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Abstrakt 

Problematiskt dator- och tv-spelande är ett alltmer växande forskningsområde. Särskilt 

tonårspojkar är i flertal studier överrepresenterade och samband har visat sig till flertal 

sociala faktorer, men då forskningsmetoder och begreppsdefinition skilt sig åt har det 

varit svårt att dra konsekventa slutsatser av studieläget. För att få mer klarhet i det 

spridda kunskapsläget var syftet i denna studie att i en samlad undersökning undersöka 

huruvida samband mellan sociala faktorer och ett riskabelt dator-och tv-spelande såg ut. 

En enkätundersökning genomfördes på 82 gymnasieelever i åldrarna 18–20 år med 

utgångspunkt i Gaming Addiction Identification Test (GAIT) och frågor rörande 

socialekologiska fenomen. Data analyserades statistiskt genom medelvärdesanalys och 

regressionsanalys. Analyserna visade att ökad grad av instabil boendesituation, 

ekonomisk problematik, avsaknad av stöd från föräldrar, avsaknad av stöd från vänner 

och avsaknad av samhällstillhörighet visade samband med ökad grad av riskabelt 

spelande. Pojkar uppvisade riskabelt dator- och tv-spelande oftare än flickor och 

regressionsanalys visade att manlig könstillhörighet kunde predicera riskabelt spelande. 

Slutsats är att det kan förmodas att vissa socialekologiska fenomen samt könsskillnader 

kan ha en inverkan på spelandets natur, men att det utifrån studiens begränsningar finns 

ett vidare behov av kartläggning av riskspelandets socialekologiska karaktär för att 

kunna dra generella slutsatser. 

 

 

Nyckelord 

Internet Gaming Disorder, gaming addiction, problematiskt spelande, GAIT, 

socialekologisk modell  
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Abstract 

Problematic gaming is a growing field of research. Especially adolescent males are in 

several studies of representatives and contact has been shown to many social factors, 

whilst research methods and concept definitions differ, it has been difficult to draw 

consistent conclusions from the study situation. In order to gain more clarity in the 

disseminated knowledge situation, the purpose of this study was to examine whether the 

relationship between social factors and a risky gaming convergent. A survey was 

conducted on 82 Swedish high school students aged 18-20, based on GAIT (Gaming 

Addiction Identification Test) and questions regarding social ecological phenomena. 

Data were analyzed statistically by mean value analysis and regression analysis. The 

analyzes showed correlation between increased degree of risky gaming and an increased 

degree of unstable housing situation, financial problems, lack of support from parents, 

lack of support from friends and lack of social affiliation. Furthermore, it was found that 

boys to a greater extent exhibit risky gaming than girls and regression analysis showed 

that being male could predict risky gaming. It is concluded that certain sociological 

ecological phenomena as well as gender differences may have an impact on the nature 

of gaming, but based on the study's limitations, there is a further need for studying the 

social ecological nature of problematic gaming in order to be able to draw general 

conclusions. 

 

 

 

Key words 

Internet Gaming Disorder, gaming addiction, problematic gaming, GAIT, social 

ecological approach 
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Introduktion 

TV- och datorspel har genomgått en snabb och omfattande utveckling sedan de 

allra första grundmodulerna till spelen sakteligen skapades på enstaka universitet i USA 

runt 1950-talet (Chodos, 2008). I dagsläget beräknas en stor del av USA, Europa, skilda 

delar av Asien m.m. regelbundet spela spel på dator, tv, mobiltelefon, surfplatta eller 

annan elektronisk utrustning (Su et al., 2018; Wittek et al., 2015). I takt med 

spelvärldens utveckling har även allmänhetens kritik av blandad karaktär och blandade 

forskningsrön beträffande spelandets konsekvenser tillkommit. Studier har bland annat 

riktat ett varningens finger mot omfattande dator- och tv-spelande då det aktiverar 

kroppens belöningssystem och kan skapa en beroendeproblematik i stil med den som 

visar sig vid pengaspelsberoende. Ännu är hasardspelsyndrom dvs. problematiskt 

spelande om pengar den enda klassifikation som inbegriper beroende av 

beteendekaraktär, men allt fler diskuterar huruvida sjukdomsklassifikation av 

problematiskt dator- och tv-spelande också ska inbegripas som sjukdomsklassifikation 

(Bélanger-Lejars, 2015). Även American Psychiatric Association bekräftade vid sidan 

av likheter till pengaspelberoende att flertal studier har visat på att spelande, framförallt 

i form av onlinespel då studier främst gjorts på dessa, även kan skapa ett liknande rus 

som hos substansmissbrukare och initiera ett beroendeframkallande beteende genom att 

individens neurologiska belöningssystem aktiveras (American Psychiatric Association, 

2013; Vadlin, 2016). Individens neurobiologiska system kan då uppvisa liknande 

beroendeframkallande symtom som för andra substansmässiga droger såsom 

narkotikapreparat och alkohol. Studier visar att spelandet likt dessa bland annat frigör 

njutgivande signalsubstanser i människans limbiska system. Vid intag av 

substansdroger eller även vid hasardspel aktiveras hjärnans belöningssystem och det 

frisätts en hög dos njutgivande signalsubstanser, bland annat dopamin. Dopaminet 

skapar ett rus i form av känslor av välbefinnande och tillfredsställelse. De positiva 

minnesbilderna av dopaminpåslag förvaras lättåtkomligt i storhjärnbarken och minnet 

av tillfredsställelsen kan skapa ett sug av att vilja återuppleva känslan av välbehag. 

Dessa starka spår i hjärnan kan även sitta kvar under lång tid av avhållsamhet. En 

individ som är beroende har dessutom utvecklat ett sensibiliserat belöningssystem, 

vilket innebär att suget efter utlösaren av ruset är mycket lättväckt. Detta utgör en ökad 

risk för återfall även efter en längre period utan aktivt missbruk (Paulus et al., 2017; 

Spelnykter, 2018; Vadlin, 2016)  
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Till skillnad från substansbruk i form av narkotikabruk eller alkoholberoende 

har nutida forskning ännu inte kunnat kartlägga huruvida det uppstår biokemiska skador 

eller om spelande av beroendekaraktär ens tillför fysiska skador i det centrala 

nervsystemet (Vadlin, Åslund & Nilsson, 2015). Det innebär svårigheter att avgöra 

huruvida gränsen går mellan ett entusiastiskt, passionerat spelande och ett patologiskt 

spelande på neurobiologisk grund. 

 

Oenighet kring psykopatologi 

Trots studier som uppvisar likheter i de fysiologiska reaktionerna mellan dator- 

och tv-spelande och andra beroende-åkommor är sig forskningsvärlden ej enig om 

riskabelt tv-spelande kan klassificeras som ett regelrätt beroende. Kardefelt-Winther 

m.fl. (2017) skriver i sin debattartikel kring komplexiteten av att klassa beteenden som 

beroende och menar att för att kunna räknas som ett patologiskt beroende måste bland 

annat följande faktorer eliminerats först: 1) Beteendet är inte är en copingstrategi som 

den enskilde nyttjar för att undkomma annat i vardagen, 2) beteendet utgår inte från 

egen fri vilja, samt 3) beteendet kan inte förklaras utan en verkan av andra psykiska 

sjukdomar, som exempelvis depressivitet eller impulskontrollstörning. Denna 

avgränsning kan i praktiken vara svårgenomförd då flertal studier uppvisat tydliga 

samband mellan ett omfattande, problematiskt spelande och psykopatologi i form av 

depression, negativ stress, ångest och upplevd lägre livskvalitet (Bargeron & Hormes, 

2017; Laconi et al., 2017). Då enbart samband och inte kausalitet kunnat kartläggas i 

studier menar vissa forskare att det inte med säkerhet går att kartläggas problematiskt 

spelande som en fristående sjukdom eller beroende, utan snarare bör ses som ett 

symptom på en underliggande psykopatologisk problematik (Parekh, 2018) 

Även faktorer som psykosomatiska nedsättningar visade utifrån resultatet i en 

norsk studie med 3389 deltagare ha ett löst samband till ökat riskspelande (Wittek et al., 

2015). Länsstyrelsens sammanfattning 2019 uppger bland annat att personer med 

autism- eller ADHD-diagnos har en något förhöjd risk att utveckla ett problematiskt 

spelande (Rangmar & Thomée, 2019). 

 

Oenighet kring begrepp 

En väsentlig faktor, vid sidan av diskussionen kring spelande som beroende 

respektive icke-beroende, till att forskningen rörande dator- och tv-spelande är sig oense 
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uppges enligt Vadlin (2015) vara för att den vetenskapliga definitionen kring det 

ohälsosamma spelandet i dagsläget inte är entydig. Benämningar, avgränsningar och 

definitioner skiljer sig åt och bär på olika innebörd, vilket leder till att studier som görs 

inte alltid är jämförbara då de inte alltid undersöker samma fenomen i fråga. Likaså 

finns det alltså ett starkt behov av konsensus beträffande metodologin kring 

problematiskt spelande i forskarvärlden (Griffiths et al., 2015; Mihara & Higuchi, 

2017). Även i ovanstående inledning är det av vikt att förstå att de olika studier som 

kortfattat nämnts använt sig av olika begrepp och kriterier för att avgränsa vad som 

anses vara ett problematiskt spelande. Vid sedan av sociogeografiska skillnader och 

olika avgränsningar uppfattas detta vara en av de större faktorer kring den stora 

osäkerheten kring begrepp om problematiskt spelande (Vadlin, Åslund & Nilsson, 

2015) 

 

Sociala och kulturella skillnader 

Vadlin, Åslund & Nilsson (2015) uppger att resultat från olika studier 

beträffande problematiskt spelande varierat med förekomst mellan 0,3–12% av 

befolkningen. Vid sidan av begrepps- och metodoenighet i de genomförda studierna 

förmodas även kulturella skillnader kunna vara en bidragande faktor i variationen. 

Vadlin m.fl. (2015) uppger att den främsta redovisning för hög grad av representation 

för problematiskt spelande kommit från skilda länder i Asien. I bland annat Kina och 

Japan uppfattas problematiskt dator- och tv-spelande bli allt vanligare och behovet av 

behandlingar i länderna har ökat under senare år (WHO, 2019) 

Studier som genomförts beträffande sociala frågor har uppvisat att det verkar 

föreligga vissa samband av icke-neurobiologisk karaktär. Exempelvis har flera studier i 

Kina fått utfall för att föräldrars relation, vid sidan av aktiv uppsyn på barnet i fråga kan 

ha en påverkan av huruvida ett riskspelande utvecklas eller ej. Resultatet från en 

longitudinell studie på 1492 ungdomar i nedre tonår i Kina tyder på att framförallt fäder 

som både har uppsyn, är närvarande och har en god relation till ungdomen minskar 

sannolikheten för att barnet ska utveckla ett riskspelande. När det kommer till modern är 

det framförallt variabeln gällande uppsyn som spelar in. Författarna menar att studiens 

resultat är en stark antydan för att faktorer utifrån föräldrars inflytande kan påverka 

huruvida ungdomar i lägre tonår utvecklar riskspelande eller ej. (Su et al., 2018). 



