsykiatriska 

diagnoser och att intervjupersonerna inte enbart vill se dataspel som negativt för 

individen. Även behandlingsmetoder och förhållningssätt som intervjupersonerna 

beskriver att de arbetar utifrån, när det kommer till dataspelsproblematik, kommer 

beröras.  

 
3.1.1 Den typiska klienten kanske inte är så typisk  

På frågan ”Hur ser den typiska klienten ut?” (se Bilaga I) uttrycker IP4 att han tror att 

den typiska klienten är något som säkert kan förändras över tid. Samtliga 

intervjupersoner är överens om att den typiska klienten oftast är en kille. IP2 menar att 

om man är slarvig kan man dra slutsatsen att den vanligaste klientgruppen är runt 17 år 

gamla men vill ändå påpeka att det kan variera och att klienterna kan vara allt mellan 9-

60 år gamla. IP2 berättar även att han tror att en anledning till varför ungdomar 

uppmärksammas mest är för att de oftast får problem i skolan och syns därför mer 

påtagligt. Är man lite äldre syns man kanske inte på radarn på samma sätt som man gör 

när man är yngre. IP3 pratar lite mer utförligt om den typiska klienten och säger att den 

”stereotypiska dataspelsnörden” inte riktigt finns kvar. 

 

Det är nästan alltid killar och de brukar vara mellan 13-30 år. Sen är 

de ganska olika numera, det finns inte riktigt den här stereotypa 

dataspelsnörden på samma sätt utan nu kan det vara allt från en lite 

mer introvert, tillbakadragen och intellektuell typ till sportkillar som 

har bytt till dataspel för att tävla där istället. Men vanligt är att de är 

ganska smarta och begåvade, att det är därför dataspel har blivit roligt 

för att de blir duktiga på det. Det är också vanligt att de gillar att göra 

en sak mycket, gå ”all-in” i dataspelet. […] Många gillar när man kan 

utvecklas och bli bättre på det man gör och ha samtalsämnen om sånt 

så man kan bli bättre och komma någonstans. Så de gillar inte att bara 

småprata. […] Det är ganska vanligt att man använder dataspel för att 

hantera sina känslor och gör det hellre än att prata med någon. (IP3) 

 
3.1.2  Samsjuklighet

4
 med dataspel 

Intervjupersonerna fick frågan ”Upplever du att det finns samsjuklighet eller annan 

problematik hos klienterna?” (se Bilaga I). På detta svarade IP3 att om man är 

                                                 
4
 Samsjuklighet innebär att man har två eller fler sjukdomstillstånd samtidigt (Kunskapsguiden, 2017). 
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nedstämd, har ångest eller andra besvär ökar det risken att man spelar väldigt mycket 

dataspel och att det blir som en växelverkan mellan psykisk ohälsa och dataspel. 

 

En jättevanlig fråga man får är ”Är dataspel grundorsaken till att 

någon mår dåligt eller är det ett symtom?”. Men svaret brukar vara att 

det är varken eller. Det sker en växelverkan; du mår lite dåligt och 

börjar spela dataspel, då märker du att du slipper tänka på allt jobbigt 

och då spelar du mer för att slippa det jobbiga och du mår bättre i 

spelet, då kanske du får nya problem så du mår sämre när du inte 

spelar och då ökar din lust att spela ännu mer och så blir det en spiral. 

Så det går liksom åt båda hållen. (IP3) 

 

På frågan om samsjuklighet var både IP2 och IP4 noga med att säga att de inte vill se 

dataspelsproblematik som en sjukdom men däremot kan båda två se kopplingar till 

andra tillstånd. IP2 menar att det finns olika typer av spelproblematik, han kallar dessa 

för ”flyktspelande” och ”spänningsspelande”. Han förklarar att flyktspelande handlar 

om att individen kanske har det jobbigt i sitt liv på något sätt så som mobbing, jobbiga 

hemförhållanden, dåligt psykiskt mående eller missbruk. Spänningsspelande säger IP2 

handlar om att individen spelar för att det är roligt och spännande. Vidare pratar IP2 om 

neuropsykiatriska diagnoser men säger att han inte vill påstå att det är en riskfaktor i sig 

men däremot kan han se att någon som spelar och har Aspergers syndrom tycks fastna 

hårdare i spelen än någon som inte Aspergers. Neuropsykiatriska diagnoser kopplat till 

dataspelsproblematik pratar även IP1 och IP4 om. IP1 menar att den neuropsykiatriska 

diagnosen gör det väldigt svårt att ta bort den världen som skapats i spelet. IP4 går även 

han in på att dataspel och svårigheten med att plocka bort spelet för människor med 

neuropsykiatriska diagnoser.  

 

I och med att vi träffar många med ADHD, Asperges, Autism så ser vi 

att det finns mycket vinster med att spela dataspel där. Då kanske inte 

första ryggmärgsreflexen ska vara att plocka bort det som på något 

sätt ger dem trygghet och ger dem energi för att klara av andra saker. 

Där måste man hitta en balans. (IP4)  

 
3.1.3 Dataspel är inte enbart negativt 

Något som IP4 nämner är att det finns moral runt dataspel. Han menar att det är ett nytt 

område och det ses lite som bortkastad tid. Samtidigt vill han själv inte enbart se det 

som något negativt.  

 

Det känns som att det är ett nytt område och att det finns mycket 

moral i det, att det är fult att spela dataspel och det är att kasta bort sin 

tid och det är det säkert för många. Men jag tänker också att det är 

många som säkert kan bli bra på det de gör. De kan få yrkeskarriärer 

och man kan bli duktig som titthållskirurg om man är bra på att ” hålla 

på där och titta upp där”. Man kan bli duktig på dataprogrammering. 

Det finns många gåvor som de kan få när de lägger mycket tid på 

detta. (IP4) 

 

IP2 antyder att det kan finnas baksidor med dataspelande men vill också påpeka att där 

även finns väldigt mycket positivt. Han anser att det finns några enstaka läkare som 

uppmärksammar skador på till exempel ögon men att de missar alla fördelar som spelet 

kan ge.  
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Jag tycker det är en mer sansad diskussion ändå. Man kan prata både 

om spelets fördelar och dess nackdelar. Både att det är en kultur, det 

är ett arbete, det är ett nöje men att det kan vara problematiskt. […] 

Jag tror inte jag har hört någon kollega som bara målar upp nackdelar. 

Eller jo det är någon enstaka läkare som, jag vet inte om det är 

taktiskt, men de pratar alltid om skador på ögonen och annat. (IP2) 

 

IP3 säger att dataspel ska vara roligt och ge positiva saker samtidigt som man ska klara 

sig utan spelet också.  

 

Mitt mål har alltid varit att de jag träffar inte ska vara tvungna att 

spela för att inte må dåligt. Utan de ska spela för att det är kul och ger 

dem positiva saker. Men de ska klara ett liv utan spel också och det är 

inte så många som väljer att sluta spela, det flesta fortsätter fast på ett 

nytt sätt. (IP3) 

 
3.1.4 Mer förhållningssätt än metoder 

Intervjupersonernas svar, gällande vilka metoder och behandling de utför, är varierade. 

Detta beror på vilket synsätt man har om problematiken. IP4 och IP1 arbetar med 

dataspelsproblematik genom förhållningssättet att det är ett familjeproblem i grund och 

botten. IP4 tycker att det är mer gynnsamt att sitta med familjesamtal än att sitta med 

enskilda ungdomssamtal. Han menar att det har att göra med att ungdomar inte alltid är 

lika lyhörda för att ta emot råd och att han ser det som en familjeproblematik. Det kan 

vara att man behöver hjälp med att få en bättre kommunikation och att man hittar 

förutsägbara regler som hela familjen är överens om. IP4 säger till exempel att det är 

bättre att sätta färre regler och fokusera på att försöka hålla dem och kanske styra upp 

det mer och mer med tiden. Överlag berättar IP4 att han måste ha en utforskande roll 

och försöka begripa familjerna.  

 

Vi har oftast en väldigt utforskande roll egentligen. Vi tänker ”Vad 

fyller det här beteendet för funktion?”. Vi går inte in och begränsar 

direkt och säger ”Det här är inte bra, du måste göra något annat” utan 

vi försöker begripa familjerna. ”Varför spelar Kalle så mycket?” 

”Varför tycker han att det är värt att ta konflikten med mamma för att 

få spela?” ”Varför kommer han inte iväg till skolan för att han 

spelar?” ”Vad är grundorsaken?”. Men samtidigt respektfullt försöka 

coacha föräldrarna i deras frustration när barnet inte gör som de vill att 

det ska göra. […] Vi försöker coacha föräldrarna i deras föräldraskap 

och sen försöker vi möta upp killen, för det är oftast killar, i lite vad 

de själva vill. Vad är deras bild av det? Tycker de att det är ett 

problem? Vad är deras motivation till förändring? […] Vi försöker 

locka fram den motivationsfaktorn för den är väldigt viktig. (IP4) 

 

IP1 som även han vill se problematiken som ett familjeproblem pratar om att hjälpa 

föräldrar att se var det kan ha börjat. Att han tillsammans med familjen tittar på hur det 

har utvecklat sig och vad som var syftet från början och vad som är syftet nu.   

