
 

 

 

 

[   

Deras liv är grått och trist om de 

inte får spela  
- En kvalitativ studie om yrkesverksammas 

erfarenheter av unga med problematiskt datorspelande 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  David Axeborg 

 Nils Israelsson 

Handledare: Berth Andersson 

Termin:  VT14 

Kurskod:  2MB332-II

Examensarbete 



  



ABSTRAKT 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Pedagogik med inriktning mot ungdoms - 

och missbruksvård, Examensarbete 15hp 

 

Titel  Deras liv är grått och trist om de inte får spela 

Engelsk titel  Their lives are gray and dull if they can't game 

Författare  David Axeborg, Nils Israelsson 

Handledare  Berth Andersson 

Datum  Mars 2014 

Antal sidor  47 

Nyckelord  Problematiskt datorspelande, unga, erfarenheter,  

  insatser, familjen, sysselsättning, skyddsfaktorer 

 

Syftet med detta självständiga arbete var att få kunskap om 

yrkesverksammas erfarenheter som rör ämnet problematiskt 

datorspelande. Syftet var även att få kunskaper över vilka 

hjälpinsatser som yrkesverksamma erbjuder sina klienter. Vi sökte 

i databaser på Växjö universitetsbibliotek för att sedan välja ut 

vetenskapligt granskade artiklar från år 2003 och framåt som 

passade studiens syfte. Därefter valdes passande individer ut som 

har erfarenhet med att arbeta med unga som har problem med 

datorspel. Resultatet visade att de yrkesverksamma har en djup 

förståelse över problemområdet, bland annat hur skolan påverkas, 

hur relationerna påverkas och hur personernas hälsa påverkas, 

både fysiskt och psykiskt. De har även kunskaper över vilka 

insatser och vilken hjälp både individen kan få, men även hur 

arbetet med familjen ser ut. Vår slutsats är att det finns väldigt 

stora olikheter vad gäller hur olika yrkesverksamma ser och 

arbetar med unga som tenderar att ha utvecklat problematiskt 

datorspelande.  



  



Förord 

Författarna till denna studie vill tacka de som har haft en del i att denna uppsats 

blivit till, och att det därmed för oss varit möjligt att åstadkomma ett gediget 

arbete som båda författarna brinner för och som betyder mycket för båda.  

Vi vill först och främst tacka de respondenter som vi har haft kontakt med och 

som ville ställa upp. Utan era erfarenheter och kunskap inom området, skulle inte 

denna uppsats vara möjlig. 

Vi vill tacka vår vapendragare, vår handledare Berth Andersson. Med hans hjälp 

har vi fått nya infallsvinklar och nya idéer över hur vi har kunnat lägga upp 

arbetet. Det har även varit skönt att kunna prata med någon om arbetet, då det är 

lätt att stirra sig blind över vissa moment, och på så sätt fastnat i arbetsprocessen.  

Ett stort tack riktas även till examinatorerna för en välgjord kritisk granskning av 

uppsatsen. Era insatser har lett till en bättre uppsats.  

Vi vill till sist även tacka våra närstående, som har fått genomlida avsaknaden av 

vår närvaro, och den acceptans som de visat för vårt intresse att lägga mycket tid 

på denna uppsats.  

David Axeborg och Nils Israelsson 

Linnéuniversitetet i Växjö, Mars 2014.  
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Ordlista 

För de personer som inte är så insatta inom området med datorspel kommer här en 

ordlista. Vanligtvis är en ordlista uppdelad i alfabetisk ordning, denna ordlista utgår 

istället utifrån en logisk struktur.  

Datorspel - Ett spel som spelas via någon form av dator, antingen stationär dator eller 

laptop. 

Laptop - Bärbar dator, till skillnad från stationär dator. 

Konsol - En spelmaskin där olika spel spelas. Exempelvis Xbox och Playstation. 

Onlinespel - Spel, där du antingen spelar själv eller med andra via internet. Vissa 

onlinespel är gratis medan andra har en månadskostnad. Exempel på ett sådant spel är 

World of Warcraft. 

World of Warcraft - Ett av världens kändaste onlinespel. Den 9 april 2013 skrev 

Mattias Frost (2013) att World of Warcraft har tappat 1.3 miljoner aktiva spelare på 3 

månader. Emellertid har World of Warcraft fortfarande 8.3 miljoner aktiva betalande 

spelare runtom i världen. Kan antingen spelas ensam eller i ett guild.  

Guild - Guild är en grupp med människor som samlas för att genomföra specifika 

uppdrag i spelet på ett mer socialt sätt än att sitta själv. Guildmedlemmar utför inte bara 

uppdrag tillsammans, utan även olika sociala event i spelen och de kan även sitta i olika 

chatrum och pratar med varanda under spelets gång samt utanför själv spelet. Det är lite 

som ett lag, där människor umgås, tränar och spelar ihop.  

Expansion - Stora tillägg till originalspelet. Är alltså inte ett nytt spel, utan 

speltillverkare som gör expansioner till spel, gör tillägg och nya saker på spelen 

tillkommer. Kan göra att många kan spela ett spel i flera års tid.  

MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game. En genre där personer 

spelar med många spelare samtidigt. Vanligt förekommande är att man måste skapa en 

avatar, och därefter spela med sin avatar genom spelets gång. Känt MMORPG-spel är 

World of Warcraft. 

Avatar - I vissa spel bör eller måste en person skapa en avatar för att kunna spela. 

Enligt nationalencyklopedin (2014) är en avatar en bild som skapas av en person, som 

representerar personen i samband eller i anslutning med sitt användarnamn. Detsamma 

gäller vid spel, förutom att bilden ersätts med en modell av en personliknande karaktär. 

Singleplayer / Multiplayer - Singleplayerspel är spel som spelas själv. Multiplayerspel 

är spel där möjligheten finns att spela med andra spelare, antingen via internet eller på 

samma dator eller tv.  

Release - När ett spel släpps på marknaden kan de gå ut med texten: "Det här spelet har 

release den 20 november i år".  

IRL - In real life. I det verkliga livet. Personer som spelar datorspel kan skriva till 

varandra via en chat eller via ett spel, eller träffas IRL.  

CS - Counter-Strike. Ett datorspel som är utvecklat utifrån datorspelet Half-Life. 

Counter-Strike är ett first-person shooterspel som vanligtvis spelas över internet.  

First-Person shooter - Skjutvapenspel. 
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Assassins Creed - Datorspel och konsolspel utvecklat av Ubisoft. Spelet utgår ifrån en 

karaktär som heter Desmond Miles som har en släkt där lönnmördare ingår. Genom en 

tidsmaskin återuppväcks gamla minnen av hans avlidna släkningar, och därefter får 

personen spela sig igenom dessa minnen.   

League of Legends - Populärt lagbaserat datorspel som spelas online.  

BUP - Barn- och ungdomspsykiatrin 
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Inledning 

 Vi räknade på att jag satt på ett ungefär 40 till 45 timmar i veckan där 

 mot slutet så. Det innebar till slut att jag sov så lite att jag inte orkade 

 med skolan och till slut gjorde jag så att jag sjukanmälde mig från skolan 

 för att kunna sätta mig där hemma och spela istället (Tindholm, 2013) 

Datorspel har idag blivit en populär fritidsaktivitet . Det finns idag flera hundratusentals 

barn och ungdomar som spelar datorspel i Sverige (Ungdomsstyrelsen, 2006). I en 

undersökning som Statens medieråd (2005) genomfört visar det sig att 78 % i åldern 12-15 

år som deltog i undersökningen spelar dator eller tv-spel. Samtidigt skriver 

Ungdomsstyrelsen (2006) i sin undersökning att 26 % av alla ungdomar som deltog i 

undersökningen spelar datorspel varje dag eller nästan varje dag. 

När det finns så pass många unga som spelar datorspel, är det utifrån ett 

behandlingspedagogiskt perspektiv viktigt att ha kunskap om hur det kan ta sig uttryck när 

en ung person utvecklar en problematisk relation till datorspelande, och därmed behöver 

hjälp för sina problem. Detta har författarna till detta examensarbete försökt ta reda på via 

samtal med yrkesverksamma inom området som kretsar kring deras erfarenheter av 

datorspelsproblematik. Varför är det viktigt med denna kunskap? Kunskap leder till 

förändring. En förändring som förhoppningsvis leder till att unga som idag inte kan få hjälp 

för sina problem, får den hjälp de behöver.  

Om det även finns kännedom om hur det kan se ut när datorspelandet har gått för långt , 

bör frågan ställas: Vilka hjälpinsatser kan erbjudas unga som har problem med 

datorspel? Detta är viktigt utifrån att den som läser denna uppsats får kunskap om vilka 

insatser som erbjuds av olika yrkesverksamma. Det kan vara så att läsaren själv har en 

ungdom hemma som har problem. Studiens författare hoppas att denna uppsats då kan 

vara till hjälp, både genom att belysa insatser, men även belysa var hjälp kan sökas.      

Vår förförståelse 

Författarna till detta examensarbete är 22 respektive 26 år. Näst intill hela uppväxten 

och ungdomstiden har präglats av någon form av spel, konsolspel eller datorspel.  

Båda författarna till denna studie har omfattande erfarenheter av olika spel, både vad 

gäller konsolspel och datorspel. Ett flertal konsoler och inkluderande spel till dem har 

ägts av studiens författare. Det handlar främst om Nintendo och deras spelmaskiner, 

Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 samt Nintendo Wii. Även konsoler som är 

skapade av företaget Sony har studiens författare haft i sin ägo, Playstation, Playstation 

2, Playstation 3 samt Playstation 4. Studiens författare har även haft syskon i deras 

uppväxt som också dem har haft en bred flora av konsoler, bland annat X-box och X-box 

360. Därtill har studiens författare även ägt ett flertal exemplar av stationära datorer och 

laptops. 

Av egna erfarenheter har de flesta konsolspel en klar början och ett klart slut. Vissa spel 

ser däremot annorlunda ut. Ett exempel på detta är spelet World of Warcraft. World of 

Warcraft hade release år 2004, med efterföljande expansioner år 2007, 2008, 2010 samt 

2012 (Wowwiki, 2014). Vi började spela World of Warcraft någon gång år 2007, ett 

spel som flitigt har spelats i våra hem.  

En av oss har även drabbats av en problematisk relation till World of Warcraft, vilket 

uttryckte sig i att han under flera års tid inte gjorde något annat än att sitta och spela. 
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Skolan, familjen, relationer till vänner samt andra viktiga aktiviteter lades åt sidan under 

flera års tid, vilket senare resulterade i över 16 månaders studier på Komvux samt andra 

problem såsom sociala svårigheter och problem med att läsa av andras kroppsspråk.   

Ingen av oss har längre problem med datorspel, och det är viktigt att det belyses att 

datorspel kan förstöra personers sociala, emotionella och edukativa liv, och att vissa 

individer troligtvis behöver hjälp för sitt beteende. Studiens författare har kunskaper om 

både själva datorspelandet samt om hur det kan uttrycka sig om en person får problem 

med datorspel.  

Bakgrund 

Det finns ett flertal positiva egenskaper som kretsar kring en persons datorspelsvanor, 

bland annat att barn och ungdomar som spelar datorspel tenderar att få något bättre 

hälsa än de som inte spelar datorspel. Detta genom att de är mer aktiva på sin fritid och 

att de sällan dricker alkoholhaltiga drycker (Ungdomsstyrelsen, 2006).  

Kühn m.fl. (2014) har i sin forskning om datorspel påvisat att datorspel har en 

utvecklande effekt på de delar i hjärnan som kontrollerar minnet, rymdsuppfattningen 

samt finmotoriken. I forskningen ingick två grupper, där den ena gruppen fick spela 

Super Mario 30 minuter dagligen under två månaders tid, medan den andra gruppen inte 

spelade något spel över huvud taget. Forskarna kunde se en ökad volym av grå materia i 

högra hippocampus, högra dorsolateral prefrontala cortex samt i bilateral cerebellum. 

Därför tror Kühn m.fl. (2014) att deras resultat i framtiden kommer kunna användas 

genom att förebygga kända riskfaktorer för utvecklandet av bland annat schizofreni och 

posttraumatisk stressyndrom. Kända riskfaktorer för utvecklandet av dessa tillstånd kan 

till exempel innebära förminskad hippocampus samt förminskad prefrontal cortex.  

Detta är exempel på positiva egenskaper som kan påvisas av datorspelande. Det 

kommer emellertid inte lyftas på ett högre plan, då denna studie fokuserar på 

yrkesverksammas erfarenheter kring ett problematiskt datorspelande.  

Datorspelsberoende eller problematiskt datorspelande? 

Vissa specifika spel har beroendeframkallande egenskaper. Främst genom att individer 

lägger mycket tid på att spela datorspel och därigenom blir bättre i spelet. Allt fler 

människor har under senare tid sökt hjälp hos Socialtjänsten för datorspelsberoende och 

Socialtjänsten kan idag se att användningen av datorspel har ökat (Bryland & 

Magnusson, 2012).  

Bryland och Magnusson (2012)  använder begreppet beroende när de pratar om 

datorspel. Yee (2005) anser dock att begreppet beroende inte är lämpligt när man pratar 

om en person som har problem med datorspel. Han påpekar att många som spelar 

datorspel istället använder sig av begreppet beroende för att antyda hur bra ett spel är. 

Yee (2005) anser istället att begreppet problematiskt datorspelande är mer lämpligt. 

Begreppet innebär att istället för att se det som ett beroende är problematiskt 

datorspelande när en persons spelvanor påverkar en individs vardagliga livssituationer i 

negativ riktning.  