   

 

8 

 

Även Vadlin (2016) uppger att externa faktorer kan ha ett samband med 

ungdomars omfattning av spelande, även om orsakssamband ännu inte kunnat 

kartläggas. I Vadlin m.fl. studie från 2015 framkommer det att ungdomar med riskabelt 

spelande oftare uppgav att de var utsatta för mobbning i skolan och oftare vara utsatta 

för vanvård i hemmet. 

Datorspelande har uppvisat både positiva och negativa effekter gällande 

skolprestation. Negativa effekter på skola har i studier framförallt visat samband med 

spelande av problematisk karaktär (Rangmar & Thomée, 2019) Studierna har 

rapporterat att elever som ägnar mycket tid åt att spela dator och tv-spel har sämre 

betyg. Ett av delmomenten i detta kan var att ett omfattande spelande påverkar bland 

annat sömn, vilket i sin tur har visat samband med skolprestation. Ytterligare faktorer 

kan vara stillasittande och avsaknad av fysisk aktivitet vilket omfattande spelande bidrar 

med och som uppfattas påverka diverse livsområden samt den psykiska hälsan av den 

som spelar problematiskt mycket.  

Studier har uppvisat att ökad grad av dator och tv-spelande kan bidra till en 

högre grad av isolering till den fysiska omvärlden (Rangmar & Thomée, 2019). Enligt 

vissa studier kan detta ses utifrån ett samband med depressiva symtom, men med 

följdfrågor om huruvida spelandet skapar isolering eller psykopatologi skapar det 

omfattande spelandet. Andra forskare menar däremot att onlinespel har bidragit med en 

virtuell dimension för socialisering, i form av att den enskilde är delaktig i ett 

interrelationellt umgänge i samband med spelandet aktivt interagerar med andra spelare 

världen över. (Laconi et al., 2017). Spelandet därigenom blir en ny sociokulturell arena 

för socialisering, vilket ökar komplexiteten gällande socialt utbyte och det därav kan 

vara svårt att uttrycka sig kring huruvida spelandet begränsar eller utökar det sociala 

umgänget. 

 

Könsskillnader 

Vadlin m.fl. (2015) uppger att majoritet av de som spelar och utvecklar riskabelt 

spelande är ungdomar. I synnerhet är det pojkar i tonåren som är överrepresenterade 

enligt diverse studier som gjorts på förekomst av problematiskt spelande. 

Oenighet förekommer om huruvida det ökade riskspelandet bland pojkar beror på ökad 

prevalens av dator- och tv-spelande bland pojkar eller om det finns andra faktorer som 

påverkas utifrån könsskillnader (Vadlin m.fl, 2015).  
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Diagnoser som tillkommer 

Trots begreppsostämmighet och kritik kring sjukdomsklassificeringen är 

övervägande majoritet av forskare inom olika ämne rörande dator- och tv-spelsbruk 

ense om är att det finns en grad av spel-omfattning som kan vara skadlig för individer, 

även om målgruppen som uppvisar problematiskt spelande uppfattas vara relativt liten 

(World Health Organization, 2018a). Utifrån detta övergripande enhetliga syn på att 

datorspelande kan vara  av patologiskt karaktär tillkom därav Gaming Disorder som 

diagnos i den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-11. World Health 

Organization (2018b) presenterade sommar 2018 diagnoskriterierna för Gaming 

Disorder med diagnoskod 6C51 enligt följande: 

Gaming disorder is characterized by a pattern of persistent or recurrent 

gaming behaviour (‘digital gaming’ or ‘video-gaming’), which may be 

online (i.e., over the internet) or offline, manifested by: 1) impaired 

control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, duration, 

termination, context); 2) increasing priority given to gaming to the 

extent that gaming takes precedence over other life interests and daily 

activities; and 3) continuation or escalation of gaming despite the 

occurrence of negative consequences. The behaviour pattern is of 

sufficient severity to result in significant impairment in personal, family, 

social, educational, occupational or other important areas of functioning. 

The pattern of gaming behaviour may be continuous or episodic and 

recurrent. The gaming behaviour and other features are normally evident 

over a period of at least 12 months in order for a diagnosis to be 

assigned, although the required duration may be shortened if all 

diagnostic requirements are met and symptoms are severe. 

 

 I den svenska varianten av ICD, som är klassifikationsmanual i svensk 

primärsjukvård, finns denna diagnos i dagsläget ej inskriven då Socialstyrelsen ännu 

inte gått igenom den nya varianten av WHO:s ICD-11 och reviderat den svenska 

upplagan med eventuella förändringar. Socialstyrelsen har påbörjat en utredning med 

förberedelsearbete om svenskt införande som beräknas pågå fram till november 2020 

(Socialstyrelsen, 2018). 

Även American Psychiatric Association har i sin diagnosmanual DSM-5 ännu 

inte gått ut med denna som officiell klinisk diagnos. Istället ligger den sedan 2013 som i 

behov av mer utredning under beteckningen Internet Gaming Disorder (IGD) som ett 

område som kräver mer vetenskapliga belägg innan beslut kan tas. Kriterierna är i 

dagsläget följande: 
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• Preoccupation with gaming 

• Withdrawal symptoms when gaming is taken away or not possible 

(sadness, anxiety, irritability) 

• Tolerance, the need to spend more time gaming to satisfy the urge 

• Inability to reduce playing, unsuccessful attempts to quit gaming 

• Giving up other activities, loss of interest in previously enjoyed 

activities due to gaming 

• Continuing to game despite problems 

• Deceiving family members or others about the amount of time spent 

on gaming 

• The use of gaming to relieve negative moods, such as guilt or 

hopelessness 

• Risk, having jeopardized or lost a job or relationship due to gaming 

 

Enligt de föreslagna kriterierna skulle en diagnos av internetspelstörning kräva 

att fem eller flera av dessa symtom uppstår inom ett år. Villkoren kan innefatta spel på 

internet eller på någon elektronisk enhet, även om de flesta som utvecklar spelproblem 

spelar primärt på internet (Rakeh, 2018). 

American Psychiatric Association uppgav 2013 att bakgrund till att IGD ännu ej 

klassificerande av diagnosen grundade sig i det splittrade kunskapsläget och att det 

krävdes ytterligare global forskning kring ämnet då tidigare främst fokuserat på unga 

asiatiska män som tvångsmässigt spelat och åsidosatt fritidsintressen, yrkesliv, studier 

och andra områden i sina liv (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Behandling 

Utifrån det delvis blandade kunskapsläget finns det i dagsläget vid sidan av 

behandlingsmetoder för människor som uppfattas hamna i riskabelt spelande en 

begränsad evidens till preventiva metoder för att motverka riskspelandet. De få metoder 

som övergripande nämns för att förebygga problematiskt spelande fokuserar främst på 

vårdnadshavares ansvar att begränsa sina barns spelande (Rangmar & Thomée, 2019). 

Vidare forskning kring roten i problematiskt spelande kan i sin tur påverka huruvida 

myndigheter samt andra aktörer skall arbeta preventivt samt behandlande gentemot 

problematiken.  

Utifrån den blandade kunskap kring riskspelande är även utbudet av behandling, 

i synnerhet i Sverige, begränsad. Vissa behandlingshem i Sverige samt organisationer 

som Dataspelsakuten (u.å.) arbetar mot riskabelt spelande men då diagnosen inte har 
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funnits som klassifikation i Sverige har det ännu inte uppkommit några nationella 

riktlinjer beträffande behandling av problematiskt spelande för vare sig barn eller 

vuxna. Vid problematiskt spelande hänvisas det till bl.a. socialtjänst eller psykiatri 

(BUP, 2015), men aktörer som inriktat sig på behandling av problematiken menar att 

nuvarande forskning är för vag och det krävs ytterligare kartläggning av problematiken 

för att kunna utveckla evidensbaserade behandlingsmetoder samt effektivt förebyggande 

skadligt spelande. (Rangmar & Thomée, 2019) 

Metoder som använts i behandlande syfte av patologiskt spelande är bland annat 

kognitiv beteendeterapi som enligt internationella metastudier uppvisat goda 

behandlingsmöjligheter för individer med hög grad av motivation för att ändra det 

problematiska beteendet (Young & Brand, 2017). Dock har det enligt Länsstyrelsens 

sammanfattning av kunskapsläget från 2019 inte genomförts vidare studier i Sverige 

kring detta. Även behandling i form av medicinering av korrelerad problematik som 

depressivitet och ångestproblematik nyttjas, vilket i sig enbart visat effekt för delar av 

målgruppen som uppvisat patologiskt spelande (Rangmar & Thomée, 2019). Ytterligare 

efterforskning för mer enhetlig svensk behandlingsmodell erfordras därav utifrån den 

kunskapsbrist som råder. 

 

Problematisering 

Kunskapsläget kring synen på ett problematiskt dator- och tv-spelande är spritt 

och förståelsen kring det problematiska spelandets art är i behov av konsensus. Inte 

minst för att få en förståelse kring de utsattas situation och hur dessa kan få stöd. 

Genom att alltmer forskning beträffande problematiskt dator- och tv-spelande har 

tillkommit och samband med psykopatologi och likheter till substansbruk har uppdagats 

finns det flera utgångspunkter att tillgå. Även enskilda studier som uppvisat sociala och 

kulturella skillnader av spelandets karaktär ger en antydan på spelandets troliga 

komplexitet.  

För att bredda kunskapsläget och i sin tur eventuellt kunna användas för att 

förebygga och vidareutveckla eventuella metoder som kan reducera patologiskt dator- 

och tv-spelsbruk kommer därav undersökningen gå en dimension djupare och 

undersöka eventuella samband som kan samverka med både psykisk ohälsa, missbruk 

och det riskabla spelandet i sig.  

 



   

 

12 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att inom det delvis splittrade kunskapsområdet kring 

riskabelt dator- och tv-spelsbruk kartlägga huruvida sociala faktorer, inbegripande 

socialekologiska faktorer som har ett samband med psykisk ohälsa och missbruk, kön 

samt alkohol- och narkotikabruk, samspelar med beskaffenheten av de ungas spelande. 

Utgångspunkt i studien är utifrån tidigare forskningsläge att det finns ett troligt samband 

mellan skilda sociala riskfaktorer och ett riskabelt spelande.   