 

I början var det kanske en allians med dataspel då det skulle hjälpa 

ungdomen eller barnet att sysselsätta sig lite så vuxna kunde ha lite 

mer tid. Men det har blivit mer, det har tagit över och det är så att det 
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lever sitt eget liv. Då är det bättre att vara där än att umgås med sina 

föräldrar eller familjen. (IP1)  

 

IP3 berättar att det vanligaste han arbetar med är rådgivning till föräldrar så de kan lära 

sig mer om vad dataspelsproblem handlar om, förstå sina barn bättre och kunna stötta 

dem och sätta regler när det behövs. När det handlar mer om behandling använder han 

sig av en KBT-modell för dataspelsproblem som har stöd i forskning. Han berättar att 

den bygger på tre steg.  

 

Det första steget är att man kartlägger när och varför spelet är ett 

problem. Till exempel om man spelar för sent på kvällen och blir trött 

i skolan så skolan blir svår och tråkig. […] Så försöker man kolla på 

om det går att förändra rutiner under dagen för att det ska bli bättre 

eller införa regler för sig själv ”Jag börjar inte spela förens efter 

middagen”. […] Steg två är att man kollar på en persons tankar om 

spel och livet utanför och letar efter orealistiska tankar som har 

utvecklats om vad spelet gör med en och skillnader i livet utanför. Det 

kan vara exempel som att ”Jag är värdelös i livet där ute”, ”Det finns 

ingen plats för mig där”, ”Ingen behöver mig där ute men i spelet så är 

jag behövd och duktig”. Då kan man hitta alternativ till det här. […] 

Man försöker hitta andra sätt att tänka på så man kan börja lösa 

problem. Det kallas kognitiv omstrukturering när man förändrar sitt 

sätt att tänka om saker. […] Sen steg tre är att man behandlar 

närliggande psykisk ohälsa, till exempel om man spelar för att man är 

nedstämd eller har ångest. Då måste man hjälpa med den 

nedstämdheten och ångesten så att man inte ska behöva spela för att 

inte må dåligt. (IP3) 

 

IP4 menar att han inte använder sig av metoder som är direkt anpassade för 

dataspelsproblematik men eftersom han ser det mer som ett familjeproblem kan han 

därför använda sig av metoder som är anpassade för andra problemområden. Han 

nämner Funktionell Familjeterapi (FFT), Repulse, Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) och Lösningsfokus terapi. IP4 talar även om hans erfarenheter om att 

förändring tar tid. 

 

Min erfarenhet är också att förändring tar tid. Det bästa man kan göra 

är att uppmärksamma de små förändringarna som är positiva. Gärna 

överdriva dem lite för att det ger mer energi till mer förändring. Man 

får inte tro att man snabbt kan förändra ett beteende som är svårt. Vare 

sig att föräldrarna kan förändra sig eller att ungdomen kan förändra 

sig för mycket för snabbt. Där tror jag ibland att vi är för naiva; tio 

samtal här sen är det bra. Det är bra att man har kommit en liten bit 

men man måste fortsätta jobba vidare med detta och uppmärksamma 

små saker. (IP4) 

 

Att det finns olika metoder menar IP2 kan vara bra även om han själv inte väljer att utgå 

ifrån något specifikt. Han menar att han vill se sig själv som en existentialist och anser 

att ödmjuka hållningar är mer framgångsrika.   

 

Personligen har jag inte riktigt tyckt att det passar dem jag träffat i alla 

fall. Jag är mer existentialistiskt inriktad och tycker att ödmjuka 
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hållningar är mer framgångsrikt. […] Det är väl bra att det finns olika 

metoder om man har problem med någonting. Man ska kunna välja 

olika typer av hjälp. Det är olika vad folk trivs med också får man 

tänka på och man har oftast någon idé om vad det är man vill ha. (IP2) 

 

IP2 berättar att han även har en del föräldrakontakt. Bland annat finns det rena 

stödkontakter där föräldrarna coachas att hantera sina barn på ett klokt sätt. Han 

upplever också att ju yngre barnen är desto mer föräldrakontakt krävs. Är barnen äldre 

hamnar istället mer fokus på dem. Sen finns det ett mellanläge där man möter båda 

parter lika mycket. Han poängterar att det är viktigt att se skillnad på barnens åldrar och 

att föräldrar är viktiga.  

 

3.2 Forskningens betydelse 
I det här avsnittet analyseras intervjupersonernas beskrivningar om sin egen insatthet i 

forskning som finns om dataspelsproblematiken, vad de tänker om den, hur de beskriver 

att de använder sig av den och även vad de tycker skulle vara intressant att se mer 

forskning om inom området.  

 
3.2.1 Tveksamhet till det rådande forskningsläget  

När det kommer till hur intervjupersonerna beskriver sin insatthet i forskning 

framkommer det en del olikheter. IP4 och IP1 menar att de inte är uppdaterade i 

forskningen om dataspelsproblematik.  IP4 förklarade denna avsaknad som självvald 

eftersom han valt att inte se problemet som ett enskilt problem.   

 

 Lite har nästan varit att man, men det är nog mer personligt, att jag har 

tagit den ställning att jag inte vill se det att det är ett enskilt problem 

egentligen. Samhället ser ut såhär, det är mycket dataspel. Så att det 

ska mycket till för att jag ska tycka att det är ett missbruk och ännu 

mer ett beroende. (IP4) 

 

IP2 uttrycker att han är insatt i forskningen om dataspelsproblematik. Han menar att den 

forskning som finns i Sverige handlar mer generellt om media- och internetanvändning 

och vilka åldersgrupper som spelar. Han säger att ett problem kan vara att man i en del 

studier använder sig av ganska välartade människor, som exempelvis går på universitet, 

som får göra självskattningar om hur man mår av spelandet. När det kommer till 

forskning kring problemspelande menar IP2 att det är ett svårt område att undersöka. 

Han säger att det oftast är praktikerna som ser att någonting tycks förekomma och att 

forskarna alltid ligger lite efter i och med att det är höga krav på vetenskaplighet. IP2 

pratar även om att vetenskapliga studier kan visa på att ett problem inte finns eller att 

det inte är så många som lider av det och det kan leda till att forskarna missar att det 

fortfarande kan vara intressant att se problemområdet. Vidare menar han att anekdotisk 

bevisföring
5
 kan användas för att visa att det finns ett problem så länge man inte ljuger 

om dess omfattning. Däremot är det viktigt att människors egna upplevelser tas hänsyn 

till.  

 

 Människors egna upplevelser kan man aldrig trolla bort tycker jag. 

Det är jättevanligt att vuxna som har lite distans till sitt liv och 

                                                 
5
 Anekdotisk bevisföring kallas det när man för att bevisa något, hänvisar till enstaka fall, ofta personliga 

erfarenheter och upplevelser (Vetenskap och Folkbildning, 2017). 
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mognad själva vittnar ”Det här är jag fast i, jag kan inte hantera det 

här, det här är problematiskt’’. (IP2) 

 

IP2 tycker att den mest intressanta forskningen är de kvalitativa studierna där man 

djupintervjuat exempelvis World of Warcraft-spelare mera allmänt om hur de mår och 

ser på sitt spelande. Allmänt tycker IP2 att dataspelsproblematiken är ett område som 

ligger lite efter till exempel pengaspelsberoende när det kommer till forskningen och 

även hur området definieras. Däremot tror han att forskningen om dataspelsproblematik 

håller på att komma ikapp sakta men säkert.  

 

IP3 uttrycker att han är insatt i forskning om dataspelsproblematik. Han berättar att det 

har kommit mycket ny forskning under de senaste två åren. Den mesta forskningen 

undersöker om datorspelande är ett problem, hur många som har problem och om det 

ska ses som ett beroende eller inte. Han problematiserar detta och menar att en del av 

forskningen är baserad på dåliga grunder.  

 

 Det har kommit en provdiagnos ”Internet Gaming Disorder” och den 

gjorde också att det blev mer forskning. Fast mot den diagnosen och 

de kriterierna finns det jättemycket kritik att de är dåliga. Det gör att 

mycket av forskningen just nu är baserad på dåliga grunder så den 

hjälper inte så mycket för sådana som mig som jobbar med det här. 

[…] Jag skulle nog säga att det är ganska dumt att det kommer stora 

studier med tiotusentals personer och så är de baserad på dåliga 

grunder så resultaten är ändå inte så intressanta. Det tycker jag 

summerar läget just nu. (IP3)  

 

Däremot tar IP3 upp att det finns forskare som han anser gör lite bättre forskning om 

exempelvis abstinens kopplat till dataspel. Han förklarar att det kan handla om hur 

abstinensen ser ut och att den skiljer sig från andra problem till exempel droger.  

 
3.2.2 Hur forskningen används i mötet med klienten 

Gällande hur intervjupersonerna beskriver sin användning av forskningen om 

dataspelsberoende i mötet med sina klienter så skiljer det sig åt. IP2 säger att han i 

princip inte alls använder sig av forskningen utan han tycker det är grundläggande 

kunskap om man arbetar inom ett område att till exempel förstå hur droger fungerar och 

hur depressioner yttrar sig och så vidare. Han menar också att forskningen inte ger 

honom så mycket kunskap eftersom han hittills inte har sett några intressanta studier.  