 

American Psychiatric Association (APA), som ger ut Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders (DSM), diskuterar om datorspel i senaste upplagan, DSM-5. Där 
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framgår det att APA anser att onlinespel är ett nytt fenomen, och att mer klinisk 

forskning behövs inom området för att kunna se problematiskt datorspelande som en 

formell sjukdom (DSM-5, 2013). I DSM-IV finns enbart problematiskt spelande med 

när det handlar om spel med pengar (Morrisson, 1995). I DSM IV finns även begreppen 

beroende och missbruk kvar som ett tillstånd, vilket inte finns kvar i DSM 5 (2013). Det 

finns emellertid vissa personer som anser att datorspelsberoende bör bli en diagnos, 

bland annat psykologen Owe Sandberg (Karell, 2009).  

Insatser för personer med problematiskt datorspelande 

Carlbring (2013) menar att det idag kan vara svårt att få hjälp om man har  problem med 

datorspel, och att det dessutom finns för lite kunskap inom området. Vad finns det för 

hjälp att få i Sverige? 

Sven Rollenhagen, som tidigare har sagt att World of Warcraft är lika 

beroendeframkallande som kokain (The Telegraph, 2009), erbjuder via sin hemsida 

tester, utredningar samt rådgivningsprogram i alla åldrar för personer som har problem 

med datorspel (Spelfritt, 2014). Han har dessutom skrivit en bok om 

datorspelsberoende, där han bland annat skriver att han har över 25 års erfarenheter av 

socialt arbete i olika beroendefrågor (Rollenhagen, 2013).  

Därefter finns det en verksamhet, dataspelsakuten, som arbetar kring problematiken 

med datorspel. De har en gedigen utbildning med bland annat Steg 1-utbildning i 

integrativ psykoterapi. De arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), 

relationspedagogik samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De skriver 

själva på sin hemsida att de hjälper datorspelsmissbrukare att bryta negativa beteenden. 

För den drabbade familjen har de utbildning och föreläsningar om 

datorspelsproblematiken samt ett åtta veckor långt program för personer som har 

problem med datorspel. Dessutom har de hälsokontroller och paintball boot camps som 

är ett halvdagsprogram för barn som spelar för mycket datorspel och som dessutom rör 

sig för lite i vardagen (Dataspelsakuten, 2014). 

Kvarnbacken, ett hem för vård och boende med akut och utredningsverksamhet, som är 

verksamt i Hälleforsnäs, tar emot pojkar mellan 12-17 år som behöver hjälp en kortare 

period för att bryta sitt datorspelberoende (Kvarnbacken HVB, 2014).  

Ett behandlingshem i Linköping, Game Over, bedriver sedan 2002 hjälp för både män 

och kvinnor som har problem med datorspel. De skriver själva på sin hemsida att deras 

främsta mål är att bedriva hjälp- och stödinsatser till individer som har problem med 

datorspel. De erbjuder även stöd till familj och vänner. Game Over erbjuder både vård i 

öppenvård och på ett boende. Den främsta behandlingsmetoden som används på Game 

Over är enligt dem själva KBT, vilket enligt dem utgår från att en individs tankar, 

känslor och handlingar är knutna till varandra, och om den ena delen förändras, 

förändras även de andra delarna. (Game Over, 2013). 

Theory in Action (2013), som är en ekonomisk förening, har både utbildning, utredning 

och bedriver behandling med att hjälpa människor som på nått eller annat sätt har fått 

problem med datorspel.  De har ett antal olika hjälpinsatser som de utgår ifrån, bland 

annat gruppterapi, grupper för anhöriga samt behandling på individnivå.  

Det finns även ett antal självhjälpsprogram på internet som riktar sig mot individer som 

tenderar att ha problem med datorspel. Bland annat existerar SiLabs webbaserade 
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självhjälpsprogram, vilket är kostnadsfritt och baserat utifrån KBT och motiverande 

samtal (MI) (Spelnykter, 2014). Spelinstitutet i Malmö erbjuder också ett 

självhjälpsprogram över internet, där det även inkluderas samtal via telefon en gång i 

veckan. Programmet är åtta veckor långt och syftar till att personerna får utföra 

relevanta arbetsuppgifter (Spelinstitutet, 2014).  

Ovannämnda verksamheter eller internetsidor är bara ett fåtal handplockade exempel på 

var en person möjligtvis kan vända sig om han har fått problem med datorspel.  

Insatser med familjen i fokus 

Ursprunget av ett familjeterapeutiskt arbetssätt uppstod i samband med övergången från 

att ha arbetat med de enskilda individerna, till att istället behandla en eller flera 

familjemedlemmar. Att arbetssättet förändrades på behandlingsnivå beror främst på två 

saker. För det första ansågs det inte få tillräckligt god effekt av individuell behandling. 

För det andra influerades yrkesverksamma av andra teoretiska inriktningar, bland annat 

systemteori, vilket i korthet innebar att relationerna mellan de olika 

familjemedlemmarna blev mer betydelsefulla, och att den enskilde familjemedlemmen 

påverkar hela familjen. Familjeterapi utgår ifrån detta tänkande, och genom detta 

tankesätt försöker den yrkesverksamma att påverka familjen genom att uppmärksamma 

relationerna, och därigenom leda familjen till en mer funktionell riktning (Hansson, 

2001). 

När det diskuterars familjebehandling brukar familjeutbildning vara en viktig del av 

behandlingsarbetet, detta för att hjälpa föräldrarna att utveckla ett bättre 

föräldrarbeteende. På så sätt finns möjligheten att barnen kommer att må bättre. 

Familjeutbildning i sig är egentligen ingen behandling, snarare utbildning (Hansson, 

2001). 

Motivationshöjande arbete 

Att hjälpa människor till förändring kan ibland vara svårt. Detta eftersom många 

klienter har ett sådant beteende som är skadligt för dem (Statens Institutionsstyrelse, 

2013). Det finns emellertid vissa saker som kan underlätta för att en klient ska bli 

motiverad till förändring. Andershed och Andershed (2010) belyser att 

relationsskapande mellan en behandlare och en klient är av betydande vikt av flera olika 

skäl. Ett skäl är att individen blir mer motiverad till förändring.  

Relationen skapas redan vid första mötet. Behandlaren kommer in i en maktposition där 

han som behandlare har i uppgift att försöka lösa den problematik som finns hos 

klienten. Klienten är redan vid första mötet i underläge. Det är ingen jämställd relation. 

För att en god relation ska vara möjlig, bör behandlaren försöka förminska denna 

maktskillnad. Detta genom att försöka förstå klienten och se personen som en levande 

varelse med ett aktivt känsloliv, inte som ett objekt. Även om en jämnställd relation är 

det bästa, är det också viktigt att komma ihåg att du som behandlare ska ha en 

professionell hållning till allt arbete och de relationer som skapas inom ramen för det 

pedagogiska arbetet (Jenner, 2004). 

 

Berglund (2000) tar upp olika förhållningssätt som kan öka motivationen hos en klient. 

Ett sätt är att en behandlare har som förhållningssätt att vara så positiv som möjligt. En 

klient som har problematik med ett specifikt område kan ha en negativ självbild. Det är 
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därför viktigt att behandlaren har en positiv grundsyn och lyfter fram styrkor hos 

klienten och arbetar med dessa.   

Återfall  

Saxon och Wirbing (2004) menar att det kan vara problematiskt att definiera vad ett 

återfall egentligen är. Detta på grund av att begreppet återfall kan ha olika innebörd 

beroende på vilken syn en behandlare har.  

Saxon och Wirbing (2004) säger att  de personligen inte ser återfall som en enstaka 

incident, utan de ser på återfall utifrån ett processperspektiv, en process där en serie av 

händelser  gör att en person inte längre kan hålla sig till sina uppsatta mål. Det 

väsentliga i detta synsätt är när man anser att ett återfall har inträffat. För att kunna 

förklara detta använder de sig av två begrepp, lapse och relapse. Lapse innebär att en 

individ tar ett snedsteg, ett misstag ufirån de mål som personen har satt upp. Det kan  

innebära att en person vid ett enstaka tillfälle återgår till sin drogkonsumtion eller 

alkoholkonsumtion. Ett lapse behöver nödvändigtvis inte innebära ett fullt återfall. 

Relapse däremot är när en person får ett fullt återfall. Här har personen tappat 

kontrollen, och har under upprepade tillfällen använt sig av alkohol eller droger. Det 

kan även vara att konsumtionen blivit kontinuerlig under en längre period. De mål som 

fanns och de framsteg som personen gjort under nykterhet kan gå förlorade.  

Enligt Rollenhagen (2013) skiljer sig inte återfall inom datorspel speciellt mycket från 

återfall inom alkohol och narkotika. Att försöka sluta spela datorspel utan professionell 

hjälp är  vanligt förekommande bland datorspelare. Den största skillnaden vad gäller 

missbruk vid substanser och datorspelsproblem är att datorspel är lagligt och är en 

accepterad företeelse i samhället. Det krävs extra god självdisciplin för att kunna klara 

av användandet av en dator utan att hamna i återfall. Detta eftersom  en dator är en 

produkt som ofta behövs för att klara av vardagliga sysslor. I de flesta fall måste en 

person ha en dator, vilket kan skapa frestelser att börja spela igen.   

Enligt Barth och Näsholm (2006) är återfall ett problembeteende som personer oftast 

råkar ut för. Det är viktigt att komma ihåg att det är normalt att få ett återfall. Återfall 

kan ske i olika storlekar och i olika mängder. Vissa personer kan få ett flertal återfall 

medan andra individer enbart får ett fåtal återfall. Det viktiga för en yrkesverksam är att 

förmedla attt det går att ta sig tillbaka från ett återfall. Att hamna i ett återfall kan ge en 

känsla av uppgivenhet, skam och göra det svårt att ta sig tillbaka dit man var innan. Att 

se ett återfall som en del av förändringen, och på så sätt lära sig mycket av ett återfall, 

kan underlätta för klienten och dess förändringsprocess. 

Tidigare forskning 

Här sammanställs en del av den forskning som finns angående vilka bakomliggande 

orsaker det kan finnas utifrån varför en individ utvecklar problem med datorspel, 

samtidigt som författarna till denna studie belyser vilka insatser som forskningen 

redovisar kan ge positiva effekter för att behandla problem med datorspel. 

Olika riskbeteenden 

Rehbein och Baier (2013) har gjort en 5-årig longitudinell studie i Tyskland där de år 

2005 gav ut enkäter till elever som gick i fjärde klass. År 2010 skickades samma enkät 
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ut till elever som gick i nionde klass. Medelåldern för första enkätundersökningen var 

9.7 år, medan medelåldern för andra enkätundersökningen var 15 år.  

För att kunna se om eleverna hade problem med datorspel, använde de ett 

mätinstrument som heter Video Game Addiction Scale. Denna är baserad utifrån 11 

frågor som är utformade efter ICD-10 och dess beteckning över ett beroendetillstånd; 

upptagenhet, konflikter, kontrollförlust samt tillbakadragande. 

Rehbein och Baier (2013)  kom fram till att det kan finnas vissa riskbeteenden som kan 

leda till att individer riskerar att utveckla problem med datorspel. Personer som har 

svårigheter att hantera stress, krav och andra påtryckningar från människor i sin 

omgivning löper större risk att utveckla ett problematiskt datorspelande än människor 

som kan hantera stress. Individer med sämre självförtroende och nedsatt självkänsla har 

även dem högre risk att utveckla problem med datorspel   

Relationer 

Inom MMORPG-spel spelar man oftast med andra spelare. Över 70% av alla människor 

som spelar någon form av spel, spelar med vänner (Granic m.fl. 2014). Detta kan 

innebära att många får nya vänner och även ibland nya partners i spelen. Enligt Young 

(2009) är det just relationerna som är en stor motivationsfaktor till varför en person 

spelar MMORPG-spel.  

Samhörighet och att känna en gemenskap till en specifik grupp, ett guild eller ett lag, är 

också en motivationsfaktor till fortsatt datorspelande. Känslan av att bli accepterad och 

känslan av att tillföra något till en grupp människor kan också vara en faktor till fortsatt 

datorspelande. Detta med tanke på den uppmuntran och den uppskattning som en person 

får när det skördas framgångar (Billieux, 2012). 

Tidsfaktorer 

Young (2009) menar att personer som har utvecklat ett spelberoende måste spela under 

väldigt långa sessioner; det är det enda sättet för en spelare att bli bättre i spelet. 

Griffiths m.fl. (2009) och Festl m.fl. (2012) är inne på samma spår och säger att en 

person utvecklar problem med datorspel utifrån antaler timmar de spelar. De som spelar 

måste spendera mer och mer tid framför spelen för att utveckla problem. Hellström m.fl. 

(2012) har i sin studie fått enkätsvar från 7757 svenska ungdomar mellan 13 - 18 år om 

deras spelvanor. De kom fram till att unga som spelar MMORPG-spel fem timmar eller 

mer varje dag har ökad sannolikheten för negativa konsekvenser i vardagslivet.  

Insatser för individer med problematiskt datorspelande  

Det finns ett antal olika insatser för personer som har skapat sig ett problematistkt 

spelande. Bland annat familjeterapi, KBT samt onlineforum (Young, 2007; Young, 

2009; Griffiths, 2003; Griffiths m.fl., 2009; Huang m.fl., 2010). Enligt vissa forskare är 

det även av god anda att använda sig av MI vid diverse insatser (Griffiths m.fl. 2009; 

Huang m.fl. 2010). 

Motiverande samtal  

MI används för att motivera klienter till att göra en förändring. MI är en personcentrerad 

rådgivning, vilket innebär att utgångspunkten ligger på klienten. Det är meningen att 
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klienten själv ska komma till insikt över problematiken och göra en förändring (Huang 

m.fl. 2010: Griffiths m.fl. 2009). MI hjälper även till att utforska den ambivalens som 

förmodligen finns hos klienten. En del i arbetet med MI är att klienten själv ska hitta 

lösningar. Behandlaren finns där för rådgivning och som stöd (Haung m.fl. 2010). 