 

 

Frågeställningar 

- Hur ser sambandet mellan riskabelt dator- och tv-spelsbruk och socialekologiska 

riskfaktorer för psykisk ohälsa samt missbruk ut bland unga? 

- Hur ser sambandet mellan riskabelt dator- och tv-spelsbruk och kön ut bland 

unga? 
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Begrepp 

Ungdom  

Det finns olika definitioner på ungdom beroende på utgångspunkt. Tidigare 

forskning kring problematiskt spelande har fokuserat på ungdomar i åldrar omkring 12–

20 år då studier påvisat att personer inom detta åldersspann är mest representerade 

gällande riskabelt dator- och tv-spelande (Vadlin, 2016) Därav utgår även denna studie 

från ungdomar inom nämnd ålderskategori. Utifrån forskningsetiska begränsningar 

reducerades begreppet ungdom/unga i genomförandet av denna studie på individer 

mellan 18–20 års ålder. 

 

Dator- och tv-spelande 

Beteckningen dator- och tv-spelande beträffar all sortens spelande på dator, tv, 

mobil, surfplatta och övriga spelkonsoler. Tidigare studier fokuserade huvudsakligen på 

onlinespel, men då Vadlin, Åslund & Nilsson (2015) menar att ett problematiskt 

spelande grundar sig i det mänskliga belöningssystemet som aktiveras är oberoende av 

om spelen är internetkopplade eller ej. De menar att det saknas studier på offlinespel, 

men att dessa trovärdigt kan ha samma effekt på individen. För att bredda perspektivet 

med utgångspunkt i GAIT och minimera ett eventuellt bortfall inkluderades samtliga 

sorters dator- och tv-spel i denna uppsats, både online och offline. 

 

Riskabelt spelande 

Huvudsaklig term för att sammanfatta dator- och tv-spelandet som kan uppvisa 

patologisk karaktär kommer i denna uppsats framöver att benämnas som riskabelt 

spelande. Utgångspunkten för begreppet riskabelt spelande grundar sig i kriterierna som 

ingår i Gaming Addiction Identification Test, vilka kommer att beskrivas under 

rubriken för instrument. Av vikt i definitionen riskabelt spelande är att spelandets 

karaktär och omfattning i denna studie enbart uppgav en risk för att individen eventuellt 

utövar eller håller på att utveckla ett patologiskt spelande. Benämningen riskabelt 

spelande inbegriper samma utgångspunkt som Vadlin och Nilssons (2012) benämning 

av problematiskt spelande, där det problematiska spelandet innebär flertal negativa 
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konsekvenser som grundar sig i spelandet. För att hålla en mer språkligt öppen karaktär, 

belysa forskningens delvisa motstridighet samt att denna studie inte efterfrågade 

huruvida deltagarna själva upplevde att de har ett problematiskt spelande eller ej ansågs 

beteckningen riskabelt spelande som mer passande.  

 

Gaming Addiction 

 Själva begreppen för Gaming Addiction respektive beroendeframkallande 

dataspelande kommer inte att belysas i alltför bred utsträckning i uppsatsen, men utifrån 

studiens metodik kan det vara av vikt för läsaren att inneha övergripande kunskap kring 

detta begrepp. 

Beroendeframkallande spelande ska enligt Vadlin och Nilssons (2012) 

definitioner ses som en funktionsnedsättning och lidande ska förekomma för att kriteriet 

för Gaming Addiction ska uppfyllas. Till skillnad från Internet gaming disorder ligger 

fokus i Gaming Addiction på spelens snabba belöningar som enligt Vadlin, Åslund och 

Nilsson (2015) kan skapa ett regelrätt beroende. 

 

Socialekologiska riskfaktorer (socialekologisk modell) 

Tidigare forskning visar att risk- och skyddsfaktorer övergripande är samma för 

alkohol- och narkotikabruk och psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). Då 

flertal av dessa visat sig vara av social karaktär har dessa sammanfogats i en 

socialekologisk modell. 

Den socialekologiska modellen utgår från en helhetsbild som inbegriper ett brett 

spann av socialt interaktiva effekter av personliga och miljömässiga faktorer som i ett 

komplext nät påverkar individens beteenden (O’Connell et al., 2009). Grunden i 

socialekologin ligger på en holistisk nivå som ramar in helheten genom mångfacetterade 

företeelser som på mer eller mindre flyktigt vis samverkar på flera sociologiska 

dimensioner. Utifrån denna helhetsbild inkluderas ofta kriterier som både visat positiv 

och negativ samband för att kartlägga fenomenet i fråga, här i form av riskabelt dator- 

och tv-spelande. Det är av vikt att förstå att förklaringsmodellen bygger på risk och 

skyddsfaktorer som övergripande visat sig ha en påverkan i fenomenet, där fler 

interdimensionella faktorer av risk- eller skyddskaraktär tillsammans kan ge större 

effekt på individens beteende (Folkhälsomyndigheten, 2016).  Detta innebär således inte 
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att samtliga kriterier måste vara föreligga för att beteendet i fråga ska uppstå, likaså kan 

de olika delfaktorerna ha olika stort inflytande i det enskilda fallet. Den 

socialekologiska modellen fokuserar alltså på kartläggningen av faktorer som uppfattas 

kunna öka eller minska beteenden, utan att beräkna huruvida stort inflytande respektive 

faktor har på beteendet i sig.   

Det socialekologiska synsättet präglas av att se på sociala fenomen utifrån olika 

sociala nivåer som samtliga påverkar varann, detta i synnerhet inom nivån samt med 

närliggande nivåer, i en komplex helhetsbild. Inom sociala fenomen som berör bl.a. 

våld, sexuellt riskbeteende, missbruk och psykisk ohälsa utgår vanligtvis utifrån 

följande fyra nivåer: 

 

 

(Fegert, 2014)               

Individuell nivå (Individual) 

Individuell nivå utgår ifrån individens biologiska och personliga faktorer. I 

denna studie inbegriper detta även familje- respektive hushållsnivå vid frågor som berör 

boende samt ekonomi. Detta utifrån vårdnadshavares underhållsskyldighet för 

ungdomar som studerar på grundskole- respektive gymnasial nivå. Nivån inbegriper 

följande riskfaktorer: 

 

• Sjukdom/funktionsnedsättning 

• Lågt självförtroende/självkänsla 

• Instabil boendesituation 

• Ekonomisk problematik 



   

 

16 

 

• Svårigheter att kontrollera sitt temperament 

• Ihållande stress 

 

 

Interpersonell nivå (Relationship) 

Den interpersonella nivån fokuserar på individens närmaste sociala cirklar, 

partners och familjemedlemmar påverkar individens beteende och bidrar till dennes 

erfarenhetsutveckling. Nivån inbegriper följande riskfaktorer: 

 

• Separerade föräldrar 

• Dysfunktionell familjerelation 

• Avsaknad av stöd från föräldrar 

• Avsaknad av stöd från vänner 

• Traumatiska barndomsupplevelser (ex våld i hemmet, övergrepp, försummelse, 

skilsmässa m.m.) 

 

 

Närmiljönivå (Community) 

Nivån beträffande närmiljö utgår ifrån gemensamma inrättningar i det fysiska 

närområdet, såsom skolor, arbetsplatser och stadsdelar där sociala relationer uppstår. 

Nivån inbegriper följande riskfaktorer: 

 

• Problem/svårigheter i skolan 

• Dåliga betyg 

• Stressande/påfrestande omgivning (ex hög grad av våld/kriminalitet, plötsliga 

stressfulla händelser i form av ex skolskjutning, naturkatastrof etc.) 

 

 

Samhällsnivå (Societal) 

Samhällsnivå utgår ifrån samhälleliga, sociala och kulturella normer och 

övergripande hälso-, ekonomi-, utbildnings- och socialpolitik i samhället. Nivån 

inbegriper följande riskfaktor: 

 

• Avsaknad av tillhörighet 

(O’Connell et al., 2009) 

 

 

Ovanstående förklaringsmodell nyttjades utifrån de sociala samband som 

tidigare studier visat med riskabelt dator- och tv-spelande samt att det vid upprättandet 
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av denna uppsats ännu inte fanns en social modell som beträffande faktorer för 

riskspelande i sig. Studien kan därigenom ses som ett primärt försök till att knyta an 

eventuella socialekologiska riskfaktorer till ett riskabelt dator- och tv-spelande. 

Observera att skyddsfaktorer inte implementerades i modellbeskrivningen utifrån 

avgränsning gällande riskfaktorerna som efterfrågas i studien. 
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Metod 

Deltagare 

Då studien syftade på att undersöka dator- samt tv-spelsvanor bland den grupp 

som uppgetts vara mest representerade inom kategorin för riskabelt spelande, dvs. 

ungdomar i ålder 12–20 år, utfördes studien där ungdomar i Sverige mest är anträffbara 

i vardagen. Nämligen inom skolväsendet. Utifrån etisk försvarbarhet gällande 

samtyckeskrav och viss känslighet av frågornas karaktär avgränsades urvalet till 

ungdomar som uppfyllde myndig ålder. Inklusionskriterie för att deltaga i studien var att 

personen i fråga skulle vara mellan 18–20 år gammal. Utifrån ålderskravet riktade sig 

enkäten i fråga främst till klasser med gymnasieelever som studerade sitt tredje läsår på 

gymnasiet. Då studien efterfrågade önskvärd variation var det av vikt med ett heterogent 

stickprov som var tillräckligt stort för att undersöka huruvida eventuella samband skulle 

vara generaliserbara för hela målgruppen. Önskvärt adekvat stickprov var utifrån 

generaliserbarhetssträvan samt faktor för möjlig tidsomfattning för genomförbarheten 

en förhoppning på 100 eller fler deltagare för studien. Antalet deltagare grundade sig 

utöver representativiteten även i eventuella interna samt externa bortfall som alltid 

måste inberäknas i statistiska undersökningar, studiens bortfall diskuteras längre ner 

under denna rubrik. 