 

IP3 säger att han kan ha användning av forskning som undersöker vilka olika funktioner 

spelandet fyller för personer eftersom att där ligger oftast nyckeln till att hjälpa någon. 

Han tycker även att det går att använda sig av forskningen om abstinens kopplat till 

dataspel av vilken det framgår att abstinensen är olika.   

 

 Jag kan använda mig av forskning om abstinens. För om jag behandlar 

det som ett annat beroende då kanske jag skulle fråga om de kan få 

skakningar eller om de blir extra irriterande när de inte spelar. Men 

istället när jag har läst den här forskningen så vet jag att det kan se ut 

på andra sätt och då kan jag använda det till att ställa bra frågor. (IP3) 
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3.2.3 Det behövs mer forskning 

Samtliga intervjupersoner visar intresse för fortsatt forskning vad gäller 

dataspelsproblematik. IP2 säger att han tycker att det vore bra om man forskar mer 

allmänt på hela området och att han inte har något emot om forskare undersöker 

problematiken. IP4 pratar om hur hjärnan påverkas när man spelar dataspel och han tror 

att den forskningen finns men borde göras mer allmänt tillgänglig. Han menar att det 

skulle vara intressant att veta vilka centra i hjärnan som utvecklas, hur vi påverkas och 

hur likvärdigt det är med andra tillstånd som när man till exempel är berusad, påtänd 

eller deprimerad. Något IP1 tycker kan gå lite hand i hand med internet och dataspel är 

sex över internet som han anser vore intressant om det forskades mer om.  

 

Den viktigaste frågan att få svar på från forskningen, enligt IP3, är vad som skiljer ett 

spelintresse från ett spelproblem men han påpekar också att det är rätt svårt att 

undersöka. IP3 tycker också att forskning om vad som kan vara riskfaktorer för att få 

dataspelsproblem och vilka skyddsfaktorer som finns vore intressant. Dessutom anser 

han att det skulle vara bra med forskning om hur individer med dataspelsproblem bäst 

blir hjälpta. IP3 är också intresserad av vad en longitudinell studie skulle kunna visa om 

vad dataspelande gör på lång sikt. 

 

 Det behövs forskning, eller det skulle vara väldigt intressant, att få se 

forskning om hur man påverkas på längre sikt. Exempelvis vilka 

lärdomar man gör om man har spelat hela ungdomsåren jämfört om 

man inte har gjort det, vad man får och vad man missar. Så det skulle 

vara en longitudinell studie som följer personer över tjugo år. Det 

hade varit intressant. (IP3) 

 

3.3 Diagnostisering, beroende och kriterier 
Kommande avsnitt kommer behandla vilka för- och nackdelar intervjupersonerna 

beskriver med att diagnostisera dataspelsproblematik, begreppet beroende kopplat till 

dataspelproblematik och hur några av intervjupersonerna avgör om en klient är i behov 

av behandling för deras dataspelande.  

 
3.3.1 För- och nackdelar med diagnostisering 

I dagsläget finns det ingen diagnos för dataspelsberoende eller dataspelsproblematik. 

Intervjupersonerna fick frågan om vilka för- och nackdelar det finns med att det inte är 

en diagnos. I IP2:s ögon är en uppenbar fördel med diagnos att det skulle förenkla i de 

fall då myndigheter kanske tvekar hjälp men han säger också att det inte alltid är så 

självklart. 

 

Den uppenbara fördelen är förstås att det skulle förenkla i de fallen då 

myndigheter kanske tvekar hjälp. Men det är inte så självklart. Vi kan 

jämföra med neuropsykiatriska diagnoser som har funnits ett bra tag. 

Det är fortfarande många människor som inte får hjälp trots att vi har 

exempelvis Aspergers som är en vedertagen diagnos eller narkomani 

som också är en väldigt vedertagen diagnos. Det är fortfarande väldigt 

vanligt att folk inte får någon hjälp. (IP2) 

 

Detta håller även IP3 med om då han säger att en nackdel med att inte ha en diagnos kan 

vara att det är svårare att få hjälp och att personer i sådana fall måste vända sig till och 

betala privata aktörer för att få hjälp med sitt dataspelsproblem. Om det finns en diagnos 

hade man kanske enklare kunnat se att problemet finns och ta itu med det samt jobba 
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mer förebyggande. Han berättar också om att det inte alltid spelar någon roll för 

människor om det finns en diagnos eller ej. Har man en anhörig som mår dåligt söker 

man hjälp oavsett. Vidare tar IP3 upp att en nackdel med en diagnos är att det kan bli fel 

om diagnosen inte är bra. 

 

Nackdel med diagnos är ju att, i alla fall om diagnosen inte är bra 

vilket den kanske inte är, då blir nackdelen att man egentligen sätter 

fel diagnos på människor; att du är dataspelsberoende fast det kanske 

inte ens handlar om ett beroende. […] De som är kritiska till en 

diagnos menar väl att det kommer göra att vi använder resurser fel och 

behandlar människor för ett beroende som de egentligen inte har och 

som inte ens vill ha hjälp med. […] Många människor bryr sig inte om 

det finns en diagnos. Om man har en anhörig hemma som mår 

superdåligt och spelar nästan hela tiden och inte vill ändra på det då 

skiter man i om det finns en diagnos, då vill man ha hjälp. Men det är 

klart att om diagnosen är bra och den verkligen mäter någonting på 

riktigt så kommer den göra att det får lite mer uppmärksamhet att det 

här finns och att det finns hjälp om man har det problemet. (IP3) 

 

Enligt IP2 kan en nackdel med diagnostisering vara stigmatisering och han 

problematiserar även var man ska sätta gränsen för när det blir ett problem.  

 

Nackdelen kan förstås vara stigmatisering och det problematiska just 

var man sätter ribban och var man sätter gränserna. Det är väldigt 

många som har ett spelande, som i och för sig kan bli lättare negativt, 

men som fortfarande är under kontroll. Då är frågan var man sätter 

ribban någonstans. Jag tycker inte det är så självklart. (IP2) 

 

IP1 är skeptisk till vad en diagnos skulle fylla för funktion för individen och menar att 

det skulle kunna bli väldigt negativt för den som blir diagnostiserad. Han menar att 

diagnosen kan ge en negativ stämpel på individen. 

 

Om man tänker så här; en diagnos i sig vad fyller den för funktion? 

Om man tänker sig att den personen presenterar sig ”Hej, jag är 

dataspelsmissbrukare”. […] Skulle man ha en chans att diagnostisera 

spelberoende skulle det vara väldigt negativt som man kan tolka det. 

Vem vill anställa en person som kommer med en sådan diagnos? Om 

man tänker så då vet man att det är ganska mycket frånvaro och så 

vidare. (IP1) 

 

Något som IP4 säger kan vara svårt med en diagnos är hur man ska motivera en ungdom 

till att göra en utredning. Han menar att när ungdomen väl går med på att gå igenom en 

utredning då har individen redan tagit ett stort steg och en diagnos och utredning kanske 

inte längre behövs. IP4 pratar också om att det kan vara svårt att sätta en diagnos som är 

tidsbunden. 

 

Det är svårt också för du har en ungdom som säkert inte är motiverad 

till att göra en utredning, med vilka medel ska du sätta den diagnosen? 

Sen ser jag ganska mycket kraft för att få ungdomen till att gå igenom 

denna utredning. Jag tänker att när man gör det då har man tagit det 

stora klivet och då är det inte ens ett stort behov längre. Så jag tror att 
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lägga för mycket kraft där inte skulle vara så mycket hjälp. Då finns 

det andra diagnoser som jag tror att man mer ska uppmärksamma som 

man kanske missar. […] Det är också svårt att sätta diagnoser som är 

så tidsbundna. Vad är åldersknutet? Säg att vi inte gör något med den 

här personen, kommer han spela om tre år eller har han självläkt? 

(IP4) 

 
3.3.2 Beroende och jämförande med andra problemområden 

En specifik fråga om intervjupersonerna vill se dataspelsproblematiken som ett 

beroende ställdes aldrig men däremot tog samtliga självmant upp området. IP3 pratar 

om en svensk forskare som är kritisk till att se dataspelsproblematik som ett beroende. 

Forskaren tycker att dataspel kan vara ett problem men man ska inte se det som ett 

beroende. IP3 berättar att han tror att han tycker likadant. Enligt IP4 är begreppet 

beroende väldigt känsligt att använda framförallt när det kommer till ungdomar. Han 

menar däremot att beroende kanske kan förekomma hos vuxna.  