Kognitiv Beteendeterapi  

KBT anses vara den mest effektiva metoden för att behandla internet- och 

onlinespelsberoende (Griffiths m.fl. 2009). Via KBT-behandling vill yrkesverksamma 

lära klienter att identifera och förstå sina känslor. En viktig del i KBT-behandling är att 

förhindra återfall. Ett annat mål med KBT-behandling vid problematiskt datorspelande 

är att klienten ska återta kontroll över sitt spelande (Griffiths m.fl. 2009). Utifrån Young 

(2007) och hennes studie visade det sig att KBT-behandling var en effektiv insats för att 

förbättra de vanligaste symtomen hos en person med spelberoende. En del av KBT-

behandlingen är att få fram tankar hos klienterna om fördelar och nackdelar med 

spelandet. De yrkesprofessionella strävar efter att klienten ska försöka förstå vad det 

finns för saker som gör att han eller hon triggas igång till att spela. Ett sätt att hantera 

sina impulser vid spelande är enligt Huang m.fl. (2010) bland annat att använda sig av 

avslappningsövningar. 

Specifika insatser för ungdomar  

Yen m.fl (2007) skriver i en artikel att fler och fler unga idag använder sig av internet, 

och att många använder internet såväl för skolarbeten som för underhållning. Aktiviteter 

i vardagslivet, såsom relationer med andra och skolan kan bli lidande om en ung person 

har utvecklat internetberoende. Effektiv behandling kräver att familjen engagerar sig 

samtidigt som familjen får hjälp att kunna hantera situationen. 

Familjen  

Young (2009) belyser att det är viktigt att föräldrar har samma åsikter och tar 

problemen på allvar när de dyker upp. Hon lyfter fram att det kan vara bra att föräldrar 

har tydliga regler om hur användingen av spelen ska se ut, bland annat tydliga regler om 

hur länge deras barn får sitta vid datorn och regler angående pauser från spelandet. 

Därefter bör en vuxen hjälpa barn och unga med datorspel genom att välja edukativa 

spel framför våldsamma spel till sina barn samt att försöka uppmuntra den unge att 

spela spel i sociala sammanhang (Griffiths, 2003). 

  

Griffiths (2003) påpekar även att det är viktigt att alla familjemedlemmar pratar med 

varandra om innehållet i spelen. Att prata med sina barn och unga så de förstår 

skillanden mellan vad som är spel och vad som är verklighet säger Griffiths (2003) är 

viktigt. Regler om vilka spel som får spelas, hur länge barnen får spela och andra regler 

som rör spelandet bör etableras i familjen. 

 

Det är även viktigt att föräldarna hjälper sina barn att hitta andra fritidsaktiviteter, 

aktiviteter som inte har någon koppling till spel. Det är viktigt att inte glömma att spel i 

rätt sammanhang kan få en positiv effekt på barn och unga genom att det ger unga bättre 

självkänsla och att det går att använda vissa spel i utbildningssyfte (Griffiths, 2003). 
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Familjeterapi 

Young (2009) menar att det är viktigt att utbilda hela familjen i problemet och låta hela 

familjen ta del av behandlingen. Detta ökar förståelsen hos föräldrarna som inte förstår 

varför deras barn spelar så mycket. Young (2009) lyfter fram en speciell form av 

familjeterapi som heter Breif Strategic Family Therapy (BSFT), vilket är en 

problemfokuserad behandling på kort sikt med målgruppen 6-17 år och inriktar sig mot 

individer med drogmissbruk. Metoden är dock effektiv även för barn och unga med ett 

problematiskt spelande. 

Själva terapiformen använder sig av tre olika steg. Första steget är sammansvetsning, 

där hela familjen formas till en enda enhet. Utifrån familjen genomförs terapin. Diagnos 

är det andra steget i terapiformen, vilket innefattar att samtliga inblandade försöker få 

en bild över hur det ser ut i familjen och hur familjemedlemmarna bemöter varandra. 

Med hjälp av terapeuten försöker familjen ta reda på hur familjesituationen ser ut 

samtidigt som man försöker ta reda på varför individen, som har utvecklat problematiskt 

datorspelande söker sig till spelen istället för att vara medveten om det verkliga livet. 

Det tredje steget kallas för rekonstruktion. Det viktigaste här är att familjen försöker 

förstå hur individen har skapat sin identitet via spelen och börjar arbeta med att skapa en 

ny gemenskap inom familjen. 

Teoretiska utgångspunkter 

Fyra faktorer till fortsatt datorspelande 

Enligt Lazzaro (2004) finns det fyra faktorer till varför en individ fortsätter att spela ett 

datorspel - hard fun, easy fun, altered states samt the people factor 

Hard fun - För många som spelar datorspel är det viktiga att övervinna hinder och 

utmaningar. Detta skapar känslor av frustration vid misslyckande, men även stolthet och 

personlig triumf vid framgång. Om framgång råder får personen beröm av andra 

spelare. Detta kan vara en anledning till fortsatt datorspelande (Lazzaro, 2004).  

Easy fun -  Om datorspelande sker utifrån easy fun, är inte målet att vara så bra som 

möjligt eller att övervinna hinder och utmaningar. Istället är det nyfikenheten på spel 

och deltagandet som gör att man fortsätter att spela (Lazzaro, 2004). 

Altered States - Vissa individer spelar datorspel på grund av känslan de får.  I det 

vardagliga livet kanske personen känner sig lite nedstämd eller känner sig uttråkad. I 

spel behöver de inte göra det (Lazzaro, 2004).  

The people factor - Många spel, framför allt onlinespel och multiplayerspel, erbjuder att 

man kan spela med andra spelare. Vissa individer föredrar att spela sådana spel. Därmed 

kan personen känna sig delaktig i en specifik grupp. Det kan vara så att ett spel inte ger 

så mycket tillfredsställelse längre, utan det är vännerna i spelen som gör att en person 

fortsätter att spela (Lazzaro, 2004).  

Risk och skyddsfaktorer 

Enligt Andershed och Andershed (2005) är riskfaktorer en egenskap eller händelse som 

ökar sannolikheten för att ett normbrytande beteende ska uppstå. Skyddsfaktorer är 

skyddande faktorer som minskar sannolikheten för att ett normbrytande beteende ska 

uppstå.  



 

11 

Riskfaktorer för den enskilde individen kan bland annat vara bristfälliga 

skolprestationer, nedstämdhet, alkoholanvändning, droganvändning, problematiska 

kamratrelationer samt impulsivitet. Om familjen har svårigheter i övrigt, exempelvis 

med ekonomin, föräldrarnas svårigheter med att skapa en relation till sitt barn eller om 

föräldrarna är nedstämda är också detta en riskfaktor för att utveckla normbrytande 

beteende hos en individ. Riskfaktorer på individnivå kan även innefatta svårigheter i det 

svenska språket, inlärningssvårigheter, brister i självförtroende samt en negativ 

självuppfattning (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012).  

Skyddsfaktorer för individen kan innefatta att individen får en positiv inställning till 

skolan, att få fullständiga betyg i skolan, ha ett socialt nätverk som stöttar en i normala 

aktiviteter samt att föräldrarna engagerar sig och har en positiv attityd gentemot sitt barn 

(Andershed & Andershed, 2005). Skyddsfaktorer på individnivå kan vara att individen 

har en stabil sinnesstämning, att individen fungerar socialt samt att det inte ligger några 

bakomliggande kognitiva svårigheter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012).  

Risken för att en individ utvecklar normbrytande beteende är som allra störst när den 

unge exponeras för många riskfaktorer på en och samma gång, exempelvis om 

riskfaktorer förekommer på både individ- och föräldrarnivå. Den unge kan ha dåliga 

betyg och börjat dricka alkohol, samtidigt som föräldrarna har svårt att skapa en relation 

till sitt barn och är nedstämda på grund av deras ekonomiska situation (Andershed & 

Andershed, 2005). 

Exempel på en riskmiljö, en miljö där den unge riskerar att utveckla normbrytande 

beteende, kan bland annat vara familjer som har relationsproblem, en familj som har 

problem att knyta kontakt med sina barn eller är ensamstående förälder (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2012).  

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att belysa några yrkesverksammas erfarenheter av unga med 

problematiskt datorspelande. Studien avser att belysa både själva problemområdet och 

olika former av behandlingsinterventioner. 

 Vilken erfarenhet samt uppfattning om problematiskt datorspelande har 

yrkesverksamma inom området?  

 Vilken form av hjälp kan erbjudas unga och familjer där problematiskt 

datorspelande förekommer? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik 

Hermeneutiken är en humanistisk inriktning som har sin förståelse utifrån ett 

relativistiskt tankesätt (Thuren, 2007). Under 1600-talet samt 1700-talet var 

hermeneutiken en metod för tolkning av bibeltexter. Allt eftersom blev dock 

hermeneutiken mer inriktad på att även tolka icke bibliska texter. Under 1800-talet blev 

hermeneutiken som metod mer inriktad på att tolka humanvetenskap. På 1900-talet har 
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hermeneutiken inriktat sig mot att tolka och förstå livsvärlden och den mänskliga 

existensen. Idag används hermeneutiken under flera olika instanser, bland annat inom 

humanvetenskap, kulturvetenskap samt samhällsvetenskap (Patel & Davidsson, 2011).  

Hermeneutisk tradition kan också kallas för tolkningslära. I denna vetenskapliga 

riktning ligger intresset på att studera och tolka handlingar som någon utför och 

försöker förstå den bakomliggande meningen med dessa handlingar (Patel & Davidsson, 

2011). Hermeneutiken är en viktig kunskapskälla där empati och förståelse är det 

väsentliga i kunskapssökandet snarare än att förklara fenomen och händelser (Thuren, 

2007). Inom denna vetenskapliga riktning är människan en individ med egen vilja och 

med ett aktivt känsloliv (Hyldgaard, 2008). Det centrala inom hermeneutiken är att en 

forskare, som ska analysera och tolka en text utifrån det perspektiv som forskaren har 

med sig, försöka få fram textens mening (Bryman, 2011).  

Det går att skaffa sig kunskap genom samtal med människor. Genom frågor kan 

forskaren därefter tolka svaren, och därigenom få en förståelse över människans 

existens och livssituation. Detta genom att forskaren, utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv, söker sig till en förståelse utifrån holism, vilket innebär att förståelse för 

helheten i forskningsobjektet är det väsentliga snarare än delarna (Patel & Davidsson, 

2011).    

Kvalitativ ansats                                                                                                                                                                                                   

Vid arbetet utifrån en kvalitativ ansats, försöker en forskare förstå och tolka orden av 

människor, förstå ämnet genom vardagsperspektivet. Att låta personen få berätta sin 

åsikt, känsla eller situation till ämnet på ett så utförligt sätt som möjligt är målet med en 

kvalitativ studie. På så sätt försöker en forskare få en djupare förståelse över hur 

personens egna erfarenheter speglar deras upplevelser inom yrket. Att lyssna är en 

förmåga som inte ska underskattas. Det är via denna förmåga som intervjupersonen får 

en känsla av att någon verkligen lyssnar på dem . Att ha någon som lyssnar och tar till 

sig informationen kan ge ännu utförligare svar. Kombinera detta med att vara väl insatt i 

ämnet och ha kunskap om vad som sägs gör att rätt sorts frågor ställs, samt att det 

underlättar vid en analys och vid tolkning av svaren. Sådan kunskap är svår att få fram 

vid användandet av en kvantitativ ansats (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Utifrån detta är det sedan forskarens uppgift att försöka tolka och sammanställa dessa 

upplevelser till ett resultat eller bilda en ny teori. Ordens mening och formuleringen av 

meningarna har en större betydelse än vad man kan tro, det kan ligga en känsla eller 

kunskap bakom. Det är den kunskapen man söker och försöker tolka (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ forksningsstudie på dessa grunder, då vi försökte få 

fram mer kunskap genom att låta intervjupersonerna själva få berätta deras upplevelser. 

Detta med hjälp av olika teman och ett antal intervjufrågor som guide (Se Bilaga II). 

Det är svårare att få svar på yrkesverksammas erfarenheter och upplevelse kring 

problematiskt datorspelande vid en kvantitativ ansats än vid en kvalitativ. Att få ett 

utförligt svar via en enkät är svårare att få än vid en intervju där personen kan beskriva 

utförligt hur de ser på ämnet. För att kunna komma åt intervjupersonens egna ord och 

uppleveser har en semistrukturerad intervju valts till denna studie.  
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Planering och genomförande 

Urval 

När det kom till att hitta ett passande urval och urvalsgrupp som kunde besvara 

uppsatsens syfte, alternativt bringa ny kunskap över området, har urvalet fallit på 

yrkesverksamma som har erfarenheter både om hjälpinsatser och andra erfarenheter av 

unga som har eller har haft problematik kring sina datorspelsvanor. Hur många år de har 

arbetat med detta område har i denna studie inte haft någon stor betydelse, med tanke på 

att området med problematiskt datorspelande inte är så omfattande i behandlingskretsar. 

Det väsentliga har varit att dessa yrkesverksamma har arbetat med unga personer som 

haft problem med datorspel. I denna studie definieras unga som personer mellan åldern 

13 - 25 år. Detta eftersom problematiskt datorspelande främst är ett ungdomsproblem, 

men även utifrån att det blir mer struktur om en studie är specifikt framtagen för att 

behandla en specifik målgrupp. Det har det inte funnits många personer som har mött 

kriterierna. Lämpliga respondenter har sökts i hela Sverige.  

Förberedelser 

När man förbereder sig för att göra intervjuer med andra människor finns det en hel del 

att tänka på. Det första som gjordes var att via telefon ta kontakt med de människor som 

var av intresse för denna studie, för att därefter skicka ut ett brev. I detta brev fick de 

samma information som de muntligt fick över telefon, det vill säga vad syftet var med 

studien, få deras tillstånd att intervjua dem samt ge information utifrån etiska aspekter.  