För att i sin tur nå ett adekvat stickprov som skulle representera populationen i 

sin helhet användes sannolikhetsurval i form av klusterurval, vilket innebär att en eller 

flera befintliga grupper väljs ut på slumpmässigt sätt (Wilson & MacLean, 2009). I detta 

fall var klustren de befintliga klasserna där den elektroniska enkäten skickades ut. Ett 

bekvämlighetsurval beträffande urval av skolor gjordes utifrån studiens ramar för att 

underlätta studieproceduren. Sammanlagt inkom 83 enkätsvar. Bortfall i 

undersökningen genererades utifrån felaktighet i deltagare utanför målgrupp 18–20 år, 

dvs. att en av enkäterna fylldes i av en 17-åring. Sammanlagt nyttjades alltså 82 enkäter 

i databearbetningen.  Ytterligare en av de inkomna enkäterna var ej fullständigt ifylld då 

en av frågorna inte besvarats. Detta kan ha gjorts utifrån misstag hos den ifyllande eller 

personligt val att inte svara på den ställda frågan. Då den bortfallna frågan enbart 

berörde skattning av enskild variabel av socialekologisk karaktär, i fråga kring avsaknad 

av samhällsstöd, gjordes bedömning att detta enkätsvar ändock kunde implementeras i 

studien utifrån analysens karaktär. Vidare genererades inga interna bortfall. 
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 Externa bortfall i denna studie kan ha skett i form av elever som inte fick 

studien till sig samt elever som aktivt valde att inte delta i studien. Då enkäterna 

skickades som förfrågan via rektorer och lärare och i sin tur vidare till okänt antal elever 

i tredje läsår fanns det ingen möjlighet för mer djupgående insyn i det externa bortfallet. 

 

 

Instrument 

För att kunna undersöka sambandet mellan riskspelande och de socialekologiska 

faktorerna valdes enkätundersökning ut som metod. Enkäten bestod av sammanlagt 36 

frågor varav första delen utgick ifrån spelandets karaktär med kartläggningen från 

Gaming Addiction Identification Test och andra delen fokuserade kring frågor av 

socialekologisk karaktär. 

 

Del 1: Gaming Addiction Identification Test (GAIT) 

Gaming Addiction Identification Test (GAIT) är ett screeningformulär på 

svenska som skapades av Sofia Vadlin och Kent W. Nilsson vid Uppsala Universitet år 

2012. Screeningformuläret skapades för att professionella som i det dagliga arbetet 

kommer i kontakt med barn och unga vid behov ska ha ett verktyg för att kunna 

kartlägga ett problematiskt spelande hos ungdomarna och i sin tur använda 

kartläggningen som redskap för att hjälpa drabbade ungdomar. 

GAIT utgår från frågor som berör problembeteendet som spelandet kan medföra 

utifrån faktorer som berör spelandet omfattning, spelfaktorer som påverkar 

familjerelation eller vänskapsrelationer, spelfaktorer som påverkar skolgång och fritid, 

upptagenhet i spelandet m.m. Enligt uppföljningsstudie som forskarna själva gjort för 

att undersöka samstämmighet mellan kategorierna GAIT innehåller samt de kriterier 

som DSM-5 ännu inte officiella Internet Gaming Disorder (IGD) inbegriper GAIT efter 

revidering frågor kring samtliga nio symtom från IGD (Vadlin et al., 2015) 

GAIT består av 17 frågor riktade mot ungdomar varav de två första kartlägger 

spelandets tidsmässiga omfattning utan att vara poänggivande. Resterande 15 frågor 

besvaras på en femgradig ordinalskala mellan “stämmer inte alls” till “stämmer mycket 

bra (0–4 p). Då GAIT finns formulerat på svenska och riktar sig mot målgruppen 

ungdomar kunde frågorna implementeras till enkäten som skulle användas i denna 

undersökning.  
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Gränsdragning för troligt dator- och tv-spelsmissbruk ligger vid fem eller fler 

kriterier ifyllda i form av “stämmer mycket bra”. Gränsdragning för konkret riskabelt, 

även benämnt problematiskt, dator och tv-spelsbruk låg enligt tidigare studie av Vadlin 

m.fl. (2016) på medelvärde +1.5 standardavvikelse, vilket i Vadlins tidigare arbeten 

beskrivits som 19 eller fler poäng. För att få enighet med tidigare studier kring GAIT 

valdes gränsen även i denna studie här ligga vid 19 av de totalt 60 poäng som kunde 

genereras. Deltagarens individuella poängsumma betecknas för GAIT-totar, där högre 

poäng indikerar på högre grad av riskabelt spelande. 

GAIT tillhandahåller även en screening för föräldraskattning. Denna var dock 

inte av intresse i vår enkät då deltagarnas anonymitet inte skulle skadas samt att det inte 

uppfattades vara till gagn utifrån tidsmässiga aspekter. 

 

Del 2: Socialekologiska frågor 

Utöver frågorna ur GAIT innehöll enkätstudien frågor som berörde 

socialekologiska riskfaktorer för både psykisk ohälsa och substansmissbruk. Detta 

utifrån sambandet som socialekologiska fenomen tidigare visat med ohälsa och 

missbruk, som i sin tur visat samband med riskabelt spelande. Frågorna konstruerades 

av uppsatsförfattaren utifrån samtliga riskfaktorer som socialekologisk ansats inbegrep. 

Även dessa frågor graderades huvudsakligen på samma femskaliga ordinalskala som del 

1 (0-4p). Frågorna samt skalorna utformades för att underlätta för läsaren och 

anpassades till målgruppen som skulle studeras. Utifrån dessa anpassningar förekom 

inverterade skalor för några av frågorna med socialekologisk karaktär. Även frågor på 

binär skala utifrån frågeställning om förekomst, ja eller nej implementerades. 

Utifrån tidigare studier som poängterat samband mellan dataspelande och 

substansbruk inkluderades även frågor berörande omfattning av ungdomarnas alkohol- 

samt narkotikabruk under socialekologiska rubrikerna. Frågorna ställdes utifrån intresse 

av mängd och frekvens med inspiration från AUDIT och DUDIT testformulär för 

alkohol- och narkotikabruk (Socialstyrelsen 2019a; Socialstyrelsen 2019b) 

Då den socialekologiska modellen är delvis abstrakt med olika rubriker 

beträffande t.ex. variabeln kring tillhörighet i samhället bifogades kommentarrutor 

under vissa frågor för att få en tydligare klarhet i vad ungdomarna syftar på beträffande 

exempelvis funktionsnedsättningar, traumatiska händelser m.m. Fullständig enkät samt 

utvecklade svar finns som bilagor längst bak i uppsatsen. 
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Procedur 

För att få in den data som efterfrågades utifrån studiens syfte valdes 

enkätundersökning som insamlingsmetod. Enkäten utformades och efter godkännande 

från handledare mejlades förfrågningar till deltagande ut till rektorer på olika skolor. 

Inför datainsamlingen kontrollerades enkäten av ytterligare två utomstående personer 

för korrekturläsning och feedback. För att komma i kontakt med studiens målgrupp 

skickades godkänd förfrågan av enkät ut till rektorer på ca 30 gymnasieskolor av olika 

karaktär i ett tiotal kommuner i södra Sverige. Fyra rektorer på olika skolor i olika 

kommuner gav gensvar att de skulle skicka ut enkätlänken till lärare som i sin tur kunde 

skicka ut länken till sina sistaårselever. Resterande rektorer som skickade gensvar 

tackade nej pga. enkättrötthet i skolorna eller att eleverna inför höstens betygsättning 

skulle fokusera på sin skolgång. 

Skolorna som med gensvar godkände att enkätförfrågningar skickades ut till 

eleverna var av blandad karaktär med både nationella och lokala program samt 

varierade i storlek och i geografiskt läge mellan mindre ort och storstad. I efterhand 

fanns det ingen möjlighet att komma underfund med huruvida många elever på 

respektive skola på respektive ort som svarade på enkäten. Detta då det utifrån 

konfidentialitetsaspekter inte ställdes frågor beträffande hemort eller skolplacering. 

Bortfall skedde även i form av att rektorer ej svarade på den förfrågan som 

mejlades ut. Preliminär tanke inför studiens genomförande var att åka ut till respektive 

skola och dela ut enkät i pappersformat. Men utifrån digitalisering och utveckling 

underlättade det för skolpersonal att skicka ut enkäterna i webbformat på elevernas 

respektive webbplattform som varje deltagande skola hade tillgänglig. Fördel med 

denna metod var att geografisk tillgänglighet ökade utifrån praktiska utgångspunkter. 

En begränsning utifrån vald metod var att det skapade ytterligare risker för bortfall av 

deltagare i form av elever som ej aktivt uppdaterar sig i skolplattformen eller att elevers 

svarsfrekvens eventuellt kunde förändras om deltagarna möts av en digital förfrågan 

istället för en fysisk person som kom in i klassrummet och berättar om studien. Vidare 

är det svårt att med säkerhet säga att de som fyllt i webbenkäterna svarat objektivt, 

sanningsenligt och uppbar angiven ålder, även om enkätanvisningarna efterfrågat dessa. 

De skolor som tackade ja till att deltaga i studien tillskickades en länk till 

webbformuläret och ombads att dela dessa med elever i tredje läsår. Information om 

studien, genomförandet samt kontaktuppgifter infogades i länken som skickades ut. För 

att få ett bredare spann av elever tillfrågades två gymnasielärare i författarens personliga 



   

 

22 

 

nätverk om de kunde vara behjälpliga med att nå ut till tredjeårselever på sina respektive 

skolor. Det är osäkert huruvida enkäten nådde ut till dessa elever eller ej. 

Enkäten låg öppen och tillgänglig för samtliga tillfrågade elever mellan 181213 

t.o.m. 190123. De svar som genererades förvarades sedan lösenordskyddat på 

SurveyMonkey, en plattform för webbaserade enkätundersökningar. Dessa laddades i 

sin tur ner för kodning. 

 

Statistisk analys 

GAIT-poäng lades ihop efter att det kodats från 0–4 och summerades till GAIT-

total på poängskala 0–60. Deltagarna grupperades utifrån detta grupp 1: Uppvisar 

riskabelt spelande och grupp 2: Uppvisar inget riskabelt spelande, med utgångspunkt i 

Vadlin och Nilssons gränsvärde på 19 poäng. Kön kodades binärt som kvinna = 1, man 

= 2, detta då inga svar genererades på annat/övrigt. Likaså kodades variabeln 

funktionsnedsättning binärt utifrån 1 = ingen funktionsnedsättning, 2 = 

funktionsnedsättning. Variabeln för boendeform kodades 0 = bor utan föräldrar, 1 = bor 

med en förälder/växelvis, 2 = bor med två föräldrar utifrån ökad riskfaktor vid 

separerade föräldrar (O’Connell, 2009). Resterande socialekologiska faktorer inklusive 

alkohol- och narkotikabruk kodades femskaligt med variabelvärden 0–4 och 

inverterades vid behov. Redovisning av invertering m.m. finnes i enkätbilaga. 