 

Vi vill inte säga att de är beroende av spelet det är en väldigt känslig 

sak. Framförallt när det är yngre människor ska man vara försiktig 

med att använda sådana ord. […] Det ska mycket till för att jag ska 

tycka det är ett missbruk och ännu mer ett beroende. Det är möjligtvis 

om man kommer upp i åldern så tänker jag att då är det säkert många 

som är spelberoende. Några av de jag träffar kanske kommer få ett 

spelberoende om de inte hittar andra lösningar i livet. Men just den 

gruppen, de är inte inom beroendediagnos, det har jag nästan inte mött 

någon tror jag. Visst de är förbannade om man drar ut sladden för dem 

och de har ingenting att fylla sin tid med. De är stressade för de är 

vana att titta ner i skärmen eller sånt där men det är relativt snabbt 

övergående tycker jag. (IP4) 

 

IP2 menar att yrkesverksamma som arbetar med missbruksfrågor borde lära sig lite om 

dataspelsområdet men att det är viktigt att skilja det från andra problemområden som till 

exempel patologiskt spelande eller alkoholberoende.  

 

Det är väl att försöka närma sig det här med en sorts balanserad syn. 

Jag tror både att synen när man överdriver risker och 

problematiserande inte är bra. Inte heller att man lägger sig åt andra 

hållet. Man måste se det här som ett plus och minus hela tiden. 

Framförallt tror jag att hela området mår bra av att ses med egna 

glasögon. Många jämför det här med andra områden och säger att ”det 

är precis som pengaspelsberoende, alkoholism eller någonting annat”. 

Det hör man ofta när man pratar om begrepp som beroende. […] Man 

ska vara försiktigt och försöka att studera det här området för sig. Att 

försöka se skillnader från pengaspelande eller alkoholism. […] Med 

pengaspelande har de flesta attityden att de kan leva ett fullvärdigt liv 

utan att spela om pengar. Men om vi jämför med matmissbruk så är 

det ju ingen som skulle säga till en matmissbrukare att sluta äta. Det är 

samma sak om man har problem med digitala hjälpmedel. […] Vi kan 

inte tänka oss ett scenario, tycker jag, där unga människor slutar 

använda digitala hjälpmedel. (IP2) 
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Precis som IP2 är inne på så vill även IP1 och IP3 att man ska skilja 

dataspelsproblematik från andra problemområden.  

 

Sen kan man skilja på de som är spelberoende för att tjäna pengar som 

har ekonomiska skulder. Då kan det bli en annan konsekvens än för 

någon som bara spelar dataspel. I den gruppen som vi träffar är det 

ganska sällan, det är väldigt sällsynt, att man ser någon som spelar för 

pengar. De spelar mest för att roa sig eller för att de gillar det. (IP1) 

 

Jag har jobbat med både pengaspel och dataspel och jag tyckte att ju 

längre jag jobbade med det desto mer tyckte jag att de skiljer sig åt. 

Pengaspelare går över gränser, söker spänning och kickar, hoppas på 

något materiellt som ska hjälpa dem i livet. Dataspelare drar sig 

tillbaka, isolerar sig, vill ha trygghet, söker bemästrande. Alltså man 

vill se hur bra man blir på någonting. Medan pengaspelare förlitar sig 

oftast mer på tur och slump. Dataspelare brukar mer avsky slumpen. 

De vill att det ska handla mer om skicklighet. Pengaspel är mycket 

mer likt ett traditionellt beroende också, att personen verkligen säger 

”Jag vill aldrig mer spela, ni måste hjälpa mig, jag har försökt 

jättemycket”. De försöker men kan ändå få återfall för att det 

verkligen är ett beroende. En dataspelare brukar oftast inte säga så. De 

brukar inte försöka sluta i så stor utsträckning. De är mer osäkra på 

hur de ska göra, om det är värt det eller inte och hur deras liv skulle 

vara utan spel. (IP3) 

 

IP4 problematiserar hur och var man ska dra gränsen för vad som är ett beroende och 

vad som är ett stort spelintresse.  

 

Det är ju svårt. Man kan vara en 13-årig tjej och jätteintresserad av 

hästar och bara drömma om det och tänka att man vill sova i stallet 

och vara runt där. Är man beroende av hästar då eller är det ett 

intresse? Där är vi ganska trygga med att det kan vara så i perioder 

och att det sedan går över, där blir vi inte lika stressade. (IP4) 

 
3.3.3 Hur individens behov av hjälp avgörs 

Några av intervjupersonerna blev tillfrågade om de använder sig utav några kriterier när 

de avgör en klients behov av hjälp vid dataspelande. IP3 berättar att han försöker 

bedöma vilken roll spelet har för individen. Sättet individen spelar på, när och hur 

mycket de spelar och om det går ut över andra delar i livet och hindrar personen på 

något sätt. Han menar att detta inte är några exakta kriterier utan mer något han tittar 

efter för att avgöra om personen har ett problematiskt dataspelande eller inte. Vidare tar 

IP3 upp olika punkter som han tycker skiljer problemspelaren från de som spelar 

hälsosamt.  

 

Det som jag tycker kännetecknar problemspelaren är att man inte 

håller egna gränser och planering; som om man tänkt sluta en viss tid 

på kvällen och så gör man inte det. […] Att det får betydande 

påverkan på sömn, kost och hygien. […] Sen kanske ett av de bästa 
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kriterierna är att dataspel har blivit en ensidig copingstrategi
6
; det är 

ditt enda sätt för att inte må dåligt och alltid när du mår dåligt vill du 

spela eller spelar. […] Sen är det att ha låg flexibilitet i sitt spelande 

[…] de som har stora problem har lite svårare att gå upp och ned i 

speltid, de känner ett behov av att spela varje dag så de anpassar sig 

inte lika mycket. […] Det här kriteriet är lite mer specifikt, många 

som mår dåligt i sitt spelande fortsätter att spela mycket för att 

rättfärdiga tidigare val. […] När man fortsätter någonting för att det 

förra inte ska vara bortkastad tid. Det känns som en ohälsosam 

anledning att spela dataspel. Sen sista som jag tittar på är om man 

spelar ofta utan att ha lust att spela, om man bara går dit och spelar 

fast man inte ens vill det egentligen. Det brukar också vara ett tecken 

på problem och att det har blivit en så stark vana att man inte vet vad 

man ska göra istället. Desto fler och mer av de här man uppfyller så 

tänker jag att då är det ett större problem. (IP3) 

 

Däremot menar IP3 att alla som kommer till honom, oavsett om problemet egentligen 

handlar om dataspel eller inte, får hjälp. Det kan handla om att inse att dataspelandet 

inte är problemet och att hjälpa familjen att lägga sin energi på det faktiska problemet. 

En som även pratar om kriterier är IP2 som anser att man inte behöver använda sig så 

mycket av kriterier i det här området jämförelsevis med andra områden. Han tror att 

detta är ett område som mår bäst av att man ödmjukt resonerar om de positiva och 

negativa effekter som spelandet har.  

 

3.4  Tankar om dataspelsproblematikens framtid 
Avslutningsvis kommer intervjupersonernas spekulationer om dataspelsproblematikens 

framtid att belysas. Detta är intressant för att dataspelsproblematiken är ett nytt 

problemområde som är under utveckling. Därför blir de professionellas beskrivningar 

av problematikens framtid intressant att analysera.  Några delar som tas upp är hur e-

sport
7
 och en ny generation av föräldrar kan komma att förändra synen på 

problematiken.  

 
3.4.1 Esport en sport 

När det talas om dataspel och framtiden säger IP3 att han tror att man i framtiden, när e-

sport är större, kommer kunna lära sig mer av att spela dataspel. Det man förvärver 

genom dataspelen kommer vara användbart i resten av livet. 

 

Jag tror det kommer bli så att man kan lära sig mer av att spela 

dataspel i framtiden när e-sport har blivit större och fler kommer spela 

mer seriöst. […] typ att sätt upp mål, kämpa och samarbeta, hantera 

frustration och bli starkare mentalt så att man inte blir så arg på sina 

lagkompisar när de gör misstag. Det kommer vara bra för då kan man 

använda sig av det i resten av livet, precis som man har sett att 

idrottare kan ha en fördel efter sin karriär för de har byggt upp olika 

färdigheter. (IP3) 

 

                                                 
6
 Copingstrategi är en strategi som man använder för att hantera en stressfull situation (Region Örebro 

län, 2017). 
7
 E-sport (elektronisk sport) är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer eller spelkonsoler 

(Svenska Esportföreningen, 2017). 
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Samtidigt som IP1 tror att dataspel i framtiden kan bli ett större problem vill han även 

påpeka att det kan bli en tillgång. Han förklarar att många kommer tjäna pengar på det 

men att man ska uppmärksamma att alla inte kan göra det. IP4 pratar också om e-sport 

och menar att det är bra att det höjs upp till en högre status för en del kan bli riktigt 

grymma på det de gör. Han menar även att om e-sport får en högre status kan det 

påverka synen på dataspel.  

 

Det tror jag är bra, att det höjs upp till en lite högre status. För det ska 

ha hög status. En del är riktigt grymma, eller en del, alla är riktigt 

grymma. Jag vet att de i Mästarnas Mästare
8
, där de har massa 

idrottare, kommer ha en e-sportkille med för första gången. Det tror 

jag kommer påverka det massmediala i vuxenvärlden lite, hur vi ska 

se på dataspelandet. Att vi ska se det som att man kan vara duktig på 

det och att det krävs talanger för att kunna lyckas i det ungefär som 

schack eller vad som helst. (IP4) 

 

Ytterligare något som IP3 tror att e-sporten i framtiden kan öppna upp möjligheter för är 

att det kan skapas lokala dataspelsföreningar. Det kan betyda att färre 

dataspelsintresserade blir isolerade hemma, att de istället kommer ut och träffar andra 

liksinnade men också att det kan finnas vuxna som kan se om någon inte mår bra. IP3 

nämner även att ett problem med dataspel är att där inte alltid finns vuxna som ser 

ungdomen. 