Innan intervjuerna ägde rum genomfördes även en så kallad pilotstudie, vilket innebar 

att intervjuguiden användes för att se om frågorna var tillräckligt väl uttänkta för att få 

svar på studiens syfte (Patel & Davidsson, 2011). Detta gjordes via en telefonintervju 

för bekvämlighetens skull. Studiens författare valde att intervjua varandra. För studiens 

syfte behövdes inga utomstående personer vara delaktiga under pilotintervjun, då båda 

författarna till denna studie är väl insatta i ämnet. När pilotstudien var genomförd, 

kompletterades intervjuguiden med ytterligare frågor.  

En persons förförståelse kan både vara ett hinder och en tillgång i ett sådant här arbete ( 

Patel & Davidsson, 2011). När intervjun genomfördes var det viktigt att vi som 

intervjuare var väl insatt i ämnet. Detta för att underlätta för den som intervjuar och för 

respondenterna Att ha kunskap om ämnet gör också att den  kunskap som kommer fram 

under intervjuerna blir starkare och mer specifik. Det underlättar också när rätt frågor 

skall ställas (Bryman, 2011).   

Datainsamling 

Att söka efter vetenskapligt granskade artiklar är enligt Bryman (2011) bra, då man 

söker sig till den kunskap som redan finns och på så sätt slipper man uppfinna hjulet på 

nytt. Detsamma gäller även annan litteratur om ämnet.  

När de olika vetenskapliga artiklarna har hittats, har diverse databaser på LNU 

universitetsbibliotek används, bland annat OneSearch och PsycINFO. För att avgränsa 

antalet sökträffar markerades rutan Peer-Reviewed in, så att enbart vetenskapligt 

granskade artiklar hittades. Avgränsning av årtal var också något som gjordes för att få 
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ner antal sökträffar och få fram forskning som var relevant för denna studie. I denna 

studie har enbart forskning från år 2003 och framåt använts.  

Vid sökning av artiklar var det viktigt att välja passande sökord, detta för att finna 

relevanta och informativa vetenskapliga artiklar (Bryman, 2011). Några av våra sökord 

har varit vad man kan kalla huvudord, ord som följt med hela tiden och varit grunden 

för sökningarna. För att få ut vetenskapliga artiklar vad gäller vilka metoder och insatser 

som används vid problematiskt datorspelande, har vi använt dessa sökord: adolescents, 

treatments, positive-negative factors och gaming. För att hitta vetenskapliga artiklar 

som handlat om positiva effekter vid datorspelande har dessa sökord används: Positive, 

Gaming. Dessa sökord användes i olika konstellationer och former. Sökorden som 

valdes ut har noggrant valts ut för att ge så informativa och precisa artiklar som möjligt 

för att besvara syftet, samt passa in det område har valts att undersökas. 

 

Två intervjuer utfördes på ett behandlingshem i Linköping som heter Game Over. En 

intervju utfördes i en mellanstor stad i södra Sverige samt en telefonintervju utfördes i 

en lägenhet där en av studiens författare bor. Vid de tre intervjuerna där inte 

telefonintervju användes, intervjuades respondenterna på deras arbetsplats. Game Over 

ville gärna att deras namn finns med i uppsatsen. Därför skriver vi ut det. Det framgår 

dock inte i uppsatsen vilka uppgifter som lämnats av denna verksamhet. 

Enligt Bryman (2011) finns det både för- och nackdelar om man genomför en 

telefonintervju. Fördelen med telefonintervju är bland annat ekonomiska skäl. En 

telefonintervju tar även mindre tid att genomföra samt att intervjupersonen inte 

påverkas av intervjuarnas attributer, såsom ålder, kön och etniska bakgrund. Emellertid 

finns det även vissa nackdelar med en telefonintervju, bland annat att en effektiv 

telefonintervju inte bör vara längre än 20-25 minuter. Det finns även visst stöd som 

påvisar att en telefonintervju inte är lämpligt när man ska ställa frågor som kan anses 

vara av känslig karaktär, till exempel frågor som kretsar kring alkohol och narkotika.  

Databearbetning 

Till denna studie har semi-struktuerad intervju tillämpats. Under intervjuerna har olika 

teman berörts och tagits upp. Däremot har intervjupersonerna själva haft inflytelse att 

utforma svaren utifrån sina sätt att se på frågan (Bryman, 2011).  

I denna studie har  Transkriberingsregler för studenter och forskare som är skrivna av 

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi valts att användas. Detta innebar 

att så fort en intervju var genomförd, transkriberades texten från muntligt tal till 

skriftliga ord. Vissa upprepningar av ord valdes dock att inte ta med. Talspråk gjordes 

om medvetet till skriftspråkför läslighetens skull. När det var gjort markerades vem som 

hade sagt vad. Detta för att underlätta vid själva analysen och tolkningen av texten. 

Varje ny replik från antingen intervjuarna eller intervjupersonerna fick därefter en ny 

rad med en tom rad emellan. Om författarna själva kommenterade något som en person 

hade sagt, valdes [ ] vid sidan av texten, för att urskilja vad som sades under intervjun, 

och vad författarna hade för kommenterar om den (Transkriberingsregler, 2013).  

Datanalys och tolkning 

När anlyseringen och tolkandet vad en person har sagt i en intervju ska påbörjas, kan ett 

synsätt som Kvale och Brinkmann (2009) kallar för meningskoncentrering komma till 



 

15 

användning. Detta innebär att intervjupersonernas yttranden dras samman till kortare 

formuleringar.   

 

Efter transkriberingen färdigställdes, läste författarna den transkriberade intervjuerna ett 

flertal gånger väldigt noga. Detta för att få en överblick och känsla för helheten. 

Därefter valdes kortare formuleringar fram utifrån respondenternas svar. Dessa kortare 

formuleringar valdes ut för att på bästa möjliga sätt besvara studiens syfte. När dessa 

steg var gjorda kunde man se, utifrån intervjupersonernas svar, ett mönster växa fram. 

Dessa mönster bildade olika teman som belyses i resultatet av studien.  

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra kriterier över att en studie ska vara så tillförlitlig 

som möjligt - Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt Möjlighet att styrka och 

konfirmera. Bryman (2011) pratar även om något som han kallar för äkthet. 

Trovärdighet är enligt Specialpedagogiska institutionen (2013) vid Stockholms 

universitet när studiens teoretiska perspektiv samt begreppen som använda i studien är 

relevanta för studiens syfte. En noggrann beskrivning över hur studien genomförts samt 

att studiens syfte och problemformulering besvaras är även detta viktigt för att öka 

trovärdigheten för studien. För att göra denna studie trovärdig, har det varit viktigt att 

beskriva så tydligt som möjligt hur studien har blivit genomförd, samt att de teoretiska 

utgångspunkterna som använts har varit relevanta. Syftet och problemformuleringen har 

blivit besvarad på ett bra sätt, tack vare den fylliga intervjuguiden.   

I kvalitativa studier brukar det enbart inkluderas ett fåtal individer eller en liten grupp 

av människor. Överförbarhet handlar om att få en så djup förståelse som möjligt. Vid en 

kvalitativ studie ligger fokus på att återskapa fylliga och täta redogörelser och 

beskrivningar för den kontext av den sociala verkligheten som studeras. Studien blir en 

så kallad databas som andra människor kan bedöma över om studiens resultat kan 

överföras till en annan miljö (Bryman, 2011). Problematiskt datorspelande är unikt och 

olik andra problemområden, där man ofta tar någon form av substans för att få problem. 

Det kan vara svårt att föra över resultaten på andra problemområden. Däremot har 

respondenterna återskapat deras erfarenheter på ett bra sätt med täta redogörelser, som 

gör att läsaren får en inblick över deras erfarenheter och livssituation.  

Pålitlighet innebär att en forskare belyser och beskriver hur studien har gjorts, bland 

annat genom att redovisa alla faser i forskningsprocessen. Exempel på 

forskningsprocesser som bör redovisas för god pålitlighet är urvalet, val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter med mera (Bryman, 2011). I denna studie har 

urvalet och intervjuskrifter redovisats väl, detta för att få fram kontexten utifrån 

respondenternas svar. När urvalet redovisades, togs även hänsyn utifrån att ingen 

förutom studiens författare ska känna till vilka det är som är delaktiga i uppsatsen. Ingen 

utomstående har sett det transkriberade materialet, då det är irrelevant.  

När en forskare utför en studie, går det inte att vara fullständigt objektiv. Forskaren har 

alltid med sig en viss förförståelse. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren ska agera i god tro, och det ska vara uppenbart att forskaren inte har låtit sina 

egna värderingar och förförståelse prägla utförandet av studien (Bryman, 2011). 

Författarna till denna studie har tidigare i uppsatsen förklarat att de besitter en djup 

förförståelse för det valda ämnet. Det är viktigt att belysa det, då läsaren ska vara insatt 
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över att personerna som har skrivit denna uppsats går in med en förförståelse som kan 

prägla uppsatsen utformning. Intervjuguiden har präglats av denna förförståelse. 

Äkthet utgår ifrån fem olika faktorer som kretsar kring om en undersökning ger en 

korrekt bild av intervjupersonernas åsikter och uppfattningar.  Kan undersökningen leda 

till att intervjupersonerna får en bättre förståelse av den situation som de befinner sig i? 

Kan undersökningen leda till att de som medverkat får mer kunskap och kan förända sin 

situation? Därefter  kretsar äkthet om intervjupersonerna får en mer omfattande bild 

över hur andra i samma situation upplever förhållandet samt om intervjupersonerna har 

fått möjligheter att göra åtgärder för att förändra sin situation (Bryman, 2011).  Denna 

uppsats belyser hur andra yrkesverksamma ser på problemområdet, och därmed får 

yrkesverksamma mer förståelse över andras syn på problematiskt datorspelande. Detta i 

sin tur leder förhoppningsvis till att respondenterna får en klarare bild, mer kunskap 

samt bättre förståelse för problemområdet. Arbetat med att förändra sin situation får 

dock respondenterna själva göra, förhoppningsvis genom att de läser denna uppsats.    

Forskningsetiska överväganden 

När man ska diskutera forskning kommer etiska aspekter alltid vara en del i 

sammanhanget, främst genom att moralfrågor alltid är känsliga. Genom att forskare 

eller författare överväger etiskt hur man kan gå tillväga, tar man hänsyn till människans 

självbestämmanderätt och respekterar forskningsobjektet på ett så korrekt sätt som 

möjlig (Forsman, 1997). När man pratar om etiska frågor pratas det om att ta hänsyn till 

deltagarnas frivillighet, integritet samt konfidentialitet (Bryman, 2011).   

De etiska principer som denna studien kommer ta hänsyn till, och som det brukar pratas 

om inom svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Enligt Bryman (2011) handlar informationskravet om att forskare ska informera 

deltagarna om syftet för experimentet eller forskningen. Här ingår det att informera 

deltagarna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att 

avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet handlar om att personerna som är delaktiga i 

studien själva har rätt att bestämma om de vill vara med i undersökningen eller inte. Det 

får alltså inte handla om något tvång. Enligt Bryman (2011) utgår 

konfidentialitetskravet om att uppgifter som handlar om personers deltagande i 

experiment eller i undersökningar ska hanteras på ett korrekt sätt. Inga utomstående 

personer får ta del av den information som uppkommer av undersökningen. 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlas in enbart får användas för 

forskning (Bryman, 2011).  

Intervjupersonerna har fått information om syftet med undersökningen, och information 

om att det har varit frivilligt att delta. Detta fick de information om både vid utskick av 

brev samt innan intervjun skulle äga rum. Detta för att säkerställa att de verkligen 

förstod vad det innebar att delta. Inga utomstående personer har fått se på det 

transkriberade materialet. Dessutom har ingen utomstående personer fått lyssna på det 

inspelade materialet. Studiens författare är de enda som har haft tillgång till 

inspelningarna samt tillgång till det transkriberade materialet.   
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RESULTAT 

Här presenteras resultatet av den information som respondenterna har förmedlat. Utifrån 

deras erfarenheter av problematiskt datorspelande har olika teman uppstått, vilket 

belyses i denna del av studien. När [...] dyker upp i citaten, innebär detta att citatet har 

kortats ner, antingen för att de har varit för långa, eller att de har sagt sådana saker som 

inte kretsar kring det valda temat. 

I denna studie inkluderas fyra personer som alla arbetar eller har arbetat med unga som 

har eller har haft problem med datorspel. De är mellan 30-60 år och består av både män 

och kvinnor. De har en varierande utbildningsgrad som bland annat innefattar 

utbildning i MI och utbildning i KBT. Ingen har mer än 10 års erfarenheter av att arbeta 

med hjälpinsatser som kretsar kring problematiskt datorspelande. De fyra som deltog i 

denna studie har i resultatdelen blivit tilldelade titeln respondent 1, respondent 2, 

respondent 3 samt respondent 4. Respondenternas utsagor är det väsentliga, inte vem 

som sade vad.  

Datorspelsproblem - ett beroendetillstånd? 

Tre av respondenterna är övertygade om att problematiskt datorspelande bör klassas 

som ett beroende. De använde antingen benämningen missbruk eller benämningen 

beroende när de pratade om unga som har problem med datorspel.  

Man brukar säga att beroende klassas utifrån fem olika faktorer. 

Upptagenhet, sinnesförändring, abstinens, kontrollförlust samt 

konflikter. [...] Allt det här måste man titta på, och bestämma sig för. 

Om 3-4 av de där faktorerna finns, då är det ett beroende. Svårare är 

det inte (Respondent). 

En av respondenterna anser däremot att det inte bör klassas som ett beroende. Han anser 

att ordet beroende är av negativ karaktär, då missbruk och beroende ofta används i 

samband med narkotika och alkohol. 