Data av samtliga inkluderade enkätsvar lades in i statistikprogrammet IBM 

SPSS, version 25 för vidare analys. Inför databearbetningen reliabilitetsprövades GAIT-

skalans interna konsistens genom reliabilitetsanalys av de 15 faktorerna som 

karaktäriserar problematiskt spelande. Cronbach Alpha visade på att indexet på samtliga 

15 faktorer har god intern konsistens med effektvärde α = 0.884, då den når över 0.7-

strecket för bekräftad styrka. Utifrån jämförelse har GAIT i Vadlin m.fl. (2015) tidigare 

studie uppvisat intern konsistens med effektvärde α = 0.906. Detta bekräftade Vadlin 

m.fl. ståndpunkt kring att det finns ett internt samband, vilket styrkte mätmetodens 

reliabilitet och visade sig vara empiriskt godtagbar. 

De statiska analysmetoderna som har använts i undersökningen kan delas upp i 

två steg. I första led undersöktes medelvärdesskillnader utifrån socialekologiska faktorer 

mellan grupp 1 som uppvisade riskspelande och grupp 2 som inte uppvisade 

riskspelande i ett oberoende t-test. Då viss snedfördelning fanns inom grupperna 

genomfördes även ett icke-parametriskt test i form av Mann-Whitney-U-test för att 

säkerställa att den begränsade snedfördelningen inte skulle påverka resultatet. Mann-
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Whitney-U visade samma signifikanta mellan-grupps-skillnader som t-testet och 

implementerades utifrån detta inte i uppsatsen. 

Ett chi2-test genomfördes för att undersöka skillnad mellan kön utifrån uppvisat 

riskspelande. Både resultat från t-test och chi2-test redovisades i deskriptiva tabeller. 

I steg två genomfördes en multipel linjär regressionsanalys av standardformat. 

Inför denna genomfördes en Pearson korrelationsanalys mellan GAIT-total och 

socialekologiska variabler, vilket redovisas i deskriptiv tabell. Tvåsidigt test nyttjades 

för att undersöka samband av både positiv och negativ karaktär. De variabler som inte 

korrelerade signifikant föll bort och resterande fem signifikanta kovariater 

implementerades i regressionsanalysen. Normalfördelning, urvalsstorlek samt linjära 

samband för att säkerställa att antaganden för en regressionsanalys uppfyllts 

undersöktes. Flertal ordinala socialekologiska variabler hade en begränsad 

snedfördelning, men bedömning gjordes att de kunde användas i parametriska test. 

Eventuell multikollinearitet mellan de något snedfördelade variablerna undersöktes 

ändock icke-parametriskt via Spearman rangkorrelation, detta då analysmetoden slår sig 

godtagbart mot ordinalvariabler samt eventuella outliers (Brace et al., 2016). Resultatet 

av rangkorrelationen redovisades i deskriptiv tabell.  

Den multipla regressionsanalysen genomfördes i två skilda modeller, en första 

modell som utgick från de korrelerade socialekologiska variablerna och en andra modell 

där även kön utöver dessa ingick som prediktor. Godtagbara antaganden för 

regressionsanalys undersökts även här. Regressionsanalysens resultat av modell 1 och 2 

redovisades i gemensam deskriptiv tabell. 

 

Etik 

Bryman (2011) nämner fyra allmängiltiga huvudkrav som skall gås igenom i en 

etiskt grundad vetenskaplig undersökning. Det första kravet han nämner är 

informationskravet, vilket innebär att deltagarna i en studie ska få information 

beträffande studiens innebörd. Deltagarna skall veta om att de deltar i en studie, vilka 

parter som utför studien och vad studien de medverkar i handlar om. Personerna i 

urvalsgruppen skall även veta om och få möjlighet att välja huruvida de vill delta i 

studien eller ej. Informationen delgavs samtliga tillfrågade deltagare inledningsvis i 

webbformuläret som länkades, även om detta kan ha medfört risk utifrån att deltagarna 

svarat på ett sätt de kan ha trott var önskvärt för studiens resultat. Utifrån denna risk 

samt att informationsbladet i begynnelsen skulle vara överskådlig för eleverna hölls 
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informationen om studien kort och övergripande med informationen att studien 

undersöker sambandet mellan elevernas spelvanor och livsomständigheter. 

Sedan nämns samtyckeskravet, vilket inbegriper att undersökningsdeltagarnas 

samtycke måste inhämtas inför genomförandet av studien (Bryman, 2011). Att 

medverka i forskningstypiska studier är ett frivilligt val, vilket de tillfrågade 

informerades om innan formulären delades ut. De tillfrågade individerna som valde att 

inte delta i studien placeras i en extern bortfallsgrupp. Vidare informerades deltagarna 

inför studiens genomförande att ett slutgiltigt samtycke ges när de väljer att genomföra 

samt skicka in sina svar. Detta utifrån att den enskildes enkät i efterhand inte med 

säkerhet kan spåras och raderas. 

Det tredje krav som Bryman (2011) nämner är konfidentialitetskravet. Detta 

krav inbegriper en säkerhet för studiedeltagarna på så sätt att personlig information 

beträffande deltagarna inte får röjas eller komma ut på annat vis. För att upprätthålla 

konfidentialitetskravet var samtliga enkäterna i undersökningen anonyma. Om deltagare 

själv valt att nämna namn på skola, bostadsort eller dylikt sållades detta namn bort och 

byttes ut mot “skola”, “ort” eller respektive besläktat neutralt begrepp. 

Det sista kravet Bryman (2011) nämner är nyttjandekravet. Detta innebär att 

insamlat material enbart kommer användas för forskningsändamål samt i den 

undersökning som angivits. Formulären som fylldes i kommer i enlighet med detta krav 

att enbart att användas till denna studie, vilket förklarades i informationsbrevet som 

delades ut i samband med att studien utfördes. Då slutgiltig uppsats kommer att 

offentliggöras, kommer enbart slutligt resultat av samtliga inkomna svar att finnas 

tillgänglig online. 
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Resultat 

Skillnader i riskabelt spelande mellan kön 

Onlineenkäten genererade efter externt/internt bortfall N = 82 (Målder = 18.28, 

SD = 0.61) deltagare varav en missade en socialekologisk fråga kring avsaknad av 

samhällstillhörighet. Då bedömning gjordes att detta bortfall inte påverkade analysen i 

sig fick resterande svar ändå kvarstå i delar av det slutgiltiga resultatet. Av deltagarna 

var 45 män (54,9 %) och 37 kvinnor (45,1 %). Inga deltagare angav annan 

könstillhörighet. 

Enligt undersökningen uppvisar sammantaget 18 (22 %) av de tillfrågade ett 

riskabelt spelande enligt Vadlin och , dvs en sammantagen poäng över 19 poäng enligt 

GAIT-enkäten. Inga av deltagarna uppvisar spelberoende utifrån mätmetodens kriterier 

på minst fem svar gällande “stämmer mycket bra” utifrån frågorna som rör spelandets 

karaktär. 

Diagrammet nedan visar som även i Vadlin m.fl. (2015) studie utifrån GAIT att 

fler män än kvinnor uppvisade riskabelt dator- och tv-spelande, i detta fall 15 män 

respektive 3 kvinnor.   

 

 

 

Chi Square-analys som genomfördes visar att det finns ett samband mellan 

könstillhörighet och riskabelt dator och tv-spelande där män uppvisade signifikant 

högre grad av riskabelt spelande än kvinnor: X2 (1 n = 82) = 7.54, exakt p = .007. 

 

 



   

 

26 

 

 

Jämförelse av grupperna 

För att mer grundläggande undersöka skillnader mellan gruppen som enligt 

självskattning uppvisade riskspelande (19 poäng eller mer på GAIT-skala) och de som 

inte gjorde detta utfördes oberoende t-test mellan grupperna. Gruppen som enligt 

självskattning inte indikerade på riskabelt spelande betecknas för enkelhetens skull för 

kontrollgrupp. Medelvärdesjämförelse via t-test visade statistisk skillnad där gruppen 

med riskabelt dator- och tv-spelsbruk uppvisar signifikant mindre upplevelse av 

föräldrar som stöttar en (t (80) = 2.29, p = 0.024, mellanstor effektstorlek Cohen’s d = 

0.62, 95% av konfidensintervall på skillnad ligger mellan 0.07 - 0.93) och vänner som 

stöttar en (t (80) = 2.31, p = 0.023, mellanstor effektstorlek Cohen’s d = 0.68, 95% av 

konfidensintervall på skillnad ligger mellan 0.08 - 1.10). I övrigt uppvisar 

analysmetoden inga signifikanta skillnader mellan grupperna där slumpen kan förkastas. 

 

Tabell 1. Independent t-test, värden för socialekologiska variabler mellan grupp som 

uppvisar riskspelande och kontrollgrupp. 

 Riskspel 

(N=18) 

 

 M (SD) 

Kontrollg. 

(N=64) 

 

 M (SD) 

 t df P 
(2-sid) 

 

Sjukdom/funktionsnedsättning  1.89 (0.32) 1.84 (0.41) 0.43 80 .666 

Lågt självförtroende/självkänsla 2.39 (1.24) 1.86 (1.37) 1.48 80 .143 

Instabil boendesituation 0.72 (1.18) 0.48 (0.96) 0.88 80 .380 

Ekonomisk problematik 1.22 (1.26) 0.78 (1.15) 1.41 80 .163 

Svårighet att hantera sin ilska 1.56 (1.29) 1.36 (1.20) 0.60 80 .549 

Ihållande stress 2.00 (1.28) 2.23 (1.39) 0.63 80 .529 

Separerade föräldrar 1.72 (0.58) 1.66 (0.56) 0.44 80 .660 

Dysfunktionell familjerelation 0.83 (0.86) 0.92 (1.16) 0.30 80 .764 

Avsaknad av stöd från föräldrar * 0.89 (1.13) 0.39 (0.70) 2.29 80 .024* 

Avsaknad av stöd från vänner * 1.28 (0.67) 0.69 (1.02) 2.31 80 .023* 

Traumatiska barndomsupplevelser 1.17 (1.34) 1.50 (1.49) 0.86 80 .395 

Problem/svårigheter i skolan 0.78 (0.81) 1.28 (1.06) 1.86 80 .066 

Dåliga betyg 1.17 (1.20) 1.06 (0.96) 0.39 80 .701 

Stressande/påfrestande omgivning 1.39 (1.09) 1.42 (1.11) 0.11 80 .911 

Avsaknad av samhällstillhörighet 1.72 (0.90) 1.41 (0.87)₁ 1.32 79 .191 

      

Omfattning av alkoholbruk 1.17 (1.10) 1.28 (1.02) 0.42 80 .679 

Omfattning av narkotikabruk 0.06 (0.24) 0.11 (0.54) 0.60 80 .681 

 

p < 0.05*,  N = 63₁ 
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Sambandsanalys GAIT-total och socialekologiska faktorer 

Då gränsdragning för riskabelt spelande på 19 poäng på GAIT-skalan utryckts 

som något vag (Vadlin m.fl., 2015) gjordes även en korrelationsundersökning utifrån 

Pearson Correlation för att undersöka samband av de socialekologiska variablerna med 

spelandets karaktär. I detta fall bortsåg från grupperna och istället låg fokus på den 

sammanlagda poängen (0–60) respektive deltagare genererade utifrån GAIT-enkäten. 