 

Jag tror en annan bra sak är att e-sporten kanske kommer göra att det 

blir lokala dataspelsföreningar och då kommer det innebära att färre 

personer, som gillar dataspel, blir isolerade. De kanske kommer 

träffas, hitta vänner och snacka mer, kanske till och med vara 

någonstans där det finns en vuxen som kan se att några mår dåligt och 

spelar för mycket av fel anledningar. […] Om du spelar musik eller 

håller på med någon idrott så finns det oftast vuxna som ser dig göra 

det här och ibland kanske de också kan hjälpa till och se hur duktig du 

är. Men i dataspel finns det ingen annan som kan se det så om du får 

för dig att du är jäkligt duktig fast du inte är det så kan det vara lite av 

ett problem. En del kanske offrar för mycket. (IP3) 

 
3.4.2 Nya generationer, ny syn på problematiken  

IP2, IP3 och IP4 nämner samtliga att det växer upp en ny generation av föräldrar som är 

mer vana vid teknik. IP2 uttrycker det som att det kommer en ny digital generation, 

eventuellt de som är födda runt 90-talet, men att även de kan ha delad syn på 

dataspelande. IP3 säger att föräldrars kunskap om dataspel kan förebygga vissa problem 

hos barnen. Något som IP4 tar upp är att föräldrars syn på dataspel kan skilja sig från 

mor- och farföräldrars syn. Även att pappor kan ha en annan kunskap om spel än vad 

mammor har.  

 

Vi har ju en digital generation, som det är svårt att säga exakt när den 

kommer, men om man tänker sig de som är födda runt 1990-talet som 

framöver kommer få lite egna småttingar, det är klart att dem eller jag 

tror att de kanske har en annan syn på det här eftersom de själva har 

växt upp med det. Det kan nog gå åt båda hållen. En del blir kanske 

                                                 
8
 Tv-program på SVT (Sveriges Television, 2017). 
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blir mer repressiva och tänker att det här måste stoppas eftersom de 

själva haft problem och en del kanske tar det mer naturligt. (IP2) 

 

Det kommer ju framtidens föräldrar som själva vet lite mer om 

dataspel som kanske bli bättre på att guida sina barn och lite mer 

förstående än föräldrar varit innan. Så kanske kan det förebygga vissa 

problem. (IP3) 

 

Jag tror att det kanske är mor-och farföräldrar som kanske är de som 

får mest moralpanik om man spelar för mycket data. […] medan 

kanske de egna föräldrarna är lite bekväma med att det är så 

ungdomarna är nu för tiden. Finns säkert en skillnad mellan mammor 

och pappor också. Det är många pappor som fortfarande har kvar det 

intresset medan kvinnorna kanske ha mer sekundärkunskap om det när 

de har sett andra spela. (IP4) 

 

Förutom en ny generation föräldrar nämner även IP2 och IP3 att spel och tekniker 

kommer utvecklas. IP2 menar att den nya VR
9
-tekniken kommer snabbt och han 

misstänker att folk kan fastna på ett annat sätt i det. IP3 tar också om VR-tekniken och 

menar också att fler kan få problem eftersom att den världen är så lockande. 

 

Men samtidigt blir spelen hela tiden bättre och så kommer Virtual 

Reality, det kan göra att fler får problem för att den världen blir så 

himla lockande jämfört med den vanliga världen. Den vanliga världen 

blir inte på det här sättet bättre och bättre hela tiden men det blir 

spelvärlden. (IP3) 

 
3.5 Resultatsammanfattning 
Inledningsvis i resultatet var samtliga överens att om man ska prata om en typisk klient 

så var denne ofta en ung kille. En intervjuperson var inne på att den typiska klienten 

ofta är smart och begåvad och gärna går ”all-in” i dataspel. Men överlag nämndes inte 

några specifika personligheter utan snarare att det är varierande och kan förändras över 

tid. Samtliga intervjupersoner vill inte benämnda dataspelsproblematik som en sjukdom 

och därför ser de ingen bestämd samsjuklighet. Däremot kan de exempelvis se att hos 

individer med dåligt psykiskt mående och neuropsykiatriska diagnoser kan spelet ha en 

annan funktion än för de utan diagnoser. Detta kan betyda att det krävs en annan 

varsamhet när man ska hantera spelproblematiken. Tre av intervjupersonerna vill även 

påpeka att dataspel inte bara ska ses som negativt utan man måste lyfta upp och se allt 

det positiva också. Vad gäller behandling skiljer sig intervjupersonernas beskrivningar, 

om vilka metoder de använder sig av, åt. Två stycken vill gärna se det som ett 

familjeproblem och har inga specifika metoder för dataspelsproblematik men kan 

använda sig av inslag från metoder som är anpassade för andra områden.  En av 

intervjupersonerna anser att en ödmjuk hållning, där man tar hänsyn till både negativa 

och positiva effekter, är framgångsrikt och menar därför att han inte utgår ifrån några 

specifika behandlingsmetoder. Den sista intervjupersonen berättar att mycket av hans 

arbete främst handlar om rådgivning. Däremot har han en KBT-modell specifikt för 

dataspelsproblematik som han använder sig av vid behandling.  

 

                                                 
9
 VR står för Virtual Reality (Virtuell verklighet). Det är en datateknik som replikerar en miljö, verklig 

eller inbillad och simulerar användarens fysiska närvaro och miljö (Nationalencyklopedin, 2017). 
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Intervjupersonerna beskriver att de inte använder sig av forskningen om 

dataspelsproblematik i så stor utsträckning. Två stycken menar att de inte är insatta i 

denna forskning på grund av att de valt att se problematiken som ett familjeproblem och 

hämtar sin kunskap från det området istället. Resterande intervjupersoner uppger att de 

är mer insatta i forskningen men tar upp att det är relativt ointressant forskning och att 

den till viss del är dåligt grundad. En intervjuperson berättar dock att det går att använda 

sig av abstinensforskningen för dataspel och forskning om spelets olika funktioner. 

Samtliga tänker att det hade varit intressant med mer forskning allmänt kring området.  

 

Intervjupersonerna beskriver både för- och nackdelar med diagnostisering av 

dataspelsproblematik. Fördelarna kan vara att det kan bli lättare att få hjälp och även att 

man arbetar mer förebyggande. Nackdelarna som tas upp är att en diagnos inte betyder 

att man får den hjälpen man behöver och om det är en dålig diagnos används resurser 

fel. Andra nackdelar som tas upp är stigmatisering och problemet med att ha en diagnos 

som är tidsbunden. Alla intervjupersoner är överens om att dataspelsproblematiken inte 

bör ses som ett beroende, särskilt inte hos ungdomar. Det anses även viktigt att skilja på 

dataspelsproblematik och andra problemområden som till exempel patologiskt spelande 

och olika former av substansbrukssyndrom. Några intervjupersoner pratar även om att 

det kan vara problematiskt att veta var man ska dra gränsen för när det är ett intresse 

och när det är ett beroende. En intervjuperson har vissa kriterier som han använder sig 

av när han bedömer hur mycket problem en klient har. Samtidigt menar både han och 

övriga intervjupersoner att alla som kommer får hjälp oavsett om deras problem är 

dataspelsrelaterat eller inte.  

 

Vad gäller framtiden med dataspelsproblematik är en intervjuperson inne på att det kan 

komma att bli ett större problem men också en tillgång. De flesta intervjupersoner 

diskuterar om att man kan lära sig olika färdigheter av att spela dataspel och att e-sport 

kan öppna upp för nya möjligheter. Exempel på detta kan vara lokala 

dataspelsföreningar som gör att ungdomar kommer ut och träffar nya människor och 

kanske får insatta vuxna omkring sig som kan stötta och se om problem utvecklas. 

Intervjupersonerna ser även att det kommer en ny generation som kan ha en annan syn 

på dataspel än nuvarande generation. Detta kan medföra att föräldrar har en annan 

förståelse och möjlighet att guida sina barn. En intervjuperson menar dock att det kan 

slå över på andra hållet och istället bli att fler är repressiva då de själva upplevt problem 

med dataspel. Två av intervjupersoner pratar också om den nya tekniken VR som 

kommer utvecklas mer och mer vilket kan leda till att människor kan fastna på ett annat 

sätt än tidigare.  

 

4 Diskussion 
Nedan kommer studiens använda metodval diskuteras och därefter kommer en 

resultatdiskussion. Den innefattar kopplingar mellan resultat och valt teoretiskt 

perspektiv men även resultat och tidigare forskning kommer vävas samman. Slutligen 

diskteras vilka behandlingspedagogiska implikationer som studien kan indikera om.  

 

4.1 Metoddiskussion 
Valet av hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats har fungerat utifrån studiens 

syfte eftersom fokus låg vid att tolka intervjupersonernas egna erfarenheter. Eftersom 

studien inte syftar till att skapa en generell teori eller förklara ett fenomen, har 

hermeneutiken varit passande då det handlar om att göra en unik tolkning av 

professionellas erfarenheter kring dataspelsproblematiken.  