Det är därför jag inte är bekväm med ordet missbrukare eller beroende i 

samband med datorspel, för då blir det något negativt. En problematiskt 

relation till datorn kan man ha, det kan vem som helst ha. Jag kan ha en 

problematisk relation till min iPhone, [...] men det betyder inte att jag är 

en missbrukare eller har ett beroende  (Respondent 2).  

Ungdomarnas tidigare erfarenheter av hjälpinsatser 

Många individer som behövt hjälp för sina datorspelsvanor har fått hjälp tidigare, 

antingen om det är från någon skolkurator, från vårdcentralen eller från barn- och 

ungdomspsykiatrin.  

Tittar man på några av grabbarna, säg att 50% av dem har sökt och fått 

hjälp av elevhälsan eller skolkuratorn. Det kan vara så att det föreligger 

en neuropsykiatrisk diagnos som inte blivit utredd (Respondent 2).  

Det kan även vara så att vissa individer har sökt hjälp hos vårdcentralen och bett om att 

få lugnande medel eller sömntabletter. Det har då inte handlat om deras 

datorspelsvanor. 
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En del kan ha hamnat i de läget att de går till vårdcentralen för de 

kanske ville ha något lugnande eller sömntabletter. (Respondent) 

För många har situationen varit så illa att de sökt hjälp för olika symtom, men inte fått 

hjälp för sina datorspelsproblem, utan för andra anledningar. 

Många kanske har varit och pratat med någon kurator eller BUP, eller 

någonstans innan de kommer hit. [...] Det kanske har varit kopplat till 

spel på något sätt, men det har ofta varit andra saker. Studieresultaten 

är dåliga, sömnen är dålig eller man mår dåligt (Respondent 3). 

Sök hjälp när datorspelandet tar över ditt liv 

En person behöver söka hjälp för sina problem med datorspel när datorspelandet har 

gått över styr. Om deras datorspelsvanor skapar problem i det vardagliga livet och i det 

sociala livet, såsom att skolan påverkas och relationerna i personens liv påverkas.  

Om man spelar på ett sådant sätt att det skapar problem i ens liv och 

gör det svårare att gå ut ur skolan, hantera jobb, drabbar relationer 

eller man mår dåligt, känner sig nedstämd eller få ångest. De plus att 

man inte har klarat att reda ut det själv helt enkelt (Respondent 3). 

Detta sätt att se på det när en ung person bör söka hjälp är ett återkommande synsätt. 

Tre respondenter är överens om att den viktigaste faktorn om man bör söka hjälp eller 

inte är beroende på konsekvenserna. 

Det här handlar om vad det är de missar när de sitter där. Vad får de 

för konsekvenser? Det är konsekvenserna man ska titta på. När de 

börjar tappa kompisar, när de tappar intresse för allting annat. När de 

tycker att hela livet är grått och trist om de inte får sitta och spela. När 

det hela tiden blir konflikter kring spelandet (Respondent).  

En av respondenterna anser dock att det kan vara svårt att bedöma om en person 

behöver söka hjälp utifrån antal timmar eller utifrån ett konsekvenstänkande. Han 

menar istället på att man bör söka hjälp när man börjar att välja bort saker som är 

viktiga. 

Vissa säger när man spelar över 4 timmar. Jag har svårt att säga 

timantal eller en konsekvens, men det jag brukar säga är att när jag som 

individ som spelar väljer bort saker som någonstans är viktiga för mig, 

för min fortsatta utveckling.[...] Det kan jag välja bort ibland! Men när 

jag väljer bort saker [...] som är grundläggande, då har jag ett problem 

(Respondent 2).  

Den typiska klienten 

Den klassiska bilden av en datorspelare 

Det finns säkert många, inklusive studiens författare,  som har en stereotypisk bild av en 

person som spelar mycket datorspel. Den klassiska nörden med glasögon, som har 

finnar överallt och som inte passar in i sociala sammanhang. Detta synsätt av en klassisk 

nörd är emellertid något som avvisas från en respondent som menar att den typiska 

datorspelaren inte finns längre. Utseende och fritidsintressen som en ung person har 
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spelar längre ingen roll. Det finns heller inga generella personlighetsdrag vad gäller 

vilka som spelar datorspel. 

Det här med personligheter är det inte något specifikt. Att alla är på 

något sätt nördar, nördstereotypen, så är det inte längre utan nu är det 

allt. Det har blivit mer och mer sportkillar som man träffar, som kör det 

här som en sport istället. Så den där stereotypen verkar inte riktigt 

finnas längre (Respondent 3).   

Kön och ålder 

Den typiska klienten är oftast en ung kille. Den vanligaste gruppen är mellan åldern 13-

18 år. Det finns väldigt få kvinnor som har fått hjälp för sina problem med datorspel.  

Den typiska klienten är en kille. Han är någonstans mellan 15-17 år där 

någonstans. De flesta bor hemma hos sina föräldrar. [...]Vi har inte haft 

en enda tjej (Respondent 2).  

Vissa personer som har börjat spela datorspel tidigt, kan dock avstanna i 

mognadsprocessen, det vill säga att de på något sätt fastnar i ett tillstånd där de inte 

utvecklas som person.   

Många av dem som kommer hit och får behandling, de kommer kanske 

hit när de är 22-23 år någonting. [...]. De är 22 utanpå, på kroppen, 

men inuti är de som 15-16 år. De är i samma ålder som de var när de 

klev in i spelandet kan man säga på allvar (Respondent).  

När det handlar om kvinnor i behandling, har de endast pratat om sina problem, alltså 

inte fått direkt behandling. När man pratar om kvinnor i behandling är det fåtal kvinnor 

som fått hjälp.  

10% högst är kvinnor, några har hamnat i samtalsserier. Vi har haft 

unga tjejer som har gått denna samtalsserie, det har vi haft 

(Respondent). 

Varför är det mest män som fått hjälp för sina problem med datorspel, och knappt några 

kvinnor alls? Beror det på att kvinnor kan dölja sina problem på ett bättre sätt eller beror 

det på att kvinnor spelar mindre datorspel än vad män gör? 

Jag tror det är det klassiska vad gäller tjejer. Vi ser det med alkohol, vi 

ser det med narkotika. Man identifierar inte flickorna. [...] Tjejerna mår 

lite dåligt. De har lite ångest och man skickar dem till BUP och kuraturn 

sitter och  frågar om de har lite kärleksproblem och så där. Man kollar 

inte skärmtid. [...] Man ställer inte de frågorna. Pojkarna kommer in 

med fyrkantiga ögon och så står det "CS" på tröjan och har en 

"Assassins Creed"-luva och är skitiga och dana. Det syns på ett annat 

sätt och så pratar de om spel konstant hela tiden (Respondent 2). 

Många kanske ser datorspel som en fritidsaktivitet för ungdomar. Det finns emellertid 

även äldre personer som spelar datorspel. Datorspelandet är utbrett i alla åldrar.  

Ålder och kön är väldigt tydligt att det är killar, i princip bara killar. 

Åldern ligger nog på mellan 13-25 år är den största gruppen, men det 

finns ju de som är äldre också (Respondent 3). 
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Det finns även personer som har varit betydligt äldre än 25 år som har behövt hjälp för 

sina problem med datorspel. Problemen kan bli omfattnade då arbete, relationen till 

familjen samt bostadssituation kan påverkas.  

Det var en som var här som var företagsledare. Han var den äldsta vi 

har haft här. Han var 62 år gammal.  Han hade ett företag med över 100 

anställda. [...] Han var ingen arbetsledare, han var aldrig där. Han satt 

hemma vid datorn. Företaget gick i konkurs. Det var 50 personer eller 

något sådant som blev arbetslösa på grund av att han [...] Han satt 

hemma och spelade World of Warcraft. Man kan inte förstå hur en väl 

etablerad man med villa, sommarstuga, familj,fru,  företag, bil och båt, 

allt det här etablerade livet när man är 60 år - han spelade bort allt 

(Respondent).  

Fysiskt tillstånd 

För vissa personer som har haft problem med datorspel, har det synts att de inte mår 

speciellt bra, både fysiologiskt som psykologiskt.   

Huvudvärk, magont och vikt. Både viktuppgång och viktnedgång. Båda 

två är vanligt  (Respondent 3).  

Just vikten kan vara varierande för en del personer, antingen genom att de går upp i vikt 

när de sitter vid datorn, eller att de går ner i vikt för samma anledning.  

Vi har haft killar som haft 15 i BMI, varit undernärda rent ut sagt, och 

så finns det dem som går upp i vikt. De sitter där och äter mycket socker. 

Alla energridrycker och det där (Respondent). 

Utifrån den stillasittande livsstil som de här personerna har valt, kan även konditionen 

försämras, ibland ganska drastiskt. I de värsta fall kan konditionen vara extremt nedsatt, 

med ingen ork och ingen motivation alls som följd. 

Vi har haft många med olika fysiska symtom och en del rätt allvarliga 

också, som har suttit för länge, flera år, och tappat orken totalt. Jag 

hade en 28-åring som knappt orkade gå runt huset (Respondent). 

Även andra vardagliga hälsoaktiviter kan för vissa personer minskas ner eller försvinna 

helt, hälsoaktiviter som för en person som inte har problem med datorspel är en 

självklarhet.  

De duschar inte, de byter inte kläder, klipper inte håret, borstar inte 

tänderna. Allt det som är nödvändigt (Respondent). 

Det kan gå så långt med den vardagliga hälsan, att vissa kan missta personerna för att 

hålla på med droger. De är trötta, arga och bryr sig inte om någonting.  

Flera av de här killarna visar upp symtom så man kan tro att de håller 

på med droger. De är rödögda, de är trötta och ofokuserade. De har lätt 

till temperamentsvängningar och fräser.  De gör inte sina läxor och 

skiter i vilket och går ut och kommer som de går (Respondent 2). 
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Psykiskt tillstånd 

Det kan variera relativt mycket vad gäller en persons psykiska tillstånd. Vissa personer 

har suttit instängd på sitt rum med datorn i flera år, utan många kontakter utanför 

spelen. Självkänslan och självförtroendet för vad som väntar i det verkliga livet kan 

därför vara lågt. 

Oftast så är det väldigt mycket rädsla. De har suttit och gömt sig ett par 

tre år vid datorn och knappt vågat gå utanför huset. Då är risken att du 

inte har något självförtroende kvar (Respondent). 

Om en persons självkänsla eller självförtroende är lågt, kan det finnas en känsla av 

rädsla över att befinna sig i det verkliga livet. I värsta fall kan det leda till negativa 

tankar, som i sin tur kan leda till att personen känner ångest. Ångesten i sig kan leda till 

andra konsekvenser, ibland så långt som till självmordstankar. 

Det är när de kommer ut som ångesten kommer. För en del har det gått 

så långt att de hamnar på psyket. De får ångest, social fobi och en del 

får självmordstankar. En del gör till och med självmordsförsök. Vi har 

haft flera stycken här som har hamnat på psyket på grund av att de har 

försökt att ta livet av sig (Respondent). 

Att datorspelare kan ha en ökad aggressionsnivå är det nog en del som hört. Finns det 

någon sanning i det? Två respondenter har sett en ökad aggressionsnivå när det kommer 

till den punkten att individerna behövt söka hjälp för sina problem.  

Jag hade en pappa som ringde och sa att de fick tillkalla polisen kvällen 

innan. Det var en 15-årig kille som hotade hela familjen med kniv. 

Pappan fick ringa efter polis. Polisen kom dit och lugnade ner det hela 

och tog kniven och sa: "Det här förstår du att du inte kan göra". "Nej, 

nehe" sa killen då. [...] När polisen hade åkt kom killen med en 

skarpvessad blyertspenna och gick emot sin pappa och sa: "om du nu 

inte ger tillbaka routern så sticker jag denna penna i ögat på dig, din 

jävel" (Respondent).  

Det är däremot inte alltid som en person tenderar att ha ett aggressivt beteende på grund 

av för mycket datorspelande, snarare tvärtom.  

Oftast finns det en nidbild av en datorspelsmissbrukare, att det är en 

väldigt våldsam typ. Det generella som vi har sett är att en datorspelare 

är en undandragande person, väldigt passiv, inte konfliktsökande utan 

snarare tvärtom (Respondent 4).  

Detta synsätt, att det enbart är en nidbild att datorspelare tenderar att få en ökad nivå av 

aggressioner är det en till respondent som tycker.  

Det handlar snarare om att man har en aggressiv tendens, att gränserna 

kan förskjutas om man spelar för mycket GTA till exempel. Vi är ju inte 

helt pantade. Vi kommer inte gå ut och stjäla bilar för att vi spelar GTA. 

Eller så stjäl jag bilar ändå, men att det inte har någonting med GTA att 

göra (Respondent 2).  
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Varför spelar ungdomar datorspel? 

Man börjar att spela datorspel för det är en rolig fritidssysselsättning för många.  

Det är väldigt roligt att spela. Jag spelar själv. [...] Man spelar inte för 

det är tråkigt eller primärt för att man försöker fly undan sina jobbiga 

föräldrar. Man spelar för det är kul (Respondent 2). 

Det kan även finnas andra saker i spelen som gör att en ung person börjar spela 

datorspel. Om en person inte spelat någon form av spel tidigare, är spelen en ingång till 

en helt ny värld.  

Det är ju mest  nyfikenhet och intresse. Man undrar vad det här är och 

hör om kompisar som har gjort liknande, testa på lite. Så bara "oj det 

har var en helt ny grej, det här liknar inte något jag har gjort förut". Det 

är som en film, men man får vara med (Respondent 3). 

Att börja spela datorspel är en sak, att fortsätta spela under en längre period efter man 

väl börjat spela är en annan. Det finns givetvis ett flertal personer som inte får ont av att 

spela datorspel. Varför kan vissa inte sluta när de väl har börjat? 

 När man hittat sin grej, det man gillar, då spelar man för att det är kul. 