Denna variabel benämns GAIT-total i kommande resultatredovisning. 

 

Tabell 2. Korrelationstabell (Pearson’s Product Moment) respektive deltagares GAIT-

total och värden för socialekologiska variabler. 
 

   Socialekologiska variabler                                                                GAIT-total 

       r p 

 

N 
   

Sjukdom/funktionsnedsättning    -.054 .629 82 

Lågt självförtroende/självkänsla     .053 .639 82 

Instabil boendesituation     .261* .018 82 

Ekonomisk problematik     .229* .038 82 

Svårighet att kontrollera sin ilska     .089 .425 82 

Ihållande stress    -.083 .461 82 

Separerade föräldrar     .089 .429 82 

Dysfunktionell familjerelation     .048 .669 82 

Avsaknad av stöd från föräldrar     .290** .008 82 

Avsaknad av stöd från vänner     .264* .016 82 

Traumatiska barndomsupplevelser    -.084  .451 82 

Problem/svårigheter i skolan    -.059 .600 82 

Dåliga betyg     .207 .063 82 

Stressande/påfrestande omgivning     .151 .177 82 

Avsaknad av samhällstillhörighet     .294** .008 81 

    

Omfattning av alkoholbruk     .043 .702 82 

Omfattning av narkotikabruk    -.013 .904 82 
p < 0.05*, p < 0.01** (2-tailed) 

 

Av de socialekologiska variablerna korrelerade instabil boendesituation (r (82) = 

.261 , p = .018), ekonomisk problematik (r (82) = .229 , p = .038), avsaknad av stöd från 

föräldrar (r (82) = .290 , p = .008 ), avsaknad av stöd från vänner  (r (82) = .264 , p = 

.016) och avsaknad av samhällstillhörighet  (r (81) = .249 , p = .008 ) samtliga positivt 

till ökad grad av riskabelt spelande.  

För att få en djupare förståelse av dessa variablers samband med spelandets 

karaktär valdes det att genomföra en multipel linjär regressionsanalys. Inför denna 

undersöktes eventuella samband mellan prediktorerna i form av en icke-parametrisk 

korrelationsundersökning enligt Spearman rangkorrelation. Detta då variablerna 
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gällande socialekologiska faktorer rangordnats utifrån ordinalskala, vilken saknar likhet 

i avstånd mellan skalstegen (Wilson & MacLean, 2011) och därmed kan bidra till en 

ökad snedfördelning. 

 

Tabell 3. Korrelationstabell, Pearson Socialekologiska variabler som korrelerat med 

värde på GAIT-total. 

  

 2 3 4 5 

1. Instabil boendesituation  .543**  .415**   .297**   .155 

2. Ekonomisk problematik   .332**   .139   .281* 

3. Avsaknad av stöd från föräldrar     .456**   .223* 

4 Avsaknad av stöd från vänner      .218 

5. Avsaknad av samhällstillhörighet     

        p < 0.05*, p < 0.01**( 2-tailed) 

 

Itemanalysen visade att flera av prediktorerna gällande socialekologiska 

fenomen var signifikant korrelerade med varandra och att det fanns monotona samband 

mellan flera av variablerna. Vid multikollinearitet då prediktorerna uppvisar mycket 

höga samband mellan kovarianserna, vanligtvis vid effektstyrka av 0.8 eller högre, finns 

det en ökad risk för svårigheter att tolka regressionsanalysens resultat (Wilson & 

MacLean). Då effektstyrkan för de skilda korrelationerna som högst visade värde på r = 

0.54 var momentet för multipel linjär regressionsanalys dock uppfyllt och det fanns 

möjlighet att fortgå med nästa analyssteg. 

Då kön inte finns inberäknad i det socialekologiska perspektivet, men i tidigare 

studier visat samband inkluderades denna i regressionsanalysen. Analysen delades upp i 

två delar. Modell 1 inbegriper de korrelerade socialekologiska faktorerna som korrelerat 

med GAIT-total. I modell 2 inkluderades även den binära variabeln kön utifrån tidigare 

nämnda skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller riskabelt spelande (Vadlin,). 

Inför regressionsanalysen klarlades det att kön korrelerade med GAIT-total (R = - .477, 

p < .001). Variabeln kön uppvisade vidare ingen kovarians med något av de 

socialekologiska prediktorvariablerna i itemanalysen. 

Modell ett visade att de fem socialkulturella prediktorerna signifikant förklarade 

11,3% (Adjusted R Square = .113) av variansen i GAIT-total (F (5,75) =3,05, p =.015). 
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Ingen av de socialekologiska prediktorvariablerna kunde utifrån regressionsanalysen 

utläsas som signifikant regressionskoefficient. 

Regressionsanalysen modell 2 visade att de fem socialkulturella prediktorerna 

tillsammans med variabeln kön med ett signifikant resultat predicerade 33, 9% 

(Adjusted R Square = .339) av variansen i GAIT-total (F (6,74) = 7.83, p < .001).  

Modellen uppger att variabeln kön är en signifikant prediktor med p < .001.  

 

Tabell 4. Regressionsanalys, Prediktortabell över korrelerade socialekologiska variabler 

samt kön. Beroende variabel: GAIT-total. 

                         Modell 1 

          

Modell 2 

    B (SE) 

 

 Beta   t    P     B (SE) 

 

 Beta t    P 

Sev 1  .91 (1.37) 

 

.098  .67 .507  .53 (.19)  .057   .45 .654 

Sev 2  .92 (1.11) 

 

.024  .18 .861  .76 (.97)  .095   .79 .434 

Sev 3 1.38 (1.48) 

 

.123  .93 .354  1.91 (1.28)  .179  1.49 .140 

Sev 4 1.41 (1.10) 

 

.147 1.28 .204  .66 (.96)  .068   .68 .498 

Sev 5 2.33 (1.20) 

 

.218 1.94 .056  1.94 (1.04)  .181  1.87 .066 

Kön      -9.03 (1.75) -.479 -5,15 .000** 

          

Konstant 4.55 (2.03)  2.24   18.34 (3.20)   5,73  

N = 81 ,  p < 0.01** 

 
Sev. 1 Instabil boendesituation, Sev. 2 Ekonomisk problematik, Sev. 3 Avsaknad av stöd från föräldrar 

Sev. 4 Avsaknad av stöd från vänner, Sev. 5 Avsaknad av samhällstillhörighet 
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Diskussion 

Socialekologiska faktorer och riskabelt spelande 

Resultatstycket indikerar, som även antagandet i syftet, att det förekom samband 

mellan riskabelt spelande och diverse socialekologiska faktorer. Samband påvisades 

mellan GAIT-poäng och socialekologiska variabler i form av instabil boendesituation, 

ekonomisk problematik, avsaknad av stöd från föräldrar, avsaknad av stöd från vänner 

samt avsaknad av samhällstillhörighet. De nämnda socialekologiska 

prediktorvariablerna visade samtliga ett positivt samband med ökad grad av riskabelt 

dator och-tv-spelande, ingen av dessa kunde utifrån regressionsanalysen utläsas som 

signifikant regressionskoefficient. Detta kan delvis kan förklaras av analysmetoden i sig 

samt den delade variansen som prediktorvariablerna uppvisade. Utifrån det teoretiska 

utgångsläget behöver detta dock inte förkasta att dessa har en eventuell prediktion på 

riskabelt spelande i sig, detta då faktorerna gemensamt visade på att de kunde predicera 

riskabelt spelande med 11,5%. Utifrån komplexiteten i den socialekologiska modellen 

där olika riskfaktorer samverkar och överlappar utifrån olika nivåer är detta resultat 

inget märkvärdigt i sig. Parallellt med detta bör det inte bortses från att avsaknad av 

samhällstillhörighet visade sig ligga beaktansvärt nära ett signifikant värde för att kunna 

predicera riskabelt spelande (tabell 4). Då variabeln utifrån regressionsanalysen visar 

tendens för eventuellt samband i både modell 1 och modell 2 kan det vara av vikt att 

undersöka avsaknad av samhällstillhörighet mer utförligt i framtida forskning. 

Medelvärdesprövning i form av t-test genomfördes för att jämföra deltagare som 

uppvisade kriterier för riskabelt spelande och de som inte gjorde detta. Gränsdragningen 

har som i tidigare studier varit vid 19 av totalt 60 poäng på GAIT-enkäten. Signifikanta 

skillnader visade sig mellan variablerna för avsaknad av stöd från föräldrar och 

avsaknad av stöd från vänner. Resterande 15 socialekologiska variabler visade inga 

generaliserbara skillnader mellan grupperna (tabell 1). Av intresse inför framtida studier 

kan dock vara att riskspelsgruppen skattade lägre på problem/svårigheter i skolan än 

kontrollgruppen, vilket delvis motsätter sig tidigare forskning om att ökad grad av 

problematiskt dator- och tv-spelande kan påverka skolgången negativt. Då skillnaderna 

dock inte höll sig inom signifikant nivå (p = 0.66, se tabell 1) får vidare reflektion kring 

detta föras i eventuella framtida studier kring spelande och skolsituation. 
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För att förtydliga skillnaderna mellan resultaten modellerna redovisade kan det 

sägas att ökad grad av problematiskt spelande samvarierar med ökad grad av instabil 

boendesituation, ekonomisk problematik, avsaknad av stöd från föräldrar, avsaknad av 

stöd från vänner samt avsaknad av samhällstillhörighet, men att konkreta skillnader 

mellan gruppindelningen enligt Vadlin och Nilsson (2015) enbart kan ses utifrån att 

personer som uppvisar riskabelt spelande uppfattar högre grad av avsaknad av stöd från 

föräldrar och avsaknad av stöd från vänner.  

Resultatet bekräftar och förstärker tidigare antaganden utifrån förmodan att 

föräldrar kan ha en påverkan på sina barns dator- och tv-spelande (Su et al., 2018) samt 

kan även föra en antydande koppling till att ungdomar som upplever vanvård i hemmet 

oftare utvecklar problematiskt spelande (Vadlin, 2016). 

Gällande riskspelandegruppens signifikant större uppfattning av avsaknad av 

stöd av vänner kan försiktiga samband dras till Vadlins (2016) tidigare koppling av att 

ungdomar med riskabelt spelande oftare uppger upplevelser av att vara utsatta för 

mobbning. Om den virtuella arenan som spelandet Laconi m.fl. (2017) benämner 

eventuellt bidrar med en arena för att undkomma ensamhet eller skapar avsaknaden av 

vänner kan utifrån resultatet kan diskuteras vidare som en fråga för sig i framtida 

undersökningar.  