  
 

28 

 

Att utföra kvalitativa intervjuer har bidragit till att intervjupersonerna själva kunnat 

formulera sina svar och förmedla sina erfarenheter och verkligheter. Användandet av en 

semistrukturerad intervjuguide har varit användbart. Det har skapat möjligheter till 

följdfrågor som har bidragit till ytterligare diskussioner och öppnat upp för nya teman. 

En svårighet med att använda sig av semistrukturerade intervjuer och följdfrågor är att 

alla intervjupersonerna inte fått exakt samma följdfrågor och därför har vissa svar varit 

svåra att använda sig av. Det har bidragit till att alla intervjupersoner inte framkommit i 

alla delar av resultatet, vilket även var ett problem vid gruppintervjun. När det är två 

intervjupersoner som svarar tillsammans på samma frågor kan det leda till att den ena 

tar till sig mer talutrymme än den andra. Det kan också göra att intervjupersonernas 

egna åsikter eller tolkningar undanhålls när det finns en kollega i samma rum eller att de 

justeras efter vad kollegan redan svarat. För att hantera detta börjades intervjun med att 

förtydliga att vi var ute efter bådas perspektiv. Dessutom riktades vissa frågor specifikt 

till den personen som inte svarat på frågan. När det kommer till den genomförda 

telefonintervjun har det funnits en medvetenhet om att vissa funktioner, som finns i 

mötet mellan människor, uteblivit. Det kan till exempel ha varit mimik och kroppsspråk 

som kan ha varit viktiga i tolkningen av det som uttryckts verbalt. Syftet har dock inte 

varit att tolka mimik och kroppsspråk vilket har gjort att det inte påverkat resultatet i 

någon större utsträckning. Det kan däremot under intervjuns gång gjort att exempelvis 

tveksamhet hos intervjupersonen inte har uppmärksammats.  

 

Det har inte genomförts någon pilotstudie vilket kanske hade varit gynnsamt. En 

pilotstudie hade kunnat förbättra intervjuguiden innan officiell användning. Det är 

möjligt att det hade lagts till eller att frågorna hade utvecklats från början och inte under 

intervjuernas gång. Anledningen till varför det inte genomfördes en pilotstudie var för 

att området hade begränsat med intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner som ville 

medverka behövdes i studien för att uppnå ett tillräckligt resultat. Det har funnits en 

medvetenhet om att intervjuguiden kunde komma att behöva justeras efter första 

intervjun däremot uppkom det aldrig några behov av större justeringar. Första 

intervjupersonen blev informerad om att denne var först att bli intervjuad. Frågan 

”Upplever du att det finns samsjuklighet eller annan problematik hos klienterna?” (se 

Bilaga I) ställdes till samtliga intervjupersoner. I efterhand har det uppmärksammats att 

frågan förutsätter att dataspelsproblematik ses som en sjukdom vilket kan vara ledande. 

Samsjuklighet är en medicinsk term och begreppet har inte helt passat in i studien 

däremot har frågan ändå genererat svar, resultat och diskussion som varit användbara i 

studien. 

 

Till studien valdes ett målstyrt urval där man utgår ifrån att anpassa valet av 

intervjupersoner efter vad som är relevant för studiens forskningsfrågor. Det resulterade 

i fyra intervjupersoner; två från den privata sektorn och två från den kommunala 

sektorn. Totalt var det tre olika verksamheter som arbetade på tre olika sätt runt 

dataspelsproblematiken. Intervjupersonerna hade även olika yrkestitlar och olika 

utbildningar. Detta bidrog till att det fanns olika erfarenheter, arbetsmetoder och även 

olika krav på kunskap kring dataspelsproblematiken. Samtliga intervjupersoner var 

män. En mer varierad könsfördelning mellan män och kvinnor kunde kanske ha bidragit 

till ett mer nyanserat resultat och bredare perspektiv.   

 

Att ha två plattformer som spelade in intervjuerna var fördelaktigt. Båda två fångade 

upp intervjuerna men vissa uttalanden som blev otydliga i en plattform kunde höras 

tydligt i den andra. Detta berodde på att plattformerna medvetet placerades på olika 
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avstånd från intervjupersonen. Det var även fördelaktigt att spela in intervjuerna för att 

kunna ge fullt fokus på intervjupersonerna under själva intervjuernas gång utan att 

behöva anteckna eller fokusera på att komma ihåg vad som sägs. Det gav även 

möjlighet att återge exakta citat som skapade ett djup i resultatet. Att det utförts två 

olika transkriberingar av varje intervju har varit hjälpsamt och förhindrat eventuella 

missar. Båda transkriberingarna har jämförts och skillnader har diskuterats och 

bearbetats utifrån inspelningarna ytterligare. Det genomfördes även två skilda 

tematiseringar på samtliga intervjuer för att alla olika tolkningar av teman skulle 

framkomma. Det öppnade upp för diskussioner och fler perspektiv och att allt viktigt 

material kom med i resultatet.  

 

4.2 Resultatdiskussion  
4.2.1 Teori om kunskapsformer i socialt arbete 

Svensson m.fl. (2008) problematiserar att arbete utan forskningsbaserad kunskap 

grundas efter normer om vad som är rätt, riktigt och rimligt. Författaren menar att det 

kan krävas i arbetet med människor eftersom behandlingen inte kan vänta på vad 

forskningen anser är bäst i alla lägen. Svensson m.fl. (2008) menar att detta skapar 

osäkerhet och etiska dilemman som arbetet präglas av. Mycket av forskningen om 

dataspelsproblematik upplevs av intervjupersonerna som ointressant, dåligt grundad 

eller irrelevant utifrån deras val av synsätt. Det gör att intervjupersonerna till stor del 

måste räkna bort denna forskning och då kan enligt Svensson m.fl. (2008) inte den 

ideala samverkan mellan kunskap och handling uppnås. IP2 kan tolkas som att han inte 

ser något problematiskt med det eftersom han anser att en ödmjuk hållning i behandling 

är mest framgångsrikt. Han menar att kunskap är sekundärt och används endast som en 

grund. Detta kan kopplas till Svenssons m.fl. (2008) begrepp kunskap om, i och av. IP2 

menar att det krävs en grundkunskap om hela problemområdet som kan tolkas som 

kunskap om. Sen betonar han att en ödmjuk hållning som skapas i mötet med klienterna 

och genom erfarenheter som blir till kunskap i. Slutsumman av dessa två bildar kunskap 

av.  

 

Svensson m.fl. (2008) beskriver fyra olika typer av kunskap. Det första är tyst kunskap 

som är kunskap som inte är medveten, reflekterad eller uttalad. Denna kunskap är därför 

inte möjlig för intervjupersonerna att förmedla i intervjun. Den andra typen av kunskap 

är erfarenhetsbaserad kunskap. Den bygger både på praktisk kunskap och forskning där 

den praktiska kunskapen är den som dominerar. Denna kunskap går att förmedla till 

andra och det gör den möjlig för intervjupersonerna att prata om. Eftersom att IP1 och 

IP4 uttrycker att de inte är insatta i forskningen kring dataspelsproblematik kan det 

tolkas som att det är mycket mer erfarenhet som används än forskning. Däremot så 

väljer dessa intervjupersoner att se problemet ur ett annat perspektiv, som ett 

familjebekymmer, och därför grundar sig deras forskningskunskaper mer utifrån detta 

perspektiv. Övriga intervjupersoner, IP2 och IP3, som uttrycker att de är insatta i 

området anser däremot att mycket av den forskning som finns om dataspelsproblematik 

är ointressant och dåligt grundad. Det kan tolkas som att forskningen används mindre 

och att erfarenheterna tar större del i arbetet. Därför kan slutsatsen dras att 

erfarenhetsbaserad kunskap är den typ av kunskap som uttrycker sig mest genom 

studien. Den tredje typen av kunskap är systematiserad kunskap och där blir 

forskningsbaserad kunskap den dominerande. Den fjärde kunskapstypen är 

evidensbaserad kunskap som baserar sig på mest forskning jämfört med de andra 

kunskapstyperna. De två senaste kunskapstyperna har speglat sig ytterst lite i studien 

vad gäller dataspelsproblematiken. Det är enbart IP3 som berättar att han använder en 

KBT-modell för dataspelsproblem som har stöd i forskning. Metoden kan tolkas som att 
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den kategoriseras antingen som systematiserad kunskap eller evidensbaserad kunskap. 

För att däremot avgöra vilken av kategorierna den tillhör krävs det mycket mer 

fördjupning än vad som framkommit i studien. IP1 och IP4 uttrycker att de arbetar med 

problemet utifrån ett familjeperspektiv och de metoder som används där kan möjligtvis 

också kategoriseras som antingen systematiserad kunskap eller evidensbaserad kunskap.  
 