Vissa killar gillar fotboll. De tränar och spelar det för de tycker det är 

kul.[...] Grejen med spel är att när man hittat sitt spel eller sitt upplägg 

som man gillar, då gör man det om och om igen för det är kul, och 

självklart för att man får positiva påslag och allt det där, men primärt 

för att det är kul att spela (Respondent 2).  

En annan orsak till att det kan vara svårt att sluta spela när man väl har börjat kan ha att 

göra med hjärnans belöningssystem. Det är enkelt att självmedicinerar sig själv genom 

datorspel, och detta gör att personen inte får ångest utan får alla positiva påslag som ett 

datorspel ger.  

När du väl triggat igång ditt belöningssystem i hjärnan så börjar du få 

konsekvenser som gör att ångesten kommer om du börjar tänka. 

"Herregud, jag skulle ha gått till arbetsförmedlingen igår. Den här 

uppsatsen den ska snart vara inne". När ångesten börjar komma, då 

finns det ingenting som är så effektivt som lugnande medicin, och då 

hamnar man där att man börjar att självmedicinera sig själv. Man 

lugnar ner sig själv, och det är alldeles utmärkt till det (Respondent). 

Spelens uppbyggnad kan ha avgörande betydelse om man får problem eller inte, detta 

genom att många spel är uppbyggda på ett sådant sätt att en ung person måste lägga 

mycket tid på det för att bli bra och uppnå bekräftelse hos andra spelare.  

Man vill komma framåt och bygga en starkare spelkaraktär, eller gå upp 

i ranking. Resultat blir allt viktigare och sen fortsätter man på grund av 

att spelen är uppbyggda på så sätt att man behöver mer och mer tid för 

att man ska komma någonstans (Respondent 3). 

En person kan få ett starkt känslomässigt band till sina spel. Detta kan leda till fortsatt 

datorspelande. Om den unge väljer att trappa ner på spelandet eller slutar spela helt, är 

det ett sorgearbete för personen att gå igenom. Om personen har spelat ett spel i flera år 
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med samma karaktär, uppstår ibland känslomässiga band i spelen. Inte bara ett 

känslomässigt band till sin karaktär, utan även till andra spelare i spelen.   

Det är ofta också ett rent sorgearbete som pågår när de ska lämna den 

här världen, för den har betytt så mycket många gånger, både 

människorna där men framför allt deras karaktärer. Att se dem när de 

ska döda sina gubbar som vi säger. Det kan vara jobbigt. En av våra 

klienter var här i 15 veckor. [...] Jag satt där och tittade på honom när 

han höll på, och såg hans ansikte. Jag önskar jag hade tagit ett foto. Jag 

såg hans ansikte när den väl kom upp på bilden - det var kärlek. Det var 

hela honom. Det var så tydligt (Respondent).  

Det finns även faktorer utanför sig själv som kan göra att man fortsätter spela. 

Tillgängligheten på datorspel kan vara en avgörande faktor till att man fastnar i 

problematiskt datorspelande.  

Det är mycket mer lättillgängligt idag än vad det var i början. [...]Ju 

mer tillgängligt något är desto större är risken att någon fastnar 

(Respondent 4). 

Fortsätter ungdomar spela även när föräldrarna tjatar? 

Även om personer som har problem med datorspel börjar att känna av vissa negativa 

konsekvenser som uppstår på grund av att de spelar för mycket, fortsätter de att spela 

datorspel ändå? Ja, det gör de. I alla fall om man ska tro på vad de fyra respondenterna 

säger. Många som spelar hittar på ursäkter för att fortsätta spela, även fast negativa 

konsekvenser uppstår.  

Jag tror att man hittar ursäkter för sig själv, det är inte datorspelet utan 

det är på grund av det här och det här. Det skulle inte gå bra ändå för 

mig. Man hittar personer som det inte går bra för som inte spelar och så 

tänker man att det går ju ändå inte bra för den personen. Varför ska jag 

sluta med något som är roligt? Det kommer ändå inte hjälpa och det är 

svårt att sluta med något som är så roligt och då fortsätter många även 

om det får konsekvenser (Respondent 3). 

Därefter påvisar en respondent att det finns forskning som visar att en person kan 

avstanna i den sociala utvecklingen om de spelar för mycket datorspel. Det sociala 

handikapp som personen får, kontra alla de positiva påslag som personen får utifrån 

datorspelandet, kan i sin tur  leda till fortsatt datorspelande.  

Åke Paulshammar [...] har visat på att datorspel eller skärmtid skapar 

en monoton utveckling av hjärnan som gör att vissa funktioner kan 

avstanna helt som också har med social interaktion att göra. Man blir 

socialt handikappad. Och är man då socialt handikappad - men i spelet 

så är jag inte det. I spelet, i en klan, är jag någon som är efterfrågad. 

Det är klart som fan att även fast jag har negativa konsekvenser, att 

föräldrarna tjatar eller att jag tappar i skolan och allt det så kommer 

jag fortsätta spela. Den dragningskraften är alldeles för stor. Här ute 

har inget att erbjuda just nu som matchar det (Respondent 2). 
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Att spela är deras sysselsättning 

De flesta av respondenternas klienter bör ha någon form av sysselsättning, antingen i 

form av skola eller arbete. Men är det verkligen så? Samtliga fyra respondenter säger att 

de flesta ungdomar har någon form av sysselsättning, men att det kanske inte går så bra 

för dem, antingen om det gäller skola eller någon annan form av sysselsättning.  

De skulle ha en sysselsättning. Det är väldigt många som är inskrivna 

på någon skola eller utbildning. En del är arbetssökande för att de 

hoppat av utbildningar eller att de inte vill ha en utbildning eller av 

andra skäl. De flesta är inte ens inskrivna på arbetsförmedlingen. Det 

skiter de i. Det finns en massa borden, men de inte lever upp till dem 

(Respondent). 

En respondent pratar om att det finns andra saker i klienternas vardagsliv än 

datorspelandet. Ofta är det kopplat till andra saker som inte har någonting att göra med 

skola eller arbete, utan andra fritidsaktiviteter. 

Om det är något mer än skolan? Det är väldigt dåligt, men många håller 

ju på med någonting, någon sport eller aktivitet. Fast ganska många har 

ingenting mer än skola och spel (Respondent 3).  

Skolan fungerar inte för mig. Varför ska jag gå dit? 

Flertalet av ungdomarna har inte en bra syn på skolan. De tycker skolan är en tråkig 

mijö och vill helst inte gå dit över huvud taget.  

De killarna som missbrukar brukar säga att den bästa lektionen är 

rasterna. De här killarna tycker att allt är skit. Det är skit att gå dit, det 

är skit att vara där. De vill bara hem (Respondent 2).  

Det finns även vissa ungdomar som inte ser någon mening med att gå i skolan. De ser 

inte meningen med skolan och ser inte varför det är viktigt att gå till skolan.  

Många kan uppleva att de inte har något mål, så de kanske inte ser 

själva poängen med skolan riktigt, och de vet inte riktigt vad de vill. 

Många kanske ser skolan som ett nödvändigt ont (Respondent 4). 

Hur ungdomarna har klarat sig i skolan ser dock olika ut. För vissa går det dåligt, så 

dåligt att de helt enkelt inte klarar av skolan.  

Inte bra. Majoriteten har inte klarat av skolan (Respondent 2)  

En del ungdomar har däremot klarat av skolan. Många datorspelare är smarta och har 

inte behövt anstränga sig i skolan för att få godkända betyg. Detta har i sin tur gjort att 

de flesta med nöd och näppe har klarar av godkänt betyg, och kan på så sätt inte studera 

vidare till utbildningar där det krävs höga betyg. 

Det är väldigt många som klarat sig igenom högstadiet, och i vissa fall 

gymnasiet, enbart för de är smarta. De behöver inte läsa så mycket helt 

enkelt. De skulle kunna få bra betyg, bli läkare rent av. [...] Det går 

dock inte när de kommer till universitetet. Det kanske inte ens går 

igenom hela gymnasiet. Självdisciplinen krävs och det krävs plötsligt att 

du presterar mer, och plötsligt sitter du på universitetet ihop med andra 

som också är smarta. Plötsligt kan du inte vila dig på att du är en 
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ganska bright kille som klarar det på din skalle. [...]På något sätt har 

man inte riktigt förstått att man måste satsa också om man vill ha en 

utbildning (Respondent).   

Spela så länge du vill, så länge du gör dina läxor först 

Hur många timmar i veckan lägger en person som har problem med spel? Det varierar 

väldigt mycket. Vissa klienter lägger så mycket tid vid datorn att de inte har några andra 

aktiviteter förutom datortid.  

Den som jag har lite kontakt med fortfarande som har störst problem 

sitter 16 timmar om dagen, och det gör han sju dagar i veckan. Men han 

spelar ju inte bara utan har även andra skärmaktiviteter också. [...] De 

ligger någonstans mellan 10-12 timmar kanske per dag. Så de 

prioriterar bort alla andra aktiviteter (Respondent 2). 

Tre respondenter pratar mestadels utifrån antal timmar per dag eller per vecka, men en 

respondent pratar även om att man kan få problem med tanke på hur många 

sammanhängande timmar man väljer att lägga på datorspel. 

Den värsta har varit på 36 timmar av sammanhängande spel, sedan 

kollapsade han (Respondent). 

Antal timmar som en person väljer att spela datorspel behöver nödvändigtvis inte alltid 

vara det som är problemet. Det kan handla om att en person inte spelar så många timmar 

per dag, men att de däremot tänker och pratar om spel hela tiden. Även när de inte 

spelar. De vill spela, men på grund av olika anledningar inte kan eller får spela.   

Det finns ju dem som kommer hit som bara spelar 10 timmar i veckan. 

Då är det ofta unga personer där föräldrarna är oroliga, kanske inte på 

grund av spelarmängden, utan på hur upptagna de är av att tänka på 

spelen hela tiden. De spelar inte så mycket utan de tänker mest på 

spelen, de vill spela hela tiden (Respondent 3). 

Är det viktigt att i behandling ta hänsyn till hur många timmar en person väljer att lägga 

på datorspel? Samtliga fyra respondenter är tydliga med att det inte är antal timmar som 

är  av betydelse, utan snarare ett konsekvenstänkande, vad är det som du går miste om 

när du sitter här och spelar datorspel? 

Två timmar kan ju vara problematiskt, fast på ett annat sätt än om man 

sitter 16 timmar. Därför tycker jag det är svårt när folk frågar hur länge 

man kan sitta. Sitt så länge du vill, bara du gör de här sakerna som du 

behöver göra. Alltså att du sköter hygienen, sköter sysselsättningen, att 

du äter som du ska, att du har en social samvaro någon gång ibland, att 

du rör på dig och att du kommer ut (Respondent 2).  

En respondent går så långt och menar att det inte har någon betydelse över huvud taget.  

Jag är lite allergisk mot fokuseringen på timmar. För mig är inte det 

viktigt (Respondent).  
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I spelen har ungdomarna vänner 

De flesta som får hjälp för sina datorspelsproblem kan ha ett socialt nätverk, men detta 

sociala nätverk är näst intill obefintligt. Bara ett fåtal personer inkluderas.  

Ganska litet skulle jag säga. Pratar man kompisar är det några enstaka. 

Kanske 1-2 vänner.[...] Det här är ju inte killar som går på fester eller 

springer ner på nattklubbar och dansar. De hittar likasinnade och de är 

inte så många (Respondent 2). 

Om situationen är av allvarlig karaktär, finns inget socialt nätverk över huvud taget, och 

om personen hänvisar till ett socialt nätverk, så hänvisar han till andra spelare i spelen.  

I sämsta fall har de tappat alla kompisar. Alla kontakter i verkligheten 

är i stort sett borta. Man säger ju alltid de "vadå, jag har ju massor med 

kompisar. Jag har ju ett jättestort nätverk", och så hänvisar man till vad 

man har inne i spelet. Jag brukar säga de "jaja, men den dagen du ska 

flytta, vad händer då? (Respondent). 

Att klienterna har ett väldigt litet socialt nätverk kan bero på olika saker. En respondent 

menar att vissa datorspelare ser sina vänner som väldigt utbytbara. Om den unge inte 

gillar personerna i en guild så kan han byta guild. Respondenten menar att om man har 

samma beteende i det verkliga livet, så kan problem uppstå. 

Vissa av ungdomarna som jag har träffat ser sina vänner som väldigt 

utbytbara. [...] Det kanske man har lärt sig i spelen att människor är så 

utbytbara. Om någon inte duger så byter man grupp eller guild, man 

hoppar från det ena till det andra liksom. Det kan bli ett problem i det 

vanliga livet om man försöker göra det där. I det vanliga livet kan man 

inte trycka på en knapp och slumpas ihop med en ny grupp människor, i 

det vanliga livet måste man vårda sina relationer (Respondent 3). 

Bristen på vänner kan påverka behandlingen 

Påverkar ungdomarnas relationer på något sätt utfallet av den kommande behandlingen? 

Ja det gör det i allra högsta grad om man ska lyssna på respondenterna. Just deras 

sociala nätverk är en av de svåraste utmaningarna för personer som spelar mycket 

datorspel. Det största sociala nätverket finns i spelen. Om man plockar bort spelen så 

finns det ibland möjligtvis inget socialt nätverk alls.  

Det är väl egentligen ett av de stora bekrymerna för de här grabbarna. 

Ju mer begränsat deras sociala nätverk är, ju svårare blir det för dem. 

Det betyder att det finns väldigt få alternativ som serveras. Plocka bort 

spelen och jag har väldigt litet nätverk. Då är alternativen också väldigt 

få. Så det påverkar absolut jättemycket (Respondent 2). 