 

Könstillhörighet och riskabelt spelande 

Studien bekräftar tidigare sammantagen evidens kring att pojkar är 

överrepresenterade gentemot flickor när det gäller riskabelt spelande (Vadlin et. al, 

2015). Detta visar både chi2-test där riskspelandegrupp och kontrollgrupp jämfördes 

utifrån kön samt även utifrån den multipla regressionsanalysens resultat. Enligt analysen 

kan kön i samvaro med resterande socialekologiska prediktorvariabler (instabil 

boendesituation, ekonomisk problematik, avsaknad av stöd från föräldrar, avsaknad av 

stöd från vänner samt avsaknad av samhällstillhörighet) predicera 33,9% av riskabelt 

spelande bland unga. Manlig könstillhörighet uppfattas därmed kunna vara en riskfaktor 

för att utvecklandet av riskabelt spelande, även om majoriteten av pojkar inte uppvisade 

spelande av riskabel karaktär. 

  

Praktiska Implikationer 

Utifrån resultat och de begränsningar som framkommit är studiens slutsats att 

det uppfattas kunna finna samband mellan ökad grad av problematiskt spelande och 
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ökad grad av instabil boendesituation, ekonomisk problematik, avsaknad av stöd från 

föräldrar, avsaknad av stöd från vänner samt avsaknad av samhällstillhörighet. Detta 

inbegriper att det verkar som att sociala faktorer har ett samband och eventuell inverkan 

på spelandets karaktär. Sistnämnda kan det dock inte dras generella slutsatser kring då 

studiens metoder kan redovisa samband, men inte kausalitet. Vidare har studien i 

överensstämmelse med tidigare belagd kunskap visat samband mellan manlig 

könstillhörighet och ökad risk för riskabelt dator- och tv-spelsbruk. Könstillhörigheten i 

sig har därtill visat sig kunna predicera riskabelt spelande. Huruvida detta kan förklaras 

av biologiska, psykologiska eller sociala faktorer är en fråga för framtida forskning att 

undersöka. Men kunskapen i sig kan vara av praktisk vikt för både unga, föräldrar och 

professionella som kommer i kontakt med excentriskt bruk av dator- och tv-spel. En 

ökad förståelse kring sambanden kan ge insikt om vilka individer som är mer benägna 

att riskera ett problematiskt dator- och tv-spelande och vice versa. Kunskapen bör bidra 

med förståelse av det riskabla spelandets komplexitet på mer beprövad grund istället för 

att slutsatser dras utifrån den blandade diskussion kring spelandet som fortsatt råder i 

allmänheten.    

 

 

Metoddiskussion  

Metodologin i denna studie uppvisar både förtjänster och begränsningar utifrån 

validitets- och reliabilitetsaspekter. Att enkäten var webbaserad utgjorde en möjlighet 

för vidare geografisk spridning av deltagare och enkäten kunde skickas ut till fler skolor 

än om enkäterna delats ut i pappersformat. Då förfrågan om medverkan skickats till 

flertal skolor är det svårt att avgöra huruvida eftertraktad representativitet finns. Även 

om kommentarssvar tyder på att urvalet hade en blandad geografisk härkomst med 

deltagare av både småorts- och stadskaraktär har urvalet sina brister utifrån att det 

saknas överskådlighet kring ytterligare egenskaper deltagarna som medverkade i studien 

har. Även att beakta är att ungdomar som inte går på gymnasieskola eller är yngre än 18 

år inte kan räknas in i det slutgiltiga resultatet.  

De begränsade antal deltagare i studien (N = 82) bidrog i sin tur med en delvis 

inskränkt möjlighet för resultatets generaliserbarhet, även om signifikanta resultat 

redovisats. Resultatet bör därmed tolkas med försiktighet. Utifrån de olika delmomenten 

i studien är det i framtida undersökningar av denna karaktär önskvärt med ett betydligt 

större urval av representativ beskaffenhet. De grupperna som jämförs blir då i sin tur 



   

 

33 

 

yttermera begränsade, vilket skillnaden i fördelning mellan riskspelsgrupp (N = 18) och 

kontrollgrupp (N = 64) bland annat visade.  

Utifrån deltagarnas medverkan finns det flertal potentiella begränsningar som 

kunnat uppstå i ifyllandet av enkäterna utifrån den mänskliga faktorn. Exempelvis kan 

felaktigheter i skattning ha skett utifrån responsbias, vilket innebär att deltagarna i 

studien skattade utefter vad som uppfattas vara social acceptabelt eller huruvida de tror 

de kan möta det resultat som studieutförare förväntade sig (Bryman, 2011). Även detta 

är svårt att undersöka mer djupgående, men är av vikt att beaktas utifrån påverkan på 

resultatet och dess generaliserbarhet. 

Vidare systematiska fel som kan uppstå är i form av begränsningar som grundar 

sig i att enkäten utformats som självskattningstest. Samtidigt som den säkraste källan 

för kännedom om personlig information är individen själv kan begränsningar ske utifrån 

den subjektivitet denna sortens datainsamling möjliggör. Även individuella tolkningar 

av både påståendena samt svarsalternativen kan i sin tur bidra med olikheter i svaren 

som genereras. För att minimera risk för oförutsägbara tolkningsfel implementerades 

öppna svarsalternativ efter frågor som kunde uppfattas som abstrakta, vilket kan 

förstärka reliabiliteten om svaren övergripande överensstämmer med det som 

undersökts. Min uppfattning är att majoritet av svar på följdfrågor överensstämde med 

studiens syfte och teoretiska förankring. Begränsningar och för brett tolkningsutrymme 

fanns dock inom frågan som berörde samhällstillhörighet. Ett konkret exempel för detta 

är följande svar:  ”Förstår inte riktigt hur du vill definiera samhälle. Bara de som bor 

nära mig som en by eller om du menar mer typ det svenska samhället eller typ “ort””, 

vilket tydliggör att förtydligande saknats för definitionen i sig. Då variabeln gällande 

samhällstillhörighet visade sig ha signifikanta samband med riskabelt spelande är det av 

ytterligare vikt att vara medveten om eventuell begränsning i generaliserbarhet av 

studiens resultat. För att undvika tolkningsfel i framtida studier kan genomförande av 

pilotstudie vara ett förslag att överväga. 

Första delen i enkäten, vilken inbegriper GAIT har utifrån tidigare empiri visat 

god reliabilitet och har även i denna studie uppvisat hög grad av intern konsistens. 

Utifrån detta kan gradering av riskabelt spelande tillsammans med skattningarna 

gällande socialekologiska variabler i stickprovet förmodas ha godtagbar validitet. 

Utifrån resultatet däremot bör det inte förkastas att gränsdragningen för riskabelt 

spelande enligt Vadlin m.fl. (2015) är vag och resultatbeskrivningen utifrån 

medelvärdesskillnader mellan riskspelsgruppen och kontrollgruppen ska beaktas med 
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försiktighet, både utifrån gränsdragning och de systematiska fel självskattningar kan 

medföra. 

I den statistiska analysen nyttjades beprövade analysmetoder. Då i sin tur 

variablernas måttliga snedfördelning testades med både parametriska samt icke-

parametriska analysmetoder och visade liknande signifikanta resultat säkerställdes i sin 

tur en ökad grad av tillförlitlighet i dataanalyserna som genomfördes.  

 

Avslutande reflektion kring framtida forskning 

Det finns ett uttalat behov av forskningsmässig konsensus för att kunna skapa 

förståelse och samstämmighet för det riskfyllda dator- och tv-spelandet. Ett steg i denna 

riktning är att ett enhetligt begrepp skapas och brukas inom forskningsvärlden. Att 

World Health Organization och American Psychiatric Association, två 

världsomspännande organisationer med fokus på mänsklig hälsa är på gång att skapa 

samlade definitioner av patologiskt spelande kan ses som en framgångsfaktor i sig, även 

om organisationernas definitioner i dagsläget fortsatt skiljer sig åt.  

Trots att redovisad studie har sina begränsningar har samband funnits som 

styrker tidigare evidens kring att sociala faktorer kan ha en inverkan på dator- och tv-

spelsbruk. Därav finns det en förhoppning att studien kan vara bidragande i att finna 

infallsvinklar för mer omfattande undersökningar av spelandets sociala karaktär, både 

urvalsmässigt och metodmässigt. Eventuellt kan även djupdykande kvalitativa 

undersökningar bland individer med problematiskt spelande vara av betydelse. Vidare 

kartläggning av det problematiska dator- och tv-spelandet anses övergripande vara av 

vikt. Inte minst för att kunna utveckla ett förebyggande arbete mot att unga ska utveckla 

ett problematiskt spelande. För att arbeta mot problematiken erfordras yttermera 

förståelse för problemet i sig. 
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Bilaga 1: Enkät 

 

Hej gymnasieelev, 

 

jag heter Natalie Patzer och genomför nu en studie som ska ingå i min kandidatuppsats i 

psykologi. Syftet med denna studie är att undersöka hur sambandet mellan 

gymnasieelevers dator-/tv-spelande och övriga livsomständigheter ser ut. För att kunna 

utföra min studie behöver jag din hjälp att fylla i enkäten som följer. Det tar ca 10 

minuter att fylla i. Deltagandet är frivilligt och du är anonym i studien. Du som deltar 

kan när som helst avbryta. Enbart jag kommer att ha tillgång till ifyllda formulär. 

Genom att slutföra och skicka in svaren samtycker du till att medverka i studien. 

 

De frågor som berör spelandet handlar om alla former av spel på dator, mobil, surfplatta 

eller TV, både där man spelar ensam eller med andra.  Frågorna handlar om hur det varit 

för dig de senaste 12 månaderna. Fyll i det alternativ som passar bäst för dig. 

 

Du som deltar kan vid förfrågan via mejl få studiens resultat tillskickad. Även om du 

har vidare frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig på 

np222dr@student.lnu.se 

 

eller min handledare Laszlo Harmat på laszlo.harmat@lnu.se 

 

 

Tack på förhand!  