4.2.2 Beskrivning av dataspelsproblematiken 

En av studiens frågeställningar handlar om att undersöka hur professionella beskriver 

ungdomars dataspelsproblematik. Mentzoni m.fl. (2011) och Rehbein m.fl. (2010) har i 

sina studier kommit fram till att det är fler killar än tjejer som uppvisar ett problematiskt 

dataspelsbruk eller beroende. IP4, IP3 och IP2 säger att klienten de oftast hjälper är en 

ung kille. IP2 vill dock poängtera att både kön och ålder kan variera och att han möter 

klienter som är allt från 9 år till 60 år gamla. Han anar att klientgruppen ungdomar 

uppmärksammas mer då de syns på ett annat sätt eftersom dataspelsproblematik kan 

leda till problem i skolan och det då bli mer påtagligt.   

 

Mentzoni m.fl. (2011) har kommit fram till att det finns kopplingar mellan 

problematiskt dataspelsbruk och psykisk ohälsa så som ångest, depression och låg 

livsglädje. Detta kan IP3 också se men menar att det är en ständig växelverkan och att 

det är svårt att se vad som är orsak och verkan. Han berättar att en vanlig fråga han får 

är om dataspel är grundorsaken till att man mår dåligt eller om det är ett symtom och 

anser att det är varken eller. Rehbein m.fl. (2010) konstaterar att depressioner och 

ångest inte är bidragande faktorer till ett dataspelsberoende. Författarna tar även upp 

ADHD som inte heller har visat sig vara en bidragande faktor till dataspelsberoende. 

IP2 vill inte heller påstå att neuropsykiatriska diagnoser behöver vara en riskfaktor men 

han säger att någon med Aspergers tycks fastna mer i spelandet än någon utan 

Aspergers. Det verkar vara komplicerat att kunna se om psykisk ohälsa eller 

neuropsykiatriska diagnoser är riskfaktorer för att utveckla en dataspelsproblematik. 

Vad är hönan och vad är ägget? Däremot går det att tänka sig att när något väl kan 

klassificeras som ett problem är det en ohälsa för individen vilket kan göra kopplingen 

mellan problematiskt dataspelsbruk och psykisk ohälsa rätt självklar.  

 

Både Young (2009) och Haagsma m.fl. (2012) tar upp flyktspelande. Författarna menar 

att dataspelet blir som ett sätt att fly från verkligheten och att förtränga jobbiga känslor 

och stress. IP2 går även han in på flyktspelande och menar att vid ett flyktspelande 

spelar man för att man har det jobbigt i sitt liv, exempelvis mobbing, jobbiga 

hemförhållanden, dåligt psykiskt mående eller missbruk. Flykt berör också IP3 och 

menar att dataspelet kan bli som en ensidig copingstrategi och det enda sättet för att inte 

må dåligt är att spela. En copingstrategi i sig behöver inte vara negativ. Precis som att 

man går ut och går, slår några slag på en boxsäck eller tar en stund framför korsordet 

kan dataspel ge samma copingeffekt. Det blir däremot problematiskt, precis som IP3 

säger, när det blir för ensidigt och det är det enda sättet man har för att hantera problem. 

Ensidig coping leder inte till att man reder ut sina problem och då blir det som Young 

(2009) säger att det används som flykt för att förtränga jobbiga känslor istället för att ta 

itu med dem.  

 

Investerad tid i dataspelet nämner Haagsma m.fl. (2012) bidrar till överdrivet spelande 

och svårigheter att sluta spela. IP3 menar att just den typen av spelande, när man spelar 

för att rättfärdiga tidigare val och att spelet inte ska ses som bortkastad tid, är en 

ohälsosam anledning till att spela dataspel. IP3 menar att hans mål är att dataspel ska 

vara något roligt och positivt. Han säger dessutom att de flesta fortsätter spela men gör 
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det på ett nytt ”bättre” sätt. Till skillnad från andra problemområden, som till exempel 

alkohol där många väljer att sluta dricka efter ett problematiskt bruk, är det inte samma 

självklarhet att ett dataspelande ska upphöra helt. Detta håller även IP2 med om när han 

jämför dataspelsproblematik med matmissbruk och menar att man inte säger åt en 

matmissbrukare att aldrig mer äta. Spel är en stor del av vardagen för många och finns 

på alla olika plattformer överallt. Mycket i dagens samhälle kretsar kring 

dataanvändning och det kan därför vara rimligt att förhållningsättet till dataspelandet 

ändras istället för att det tas bort helt.  

 

Att spela dataspel har möjligtvis en moralstämpel som IP4 nämner resultatet. Dock 

kanske den är på väg att försvinna bort mer och mer i och med att teknik blir en mer 

naturlig del av människors liv. Ett exempel på detta är e-sporten som växer, framförallt 

bland unga och unga vuxna. IP4 menar att om e-sportens status höjs upp kan det 

förändra synen på dataspel till något bättre. Han nämner exempelvis att en e-sportskille 

ska medverka i ett tv-program med idrottare. Att man tar in en e-sportskille kan tolkas 

som att e-sporten allt mer börjar likställas med andra sporter. Något IP3 säger är att e-

sporten i framtiden kan öppna upp för lokala dataspelsföreningar som i sin tur kan 

innebära att spelare blir mindre isolerade hemma. Man kan tänka sig att det är en 

skyddsfaktor för ungdomar genom att man vistas utanför hemmet. Det kräver oftast lite 

mer planering och skötsel av hygien och IP3 menar att bristande hygien kan vara ett 

kännetecken hos en problemspelare. Dessutom tror IP3 att det i dessa föreningar skulle 

kunna vara vuxna närvarande som kan uppmärksamma när någon är duktig eller se om 

någon mår dåligt i sitt spelande. En annan anledning till att moralstämpeln försvinner 

kan vara att det kommer en ny generation av föräldrar med en annan syn på dataspel 

som IP2, IP3 och IP4 anar. Det kan i sin tur göra att det blir mer socialt accepterat att 

spela dataspel och det blir en normalisering som tar bort stigmatiseringen. 
 
4.2.3 Forskningens betydelse i arbetet 

Hur professionella beskriver sin användning av forskningen om dataspelsproblematik i 

sitt arbete är en del av denna studies frågeställningar. Vad som framkommit är att de 

professionella beskriver att de inte använder forskningen om dataspelsproblematik i 

någon stor utsträckning. Det är i princip endast IP3 som berättar att han kan tycka att 

vissa studier är användbara i det praktiska arbetet. Det kan till exempel vara forskningen 

om abstinens kopplat till dataspelande och vilka funktioner spelet fyller för ungdomen. 

Däremot tycker han att mycket av forskningen är baserad på dåliga grunder eftersom det 

finns mycket kritik mot de kriterier som ofta används i studierna. Ytterligare några 

argument för att inte använda forskningen om dataspelsproblematik kommer från IP2 

som i nuläget inte tycker att den är särskilt intressant. Han menar bland annat att ett 

problem är att det är mycket självskattningsstudier på välartade människor, att den 

ligger efter och att det är ett svårt område att undersöka.  

 

Varför det är ett svårt område att undersöka kan bland annat ha att göra med att det 

finns en oenighet bland forskarna. Det finns minst fyra olika mätverktyg som används; 

Internet Addiction Test (Baysak m.fl. 2016), Game Addiction Scale (Lemmens m.fl. 

2009), Video Game Addiction Test (van Rooij m.fl. 2012) och Problem Video Game 

Playing (Salguero & Morán, 2002). Mätverktygen har olika grunder och kriterier vilket 

gör att forskningen blir svår att jämföra. Det råder även oenighet när det kommer till 

dataspel och om det är ett problem eller inte och hur stort problemet är om det finns. 

Siffrorna som presenteras i studier som berör dataspelsproblematikens omfattning 

skiljer sig markant dels då urvalen är olika och dels för att de grundar sig i olika 

mätverktyg (Grüsser m.fl., 2007; Mentzoni m.fl., 2011). Detta gör att det är svårt att få 
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en enhetlig bild över hur omfattningen faktiskt ser ut. Haagsma m.fl. (2012) och Young 

(2009) tar upp insatser som bör finnas med i behandling för dataspelsberoende. 

Studierna visar inga belägg för varför just de insatserna är effektiva i arbetet utan det 

blir mest ett spekulerande. Det gör att man kan ifrågasätt hur intressant det blir för 

professionella att använda sig av i praktiken.  

 

Young (2009) skriver om att familjeterapi kan vara användbart i behandling och menar 

att det är viktigt att hela familjen lär sig hur de ska hjälpa den som är dataspelsberoende. 

Samtliga av studiens intervjupersoner inkluderar familjen i behandlingen de genomför. 

Extra tydligt är det hos IP1 och IP4 som uttrycker att de arbetar med 

dataspelsproblematik utifrån att det är ett familjeproblem. Därför menar de att de inte 

använder sig av forskning specifikt om dataspelsproblematik men det utesluter inte 

användandet av annan forskning. IP4 nämner till exempel att han använder sig av 

metoder som är anpassade för familjer som till exempel Funktionell Familjeterapi.  