Relationerna som dessa personer får i spelen med andra spelare kan ibland vara svår att 

släppa. Ibland har personer spelat med andra spelare under en längre tid, och på något 

sätt blivit vänner. Att sluta eller trappa ner på spelandet kan då vara en stor utmaning för 

vissa, att släppa det sociala band som de har fått till de här individerna. Spelarna brukar 

emellertid inse efter en tid att det enda gemensamma de hade med de andra i spelen var 

spel, inget annat.  
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Det hjälper ju att ha vänner i verkliga livet som kan stötta och man har 

något som gör att man inte känner sig ensam utanför spelet. Men sen de 

här relationerna i spelet kan vara jobbiga att vara utan i början, fast sen 

inser dem efter hand att det inte var så mycket djup i de där 

relationerna, utan det var mest bara spelet man hade gemensamt 

(Respondent 3). 

Yrkesverksamma är oeniga om vänner bör involveras i behandling 

Om personen har ett socialt nätverk tillgängligt, brukar de yrkesverksamma involvera 

deras vänner i behandlingen? Det varierar. En respondent säger att han har haft tanken 

att involvera deras sociala nätverk i behandlingen, men att det förmodligen skulle bli 

kontraproduktivt att involvera dem.  

Nej. Det har jag aldrig gjort. Tanken har slagit mig någon gång kring de 

här grabbarna, men om jag nu spekulativt tänker att deras sociala 

nätverk består av 3 killar som också är gamers, och som också har 

begränad social kompetens, som också har det trassligt hemma i sina 

familjer, då vet jag inte om jag tar på mig mer arbete än vad jag reder 

ut (Respondent 2). 

Andra menar att det är viktigt att försöka få med det sociala nätverk som redan finns, att 

det är viktigt eftersom många av klienterna kan ha förlorat kontakt med många av hans 

vänner. Genom att försöka knyta kontakt med dessa glömda vänner, kan personen 

förhoppningsvis hitta tillbaka till de livsvanor som han hade innan datorspelandet tog 

över.  

Ja, om vi kan. Vi arbetar mycket på att försöka få dem att knyta an till 

det livet som fanns innan. Om det fanns ett bra liv innan. Det rör sig 

framför allt om fritidsintressen, och det inkluderar då vänner. Det 

händer ganska ofta att vi bjuder hit dem (Respondent). 

Det kan även komma på tals om att klienten borde byta ut det sociala nätverk som finns, 

om det finns något sådant.  

En del måste ju byta vänskapskrets kanske för att kunna avhålla sig från 

att spela. Blir för svårt för mig att umgås med dem om de spelar som 

tokar (Respondent 3). 

En splittrad familj 

Hur en persons relation till sina närstående ser ut varierar från fall till fall. Det finns 

emellertid vissa typiska drag vad gäller relationen mellan en ungdom och  hans familj.  

Det här är väldigt typiskt. En ledsen mamma som känner sig som en 

dålig förälder, och en arg pappa som tycker han har en korkad son, 

vilket gör att det är slitningar mellan mamma och pappa, för de är inte 

ense om hur de ska förhålla sig till sin son. Sonen känner sig som en 

orsak till konflikten vilket gör att han drar sig undan ännu mer.[...] Så 

det är ofta en familj som är i många olika läger, en väldigt splittrad 

familj (Respondent 2). 
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En respondent poängterar även att kommunikationen mellan ungdomen och familjen 

kan vara bristfällig, och i värsta fall finns ingen kommunikation alls inom familjen. 

Det man generellt kan säga är att det finns en avsaknad av 

kommunikation och den kommunikation som finns är dålig. Ibland till 

och med destruktiv. Familjen har ofta en form av uppgivenhet, man har 

gått in i ett medmissbruk eller medberoende (Respondent 4). 

Det kan även vara vanligt att klimatet hemma är destruktivt, och att även syskon känner 

av den negativa atmosfären hemma. På grund av detta kan syskon må dåligt av det, även 

fast de själva inte har något problem.  

Det är ofta att det har varit mycket bråk med mamma och pappa.[...] 

Syskon blir inblandade ibland i det negativa klimatet. Många kanske bli 

trött på att ''Pontus'' spelande alltid ska ställa till med bråk hemma som 

ska gå ut över mig också. Mamma och pappa är alltid trötta och arga på 

grund av att han spelar så mycket. Syskonen dras ofta in i det 

(Respondent 3).  

Att syskon blir inblandade kan vara vanligt. Det kan handla om att den spelande parten 

blir arg på spelet, och att ett annat syskon inte förstår varför personen blir arg. 

Det kan vara småsyskon som blivit rädda när de hört äldre brodern skrika på rummet, 

och de inte vetat vad som pågår. Sedan hör man att han slänger saker. Den systern är 

jätterädd (Respondent). 

Det här är inget individproblem. Familjen äger problemet gemensamt 

En respondent berättar att han arbetar väldigt mycket med familjeterapi. Det är inte 

personen ensam som har problemen, utan hela familjen måste förändras på något eller 

annat sätt. Alla inom en familj har olika roller och olika kommunikationsmönster. Dessa 

delar kan den yrkesverksamma arbeta med och förhoppningsvis förändra inom familjen. 

Detta för att minska konflikterna i familjen. 

Familjeterapi handlar om att lägga det i rummet. Det är inte han som 

äger det, utan vi äger det gemensamt. Vad är din del, vad bidrar du med 

och hur pratar vi med varandra?[...] Det handlar om en  gemensam 

förändring som familjen måste göra tillsammans (Respondent 2). 

Att just inkludera familjen är något som kan vara nödvändigt, eftersom familjen i sig 

kan i flera års tid varit i en sådan situation som gjort att de fått symtom för olika 

tillstånd, de har mått dåligt under en längre period helt enkelt, och måste få prata om 

det.  

Familjen har symtom. Ofta är det föräldrar som är i kris med varandra 

på grund av situationen som är i familjen. En pappa som kanske flyr 

undan, mamma som är jättetrött. jätte jätte trött och uppgiven och 

ledsen. [...] I värsta fall så har han ett syskon som är bortglömt. Där är 

risken överhängande att han också börjar spela för att få 

uppmärksamhet (Respondent 2) 

Det kan vara vanligt att det finns bakomliggande konflikter inom familjen, konflikter 

som inte familjen har pratat om. Detta kan familjen få hjälp med, att lägga upp allt på 

bordet och låta familjen prata om deras upplevelser av den unges datorspelsvanor.  
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När jag träffar de yngre [...] är familjen ofta med. Mamma, pappa, 

spelare och ibland syskon. Då sitter vi den mesta tiden i det här rummet 

och pratar allihopa. Det förbättrar relationen för de pratar ofta på ett 

annat sätt här än vad de har gjort hemma.[...] För många har det hjälpt, 

de är skönt att kunna prata på det här sättet och inte bara bli bråk eller 

att ingen sticker och stänger dörren så fort det är någonting 

(Respondent 3). 

Föräldrar måste bli delaktiga 

Föräldrar som är lite äldre har ingen förståelse över att en person väljer att lägga mycket 

tid vid datorspel. De förstår helt enkelt inte varför det är roligt, och förstår inte poängen 

med datorspel. Detta beror på att de vuxna inte har växt upp med datorer och datorspel 

på samma sätt som dagens unga har gjort.  

Det finns nog nästan inget annat i samhället som unga håller på med så 

mycket som föräldrar inte förstår, sånt som föräldrar kan så lite om. Jag 

kan inte komma på något annat som är värre där. [...] Så är det ju inte 

med de flesta andra saker. Det beror ju på att de inte har växt upp med 

det (Respondent 3).  

Att föräldrarna blir delaktiga i den unges spelvanor är en viktig del i förändringsarbetet. 

Föräldrarna har en viktig roll att fylla, och det är viktigt att föräldrarna ser 

datorspelandet som vilket fritidsintresse som helst.  

När jag är ute på föräldrarmöten brukar jag säga: "Hur många här har 

idrottsungar?" Det är då rätt många som räcker ut handen. Fotboll, 

hockey vad det nu är. "Har ni koll hur det går på matcherna, 

träningarna? Brukar ni hejja på och så? Brukar ni köpa tårta om de 

vunnit ligan?" Ja absolut. "Hur många har köpt en tårta när sonen spöat 

Lich King i World of Warcraft?" (Respondent 2). 

Föräldrarna kan även vara mer delaktiga genom att ha kunskap om spelen som deras 

barn spelar. Det kan även vara positivt att föräldrarna själv spelar samma spel som deras 

barn. Det gör att man kan kommunicera med barnen där de befinner sig, alltså i spelen. 

Det kan dessutom bli en familjeaktivitet, det blir inte bara barnen som spelar utan hela 

familjen blir delaktiga i barnens intresse.  

Jag har en polare som spelar World of Warcraft. Han har tre små 

grabbar. De spelar också. Han går in "in game" och säger "nu är det 

dags för middag", för de hänger alltid ihop i spelet. Då kommer farsan 

där och ser till att han alltid är bättre i spelet så de ser upp till honom. 

De vet att om han dyker upp i spelet, då är det bara att gå. För annars 

är det kört. Jag säger inte att alla föräldrar behöver göra så, men kan 

man någonstans acceptera det dem gör och resonera kring det så blir 

det lättare (Respondent 2). 

Genom att utbilda föräldarna om datorspel och spelberoende, gör att de blir mer 

delaktiga. Detta eftersom föräldrarna får mer kunskap om varför en person spelar 

datorspel, och kan på så sätt få en mer förstående bild över problemområdet.  
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Det första som händer när de kommer hit är en föreläsning kring 

spelberoende, och då handlar de inte om specifika fall eller personen, 

utan om spelberoende, mera allmänt (Respondent). 

Att som förälder blir delaktig och intresserad av sina barns intressen handlar enligt en 

respondent om respekt. Alla människor är olika, och har därav olika intressen. Om hela 

familjen pratar samma språk, om hela familjen förstår sina barn och deras intressen, kan 

även relationerna inom familjen bli bättre. Samtalen blir mer motiverande och barnen 

får en bättre bild av sina föräldrar. Inte en bild av en mamma och pappa som inte förstår 

någonting, utan en bild av att mamma och pappa är intresserade av mitt intresse, och det 

är viktigt.  

Det handlar om att visa respekt. När jag har kickat Lich King kan jag 

springa ut i köket och skrika "mamma, pappa jag har spöat Lich King" 

och de säger inte "vem fan är Lich King?" utan de blir liksom "Fan va 

gött! Tog du något screenshot? Kan vi gå in och kolla?" De säger bara 

inte "jaja, har du spelat klart snart?" (Respondent 2). 

Involvera familjen efter behandling 

Familjen har en väldigt stor betydelse för den unge, speciellt efter att hjälpinsatserna är 

avslutade. Familjens betydelse efter behandlingen är viktigare för unga än för vuxna.  

Jättemycket, om de är unga iallafall och även mycket sen också, men 

desto yngre desto mer (Respondent 3). 

Förändringprocessen kan även ta betydligt längre tid än längden på 

behandlingsinsatserna. Därför behöver en klient mycket stöd från familjen på hemorten. 

Framför allt om den unge bor i en egen lägenhet, och inte har föräldrarna närvarande 

hela tiden. Då är det viktigt att föräldrarna behåller tät kontakt med deras barn. 

Familjen har väldigt stor betydelse. Det är därför de ska involveras så 

mycket som möjligt tycker jag. Det är inte här svårigheten ligger, utan 

det är när de kommer hem. Då behöver de mycket stöd, framför allt om 

de bor ensamma i en lägenhet, eller i ett studentrum eller på annat sätt 

är ensamma. Då är de rätt illa ute, och då behöver de mycket stöd 

(Respondent 3).  

Motivation påverkar på gruppnivå  

Att motivera en person kan vara problematiskt. De flesta har ingen motivation till att 

förändras. Därför behöver föräldrarna medverka till att motivera deras barn, främst med 

belöningar, så en beteendeförändring kan bli möjlig. De flesta ungdomar har inte den 

möjligheten att vara motiverade, eftersom deras hjärnor är inte fullt utvecklade än när 

de kommer och behöver hjälp.  

De här klienterna kan inte motivera sig själva. Hur då? Ska jag sitta och 

stirra in i väggen 10 timmar istället? Där måste jag ha med familjen och 

föräldrarna som kan hjälpa med belöningar och positiv förstärkning. 

Individen själv har väldigt svårt att motivera sig själv, speciellt när det 

är tonåringar (Respondent 2). 
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Individuella hjälpinsatser  

Här presenterar författarna till denna studie olika hjälpinsatser för personer som har 

problem med datorspel. Det handlar om rena behandlingsinsatser, men även om hur de 

yrkesverksamma arbetar med att hjälpa en klient med deras sociala nätverk, relation till 

familjen samt hur de arbetar för att förbättra en klients sysselsättningsstatus.  

Insatser för individen 

Individuella insatser är viktiga att ha i beaktande när man pratar om att hjälpa personer 

som har problem med datorspel. En respondent berättar att insatserna beror till viss del 

vilken målgrupp det handlar om. För unga klienter är det lite inslag av kognitiv 

beteendeterapi, men inte i lika stor utsträckning som för vuxna. För de unga handlar det 

mer om att relationerna står i centrum.  

Behandlingen beror lite på vilka klienter jag har. De vuxnas bygger på 

en gruppbehandling, med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Där 

är det mycket hämtat från KBT, hur man tänker med tankar och känslor, 

beteende och hur de är kopplade till varandra. Sen i samtal med de 

yngre är det lite inslag av KBT, men det är mer relationellt (Respondent 

3). 

Två respondenter belyser att de har kognitiv beteendeterapi som utgångspunkt när det 

handlar om individuell behandling. Även MI är vanligt bland de yrkesverksamma som 

har intervjuats, inte som en insats utan snarare som ett förhållningssätt i alla samtal med 

klienter. Det handlar om att hitta var personen befinner sig här och nu, inte genom att ge 

råd, utan snarare genom att lyssna på klienten och vad han vill göra.  

MI för mig är inte en metod, det är ett förhållningssätt. För mig handlar 

det om att individen alltid är motiverad för någonting. Istället för att jag 

ger råd och tips och styr individen så handlar det om att jag följer dem. 