  

mailto:np222dr@student.lnu.se
mailto:np222dr@student.lnu.se
mailto:laszlo.harmat@lnu.se


   

 

ii 

 

1. Hur gammal är du?_________________ 

 

2. Kön 

    Man 

    Kvinna 

    Annat 

    Vill ej ange 

 

3. Hur ofta spelar du? 

    Aldrig, nästan aldrig 

    1-2ggr/ mån 

    2-4ggr/ månad 

    2-3ggr/ vecka 

    4ggr eller mer/vecka 

 

4. Hur länge spelar du de dagar du spelar? 

    Ingenting/ nästan ingenting 

    1-2 timmar/ dag 

    2-3 timmar/ dag 

    3-4 timmar/ dag 

    4-5 timmar/ dag 

    5-6 timmar/ dag 

    6-7 timmar/ dag 

    7-8 timmar/ dag 

    8-9 timmar/ dag 

    9-10 timmar/ dag 

     Mer än 10 timmar/ dag 

 

5. Jag spelar oftare och/eller längre tid nu jämfört med tidigare 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

6. Det händer ofta att jag spelar mer än jag hade tänkt mig 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 
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7. Jag tänker ofta på spel eller på att spela, även när jag inte spelar 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

8. Jag känner ofta att jag "måste" spela 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

9. Det händer att jag mår jag dåligt om jag inte spelat på en dag (t ex känner mig 

ledsen, stressad, orolig, irriterad, arg) 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

10. Jag har försökt minska mitt spelande, utan att lyckas 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

11. Det händer att jag måste fortsätta spela tills det går bra igen om det gått dåligt 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

12. Det händer att jag hoppar över fritidsaktiviteter eller låter bli att träffa 

kompisar för att kunna spela 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 
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13. Det händer att jag låter bli att göra skolarbete eller att jag skolkar eller 

stannar hemma från jobbet för att kunna spela 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

14. Det händer att det blir problem eller konflikter hemma för att jag spelar 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

15. Min hälsa har påverkats negativt för att jag spelar (t ex har känt mig orolig, 

ledsen, irriterad, haft svårt att sova eller fått ont någonstans) 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

16. Jag är bekymrad/orolig över mitt spelande 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

17. Mina föräldrar/andra vuxna är bekymrade/oroliga över mitt spelande 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

18. Jag ljuger eller försöker tona ner för andra hur mycket jag spelar 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 
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19. Jag spelar för att glömma problem jag har i mitt liv eller för att slippa undan 

jobbiga känslor 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

20. Har du en psykisk eller fysisk sjukdom/funktionsnedsättning som påverkar dig 

i vardagen? 

   Ja 

    Nej 

    Vill ej svara 

 

  Om ja, ange gärna vad: ________________________________________________ 

 

21. Hur ofta dricker du alkohol? 

    Aldrig 

   1 gång i månaden eller mer sällan 

   2-4 gånger i månaden 

   2-3 gånger/vecka 

   4 gånger/vecka eller mer 

 

Hur många glas dricker du i genomsnitt per gång?______________________ 

 

22. Hur ofta brukar du narkotika (medicin i rätt dos som ordinerats av läkare 

räknas ej) 

    Aldrig 

   1 gång i månaden eller mer sällan 

   2-4 gånger i månaden 

   2-3 gånger/vecka 

   4 gånger/vecka eller mer 

 

23. Jag bor: 

Med två föräldrar 

Med en förälder 

Själv 

Annat: __________________________________________ 

 

24. Jag oroar mig för min egen eller min familjs nuvarande boendesituation 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 
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25. Jag oroar mig för min egen eller min familjs ekonomiska situation 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

26. Min familj har en bra relation sinsemellan * 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

27. Mina föräldrar stöttar mig * 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

28. Jag har vänner som jag kan vända mig till och som stöttar mig * 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

29. Jag har dåligt självförtroende 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

30. Jag har svårt för att hantera min ilska 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 
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31. Jag känner mig ofta stressad 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

32. Jag har varit med om tuffa/traumatiska upplevelser under min uppväxt som 

påverkar mig än idag 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

 Om ja, ange gärna vad: 

_____________________________________________________________________ 

 

33. Jag har goda betyg i skolan * 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

34. Jag trivs i skolan (dvs har inga problem eller andra svårigheter i skolan) * 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

Utveckla gärna:_________________________________________________________ 

 

35. Jag bor i en lugn kommun där det inte händer så mycket * 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

 Utveckla gärna:_________________________________________________________ 
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36. Jag känner tillhörighet i det samhälle jag lever i * 

    Stämmer inte alls 

    Stämmer ganska dåligt 

    Stämmer varken bra eller dåligt 

    Stämmer ganska bra 

    Stämmer mycket bra 

 

 Utveckla gärna:_________________________________________________________ 
Klar 

 
 
 
 

*inverterade skalor 
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Bilaga 2: Enkätsvar öppna frågor 

20. Har du en psykisk eller fysisk sjukdom/funktionsnedsättning som påverkar dig 

i vardagen? 

Om ja, ange gärna vad: 

 

• Autism, Depression, Ångest, dubbel skolios 

• Är rätt nedstämd, trött & orkeslös 

• ADHD, Autism 

• adhd 

• Hörselnedsättning 

• ADHD 

• Ångest 

• Migrän 

• Diabetes typ 1 

• Astma 

 

 

23. Jag bor 

Annat: 
 

• Varannan vecka med en förälder och dess sambo och sedan den andra föräldern och 

dess sambo 

• Med sambo och hennes två föräldrar 

• Varannan vecka 

• Båda varannan vecka , skilda 

• Med 2 skilda föräldrar 

 

 

32. Jag har varit med om tuffa/traumatiska upplevelser under min uppväxt som 

påverkar mig än idag 

Om ja, ange gärna vad: 

 

• deprimerade syster 

• Jag kom från en annan kultur 

• Familjeproblem 

• Misshandel, utsatt för sexulla övergrepp, varit lite utstött i skolan, alkoholproblem i 

hemmet 

• Våld 

• Jag har varit mobbad och jag har en sjukdom 

• Våldtäkt 

• Växte upp utan min mamma som fortfarande är drogmissbrukare. Jag fick höra lögner 

varje dag om att hon skulle komma till mig och hälsa på, men hon dök aldrig upp. Så 

idag har jag svårt för att lita på människor och jag tar inte in nya människor i mitt liv 

eftersom jag inte vill bli sårad eller lämnad igen. 

• Bortgång 

• Vi har alla varit med om något, plötsliga dödsfall,mobbning varit med i bilolycka med 

men allt har slutat till att man enbart utvecklar ett annat tankesätt och tar vara på livet 

man har. 

• pappa drack väldigt mycket alkohol när jag var yngre, av de blev han oftast mycket 

aggresiv, och som han då   tog ut på de i sin närhet som oftast va hans sambo, jag eller 

min yngre lillebror. Man fick höra och ta mycket skit mellan mamma och pappa. Varit 

väldigt mycket skrik och bråk i min barndom. 



   

 

x 

 

• Jag hade ett par stressiga/svåra år när mina föräldrar separerade och gifte om sig 

• Förlorade min biologiska pappa när jag vad 4 år gammal. 

• Blev misshandlad väldigt mycket nör jag bodde på barnhem 

• Skiljsmässa 

• Mobbning, utfrysning 

 

 

34. Jag trivs i skolan (dvs har inga problem eller andra svårigheter i skolan)  

Utveckla gärna: 

 

• ett par vänner, bra relation med lärare osv. 

• Det känns tryggt och givande 

• vet inte vilken grupp jag tillhör och vem jag kan prata med 

• Har problem med att börja göra läxor, skiter i det tills det verkligen är sista minuten. 

• jag gillar skolan och det går bra för mig där. jag är bra på att prioritera min tid 

• Trivs bra tack vare god studiemiljö samt bra lärare 

• Hatar min skola. Men har inga svårigheter 

• Har problem med ljud osv (typiskt adhd) 

• Jag har blivit skoltrött på senaste tiden och jag känner ingen direkt motivation till att 

jobba som det jag utbildar mig till. 

• Trivs inte i skolan eftersom min bästa vän sluta prata med mig..0 

• Har det sådär med vänner 

• Svårigheter med formning av texter. För att få det från hjärna till bra gramatatiskt text. 

• Koncentrations svårigheter, inlärnings svåriheter 

• trivs bra i milön, mindre bra i klassrummet där det krävs av en 

• Jag får E i alla ämnen, lärarna är inte så bra på min skola ("skola") 

• Jag trivs med mina kompisar men hade väll klarat mig bättre utan resten av personerna i 

klassen som jag inte umgås med. Lärarna är dock riktigt dåliga. 

• Inga direkta vänner. De flesta ogillar mig skarpt. 

• Vissa ämnen går det bra i och vissa inte alls 

• Dålig skolmat och det känns ibland som att rektorn inte bryr sig om oss elever 

• Trivs med lärare och andra elever, ämnen kan vara svåra ibland men inget jobbigt 

 

 

35. Jag bor i en lugn kommun där det inte händer så mycket 

Utveckla gärna: 
 

• Inte mycket folk ute, inga otrevliga typer man stöter på om man är ute sent 

• Det brinner ibland men det händer knappt nåt kul heller 

• En hel del kriminalitet 

• Det är bland annat bilbränder, inbrott, droghandel och folk som blir nerslagna. 

• skulle mer säga död 

• Det händer inte varje dag i "ort". Men det händer saker som man hör har hänt mot en 

affär eller privat person i byn. 

• “Ort"= händer inget alls 

• hjälper inte tillräckligt ungdomarna när de vill ha aktiviteter som kan får bort de från 

droger, alkohol, cigg, mm 

• “Ort", kan vara att media publicerar mer än vanligt. 

• vet inte, bor i “ort” 

• Just där jag bor är det lugnt men jag bor i “ort” så de kan ju vara livat ibland nere på 

stan 



   

 

xi 

 

• tycker de varit en del brott och sånt här nu, i "ort". Alla bilbränder i "ort" tillexempel. 

• Bor i "ort" lol 

• Bor i “ort”, konstant liv här. 

• Svenne område 

• Ibland händer det saker och ibland inte 

 

 

36. Jag känner tillhörighet i det samhälle jag lever i 

Utveckla gärna: 

 

• Jag trivs i det samhälle jag bor i, men inte så pass mycket att jag känner mig ”hemma” 

här. 

• Det är väldigt få som har samma intresse som mig. Alla mina närmaste vänner har 

flyttat och det är de som jag har en bra relation med idag. Medan mina vänner i min 

kommun har förändrat och mycket mindre är gemensamt mellan varandra. 

• De flesta är ytliga och självsentrerade 

• Finns inte mycket att tillhöra till 

• Från “ort“ så känner mig mer hemma där. men trivs bra och har vänner även här 

• Nej, har ett konstigt förnamn 

• Förstår inte riktigt hur du vill definiera samhälle. Bara de som bor nära mig som en by 

eller om du menar mer typ det svenska samhället eller typ “ort” 

• I “ort” där jag bor känner jag mig nästan konstig när jag går här. Känner mig utanför 

och utpekad, och känns som att alla kollar på mig, för att jag är annorlunda. Det bor inte 

så många svenskar här, knappt några alls. Känner mig därför inte som en i mängden. 

 

 