 
4.2.4 Diagnostisering av dataspelsberoende 

Intervjupersonerna beskriver både för- och nackdelar med diagnostisering av 

dataspelsberoende. Det finns helt klart fler nackdelar än fördelar enligt 

intervjupersonerna. Det behöver däremot inte säga så mycket då en fördel kan väga 

tyngre än tio nackdelar. Den stora frågan blir egentligen; vilket väger tyngst? När det 

kommer till fördelar anar både IP2 och IP3 att en diagnos kan bidra till att det blir 

enklare att få hjälp om man har problem med dataspelandet och att man slipper vända 

sig till privata aktörer som kostar pengar. Hjälp som kostar pengar är inte hjälp som är 

tillgänglig för alla.  

 

Samtliga intervjupersoner problematiserar vad en diagnos skulle kunna innebära. IP2 tar 

bland annat upp att en diagnos i sig inte behöver betyda att man får hjälp och han jämför 

med andra problemområden där diagnostisering sker. Dessutom tycker han inte att det 

är så självklart var och hur man ska dra gränserna. IP1 anser att man bör fundera över 

vad en diagnos fyller för funktion och menar att det riskerar att ge en negativ stämpel på 

individen. För att tolka ovanstående intervjupersoner blir då en diagnos överflödig och 

egentligen enbart negativ. Vilken mening fyller en diagnos som stämplar en individ 

negativt och där det inte ens behöver betyda att man kan få någon bra hjälp? IP4 ställer 

sig skeptisk till en diagnos dels för att han tror att det krävs mycket kraft åt att få en 

ungdom att gå igenom en sådan utredning och dels att det finns svårigheter med att 

diagnostisera något som kan vara tidsbundet. Även IP3 problematiserar en diagnos och 

menar att en diagnos som inte är bra i grunden leder till att människor blir 

feldiagnostiserade och resurser används på fel sätt. Han menar att man kanske behandlar 

en människa för ett beroende fast dataspelsproblematiken kanske inte ens handlar om 

det. 

 

Trots att det under intervjuerna inte ställdes någon specifik fråga om vad 

intervjupersonerna anser om att klassificera dataspelsproblematiken som ett beroende 

var det något samtliga tog upp. Alla är överens om att det inte bör ses som ett beroende 

hos ungdomar. Endast IP3 uttrycker viss tveksamhet då han uttalar sig om att han ”tror” 

att han inte tycker det är ett beroende. Detta är intressant eftersom forskningen frekvent 

använder sig av uttrycket dataspelsberoende. Det tyder på att det finns en viss skillnad i 

synsättet hos forskare och de professionella som studien kommit i kontakt med. 

Diskussionen huruvida problematiken ska ses som ett beroende eller inte är viktig för att 

problematiken någon gång ska kunna definieras. En av anledningarna till att IP2 inte 

tycker att man ska uttrycka problematiken som ett beroende är att begreppet förknippas 
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med beroendetillstånd som alkoholism eller pengaspelsberoende. Enligt IP1 och IP3 ska 

man skilja på patologiskt spelande och dataspelsproblematik. IP3 som berättar att han 

arbetat med båda delarna menar att ju längre han arbetade med båda områdena desto 

mer tyckte han att de skiljde sig åt. Dessutom anser han att patologiskt spelandet är mer 

likt ett traditionellt beroende än vad dataspelsproblematiken är. Eftersom 

intervjupersonerna påpekar skillnader mellan patologiskt spelande och problematiskt 

dataspelande är det anmärkningsvärt att forskningen använder sig av patologiskt 

spelande när de skapar mätverktyg för dataspelsberoende. Så länge 

dataspelsproblematik och patologiskt spelande inte är jämförbart blir forskningen ännu 

mer irrelevant och säger egentligen rätt lite om själva dataspelsproblematiken. 

Avslutningsvis handlar det egentligen om att området måste definieras. Ska det 

jämföras med andra problemområden eller är det som IP2 säger att området mår bra av 

att ses med egna glasögon? 

 

4.3 Behandlingspedagogiska implikationer 
I tolkning av studien blir det uppenbart att dataspelsproblematiken fortfarande är ett nytt 

område som är i behov av en definition. En svårighet med detta är att man riskerar att 

göra en höna av en fjäder. Problemet förstoras och det kan skapa en stigmatisering över 

dataspelande i sig. Däremot ska det inte blundas för att människor faktiskt kan få 

problem med dataspelande. Hade problematiken inte existerat hade det inte heller 

funnits några intervjupersoner till denna studie. Precis som inom andra områden är det 

viktigt att kunna möta upp ungdomen där denne är. Det är viktigt att det finns vuxna 

som kan involvera sig i ungdomars intresse och där med inte lämna ungdomen själv 

utan kan finnas där och fånga upp någon som hamnar snett. Hos ungdomar kan 

överdrivet dataspelande även vara en fas som kanske självläker och då kanske inte det 

behövs professionella utan det räcker med närvaro från andra vuxna utöver föräldrar. 

Det kan vara föreningar där det finns kunniga och intresserade fritidsledare eller 

förebilder för ungdomen. Skulle dataspelandet däremot bli ett problem som påverkar 

skolan, familj och ungdomens välmående är det viktigt att det finns professionella som 

har kunskap om problematiken. Det kan antas att utvecklingen leder mot en framtid 

med mycket dataspelande och det är essentiellt att professionella kan följa med i 

ungdomarnas utveckling och förstå dataspelskulturen. 

 

Slutligen bör hela området studeras vidare för att undersöka vad som egentligen är 

problemet med dataspelande. Exempel på sådan forskning är vilka konsekvenser 

problematiskt dataspelande kan ge och var man drar gränserna för problematiskt 

dataspelsbruk. För att göra det kan det krävas studier som fortgår under en lång period, 

flera år. Det vore fördelaktigt med svenska studier som är anpassade till vår kultur. 

Genom svensk forskning blir forskningen överförbar till de svenska verksamheter som 

hanterar dataspelsproblematik vilket förenklar professionellas användning av 

forskningen. I studien har stigmatisering nämnts som en negativ effekt av 

diagnostisering vilket kan vara intressant att undersöka vidare i koppling till 

dataspelsproblematik. Men först och främst är det av vikt att skapa en definition för att 

få en enhetlig bild av problemet. Därefter kan det skapas forskning om hur man på ett 

bra sätt kan bemöta problematiken.   
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I 
 

Bilagor 

 
Bilaga I - Intervjuguide 

 

Intervjupersonens bakgrund 

 

 Kön 

 Ålder? 

 Vilken befattning har du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur blev du introducerad för dataspelsproblematik? 

 

Verksamhetens bakgrund 

 

 Hur får ungdomar eller deras närstående kontakt med verksamheten?  

 Hur ser den typiska klienten ut? 

 Upplever du att det finns samsjuklighet eller annan problematik hos klienterna? 

 Vilka behandlingar eller metoder arbetar du med när det gäller ungdomar och 

deras dataspelsberoende? 

 Finns det samarbeten med andra aktörer? 

 

Växande problematik? 

 

 De senaste två åren har dataspelsbranschen dubblat sin omsättning vilken tyder 

på att det är en kraftigt växande bransch. Märker du av en ökning av 

dataspelsproblematik i samband med att denna försäljning ökar? 

 Hur ser du på framtiden när det kommer till dataspelsproblematiken? 

 

Forskning 

 

 Vad tänker du om den forskning som finns tillgänglig? 

 Forskningen som finns är inte alltid helt enig. Hur ser du på det? Vad tror du kan 

vara anledningen till detta? 

 Hur använder du dig av den forskning som finns i mötet med ungdomar som har 

dataspelsberoende? 

 Vilka områden inom dataspelsberoende anser du det behöver forskas mer kring? 

 Vad skulle specifik forskning kring dataspelsproblematiken innebära för dig i 

ditt arbete? 

 

Diagnostisering 

 

 I DSM-5 står Internet- and Gaming Disorder under sektion III där det 

uppmuntras till vidare forskning. Det är alltså ingen diagnos i nuläget. Vilka 

fördelar anser du att det finns i ditt arbete med ungdomar och deras 

dataspelsproblematik i och med att det inte finns någon diagnostisering? 

 Vilka nackdelar anser du att det finns i ditt arbete med ungdomar och deras 

dataspelsproblematik i och med att det inte finns någon diagnostisering?  



  
 

II 

 Hur tänker du att avsaknad av diagnostisering påverkar hur problematiken 

uppmärksammas?  

 Vad tänker du om dataspelsberoende som ett möjligt tillägg i DSM i framtiden? 

 Vilka kriterier utgår du ifrån, då det inte finns ett diagnostiseringsverktyg, när 

man avgör en ungdoms behov av stöd/insatser för dataspelsberoende? 

 

 Ytterligare tankar som du vill dela med dig av? 

 

  



  
 

III 

Bilaga II - Missiv 

Missiv till deltagare i studien för ungdomars dataspelsberoende 
 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi planerar att 

skriva vårt examensarbete om professionellas erfarenheter och syn på ungdomars 

dataspelsberoende. Studien kommer beröra dina tankar kring problematiken och dess 

omfattning, även hur du tänker kring forskningen och avsaknaden av diagnostisering. Vi 

kommer att utföra intervjuer som kommer spelas in och sedan transkriberas. Efter 

studien färdigställts kommer alla ljudinspelningar, transkriberingar och anteckningar att 

raderas. 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss. Har du 

några frågor är det bara att höra av dig! 
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