Så det handlar om att hitta pojken och hans motivation för förändring 

och försöka förena den med den andras (Respondent 2). 

En respondent berättar att han arbetar med något som heter transaktionsanalys, vilket 

innebär att man ser situationen utifrån ett föräldrarperspektiv, ett vuxenperspektiv samt 

utifrån ett barnperspektiv.  

Utifrån de olika positionerna så fattar vi olika beslut och om vi då 

tänker oss att en datorspelare styrs väldigt mycket av sina barnsliga 

lusttankar. Jag gör det jag har lust med och jag gör det jag känner för, 

jag gör inte det jag inte har lust med. Man får utifrån föräldrar-jaget 

ångest, du borde vara i skolan, du borde göra din läxor, du borde städa 

ditt rum och det är det man flyr ifrån. Sen har man inte kontakt med sitt 

vuxen-jag, förnuftet. Jag behöver gå i skolan, jag behöver tvätta mig 

eller jag behöver ha en balanserad tillvaro, det är bra för mig. De visar 

vilken obalans man har, när man tillåter sig själv att misshandla sig 

själv. [...] Det är här någonstans man behöver hjälpa personen att få 

kontakt med hela sig själv (Respondent 4).  

Arbetet med att hjälpa unga med sina datorspelsproblem kan därav se olika ut, beroende 

på vilken yrkesverksam man vänder sig till. En respondent pratar om att klienterna får 

övningar som senare ska diskutera i grupper. Det handlar om att diskutera 
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konsekvenserna av sitt datorspelande, att tänka tillbaka till den tid då negativa 

konsekvenser uppstått och vad det ledde till.  

Där har du varit, men vad blev konsekvenserna av det? Det kanske inte 

var så bra att du satt där och höll på i 36 timmar. Vad blev 

konsekvenserna av det? Ja, du mådde skit, hamnade på psyket och fick 

problem med familjen, allt det där. Då får man börja nysta i, om du inte 

ska göra så, hur ska du göra istället? (Respondent). 

Efter dessa övningar brukar de även prata om framtiden. Då diskuteras det varför 

personen har spelat mycket datorspel, och på vilka sätt han kan hantera sina spelvanor 

på ett bättre sätt när behandlingen är avslutad.  

Säg att du har varit en datorspelare som spelar för att reglera dina 

känslor varje gång du mår dåligt, och också för den delen när du mår 

bra, för att belöna dig själv. Du kan inte göra det i den utsträckning som 

du har gjort. Du måste hitta andra sätt att hantera dina känslor på 

(Respondent). 

En respondent använder sig även av så kallade må-bra listor, där det belyses vad den 

unge behöver i livet för att må bra.  

Utifrån att man fått kontakt arbetar jag med en så kallad må bra lista, 

alltså vad behöver man för att må bra. En lista med saker som behöver 

finnas för mig en dag och det blir då väldigt tydligt var överskottet och 

underskottet finns (Respondent 4).  

Nya vänner påträffas genom nya intressen 

Hur arbetar yrkesverksamma för att hjälpa klienterna att få ett bättre alternativt större 

socialt nätverk? En respondent menar att han personligen inte kan göra speciellt mycket. 

Det handlar här mer om att föräldrarna måste ta med det till hemmaplan och därigenom 

försöka uppmuntra deras barn att få ett större socialt nätverk.  

Här är det jättebegränsat. Jag sitter ju här. Så här kan jag inte göra så 

mycket.[...] Här handlar det om hitta förändring och att familjen  tar 

med det hem och sen är det föräldraransvar att hjälpa sonen hitta andra 

aktiviteter (Respondent 2). 

En respondent pratar om att det viktiga är att försöka hitta andra aktiviteter till 

personerna, aktiviteter som har samma funktion som spelen. Han menar att olika 

människor spelar datorspel beroende på hur man är som person. Beroende på hur man är 

som person, försöker han uppnå olika saker i spelen.    

En grej är ju det här med att försöka hitta nya intressen, som fyller 

liknande funktioner som spelet har gjort. Om man har varit en 

tävlingsspelare kanske man ska hitta något nytt som ger en utmaning. 

Har man mest spelat av sociala anledningar så kanske man ska hitta 

någon förening att gå med i eller något där man får hjälp med det 

(Respondent 3). 

 En respondent samtalar även med ungdomarna genom att prata om vad det är som 

saknas i deras sociala näverk, och att man på så sätt kan hitta nya intressen och nya 

vänner. 
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Man kan prata om det utifrån vad det är som saknas. Jag kanske saknar 

någon att gå på gym med, jag vill börja träna upp mig, men har ingen 

att gå med. Nej, då får man börja fundera vad det finns för människor 

runt omkring honom som skulle kunna fylla den funktionen.[...] Man får 

börja tänka på vad de kan sakna (Respondent). 

Struktur på livet ger förutsättningar för en sysselsättning 

För de unga som inte har någon positiv skolgång, bör det vara rimligt att antyda att det 

är viktigt att hjälpa dem med skolan. Det är däremot inte alla respondenter som direkt 

arbetar med att hjälpa klienterna med skolgången, utan det handlar istället då om att 

skapa en struktur i livet för klienterna. Skolgången och att motivera klienten till att börja 

engagera sig i skolan blir därav en uppgift för föräldrarna.  

Det vi arbetar med här är att någonstans få någon slags struktur på 

livet. Det kan ju innebära att skolan finns ju såklart med i strukturen i 

livet, och plugg finns såklart med, men det är också vardagsförlagda 

arbetsuppgifter, sådant som föräldrarna själva får arbeta med 

(Respondent 2). 

Skolan i sig har även hjälpmöjligheter som föräldrarna bör utnyttja, bland annat läxhjälp 

och extra undervisning.  

Med skrivstöd eller med extra undervisning, jag rekommenderar ju dem 

att söka den hjälp som finns inom skolan (Respondent 4).  

En respondent berättar att de har ett visst samarbete med skolan. Lärare är positiva till 

att klienterna får hjälp, och skickar skoluppgifter och dylikt till personerna, så de inte 

ska hamna efter ännu mer i skolan.  

De skolor som har gymnasieutbildningar där de har bett om hjälp att få 

skolarbeten hit och kunnat få försöka hålla kontakt med skolan, de har 

varit jättepositiva.[...] Jag tror att de flesta skolor i det här fallet tänker 

"gud så bra att han gör någonting åt det, här får vi gå in och stötta nu" 

En del börjar med att ta hit uppgifter från skolan och arbetar med det 

här. Det finns mycket egentid här också. Så gör en del. Börja läsa upp 

saker, ta itu med saker (Respondent).  

När det gäller de äldre klienterna, som är i den åldern där gymnasiet kanske inte är ett 

alternativ, eller att de vill ha ett arbete, finns det alternativ för dem också som de kan få 

hjälp med. Ingen respondent har samarbete med arbetsförmedlingen, däremot kan de få 

hjälp att skriva CV, skriva personligt brev för att komma igång med arbetssökandet. 

Samtidigt kan klienterna prata med andra om vad de vill göra i framtiden, alltså rena 

framtidsdrömmar. Vad de vill arbeta med i framtiden.  

Med dem som är äldre brukar vi hjälpa igång med arbetssökande och 

skrivande av CV och personligt brev och fundera över vad man vill 

jobba med, samt lite framtidsdrömmar (Respondent 3). 

De som inte vill arbeta och få hjälp med att hitta ett arbete, kan få hjälp med att ta upp 

studierna igen. Det kan vara att en klient vill läsa ett program eller en kurs på ett 

universitet, men inte har fullständiga betyg från gymnasiet för att komma in. Då kan de 

få hjälp med att studera upp sina betyg. 
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Folkhögskola har ju en del gått vidare till. Det vi egentligen hjälper dem 

med är att de ska försöka börja fundera på vad de vill göra i sitt liv, vad 

de har för drömmar och tycker om (Respondent 3).   

Motivation påverkar på individnivå 

Det finns ett antal olika sätt som en yrkesverksam kan försöka motivera en person till 

förändring. Motivationsarbetat påbörjas direkt när personalen och den unga personen 

möts. Det är där de träffas för första gången, och förhoppningsvis uppstår en process där 

en relation skapas. Det handlar om att lyssnaa och respekterar klienten och inte avvisa 

hans beteende utan snarare förstår varför han spelar mycket datorspel. 

När sonen kommer hit så kommer han tänka att nu kommer det en till 

gubbe som kommer berätta hur stort problem det här är och hålla med 

mina föräldrar. Och det första jag behöver är att behöva få med honom. 

[...] Min ambition är att vi ska förstå vad det handlar om. Och kan jag få 

honom att förstå det, då kommer även hans motivation att öka. Då 

känner han sig lyssnad på, han känner sig respekterad, och han känner 

att jag är en person som han skulle kunna prata med (Respondent 2).  

Många som behöver hjälp med sina datorspelsproblem har dessutom inga mål i livet, 

varken kortsiktiga eller långsiktiga mål. Däremot brukar spelaren ha mål i spelen. De 

vet precis vad man vill i spelen, men inte i det verkliga livet. Motivationsarbetet handlar 

om att ge dem olika mål att sträva efter, mål som för klienten är önskvärda.  

Det handlar framför allt om mål och målarbete skulle jag säga. Många 

eller de allra flesta av de jag möter saknar mål, både kortsiktiga och 

lånsiktiga. I spelet finns mål, man vet exakt vart man är påväg, men i 

den fysiska verkligheten har man ingen aning (Respondent 4). 

Det är även viktigt att intellektuellt försöka diskutera med ungdomarna om 

datorpelandets positiva effekter utifrån att han försöker trappa ner på spelandet eller 

sluta helt. Många tänker kortsiktigt, och därmed inte ser hur spelandet påverkar dem på 

lång sikt, och framför allt vad de går miste om när de sitter och spelar.  

Få dem att förstå vad de har att vinna på det, de själva kan hitta saker 

som kan bli bättre om de spelar mindre eller slutar. Och förstå hur det 

kan påverka på lång sikt, ofta tänker många kortsiktigt. Det är ju roligt 

att spela så jag vill fortsätta med det. Men på lång sikt kanske man har 

andra mål i livet också (Respondent 3). 

Om en person saknar motivation, kan det även vara så att personen känner att det inte är 

någon ide att sluta spela. Det kanske är så att personen har ett litet socialt nätverk, inga 

fullständiga betyg i skolan, ingen flickvän eller pojkvän att luta sig tillbaka mot. 

Personen är i en negativ spiral helt enkelt, och det enda som gör personen glad och 

motiverad är att fortsätta spela. Därför är det viktigt att förmedla hopp. Att det kommer 

bli bra till slut, att livet kommer att ordna upp sig. Förmedla hopp om att det går att läsa 

upp betygen, det går att hitta nya vänner. Det är viktigt i det motiverande arbetet.  

Det är jätteviktigt att ge dem hopp! Hopp om att det faktiskt går att 

hantera livet. Att man vågar börja på en skola igen, trots att man 

missade gymnasiet, trots att det gick åt skogen. Man måste våga tro att 

man kan hitta en flickvän, trost att man känner sig som 15 år och osäker, 
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så måste man börja tro på det. Eller att man kan ta körkort, eller flytta 

hemifrån, eller vad nu man kan ha som mål (Respondent).  

Återfall vid problematiskt datorspelande är naturligt 

Hur olika yrkesverksamma ser på återfall kan variera beroende på om det handlar om 

narkotika, alkohol eller som i det här fallet, datorspel. Återfall vid datorspel är en 

relativt vanlig företeelse bland datorspelare.  

Det är ju ganska vanligt med återfall.[...] De flesta som blir spelfria 

tillslut, om vi då ser på dem som ska sluta helt, de har haft återfall på 

vägen (Respondent 3).  

Samtliga fyra respondenter ser på återfall på samma sätt, nämligen att återfall är en 

naturlig del i förändringsprocessen. Det viktiga med ett återfall är att ta lärdom av det, 

och att bearbeta det för att sedan gå vidare.  

Ett återfall ser vi som någonting som ska bearbetas och framför allt ska 

man vara ärlig med det. [...] Vi ser det som något som man måste 

arbetas igen, dra lärdom av och sedan i bästa fall ska det inte behöva 

hända igen (Respondent). 

Utöver att se återfall som en naturlig del i förändringsprocessen, så kan återfall även ses 

som något positivt. 

Återfall är en helt naturlig del utav förändringsprocessen. Det man kan 

lära sig av återfall betyder att den strategin, att spela, har fortfarande 

inte konkurrerats ut av något annat. Det är fortfarande den mest 

effektiva strategin jag har att hantera, om det är nu dåligt  mående, som 

gör att man återfaller. Då behöver vi arbeta mer med andra strategier 

och stärka dem ytterligare. Så att du har någonting annat att ha som ett 

starkt alternativ när du hamnar i situationer som är jobbiga för dig. Ett 

återfall är på ett sätt bra. Man lär sig någonting utav dig. (Respondent 

2).  

 För att förebygga återfall, brukar vissa respondenter prata om återfall med sina klienter, 

för att på så sätt försöka informera om det och förbereda dem om att det finns risker att 

återfall kommer ske.  

Dels handlar slutet av behandlingen om att förbereda för risken för 

återfall och vad man gör när det händer (Respondent 3).  

En annan respondent brukar prata om återfall med sina klienter, men inte i termen 

återfall utan istället prata om hur de ska ta hand om sig själv efter behandlingen, hur de 

ska göra för att må bra.  

Jag brukar samtala med mina klienter om återfall, men då brukar jag 

inte använda termen återfall, utan mer hur man fortsätter att må bra. 

Hur man fortsätter att ta hand om sig, hur man förhåller sig till sina 

plikter som kan skapa ångest och det som hämmar en. [...] Oron att 

tillhöra eller att duga eller vad det nu kan vara. Att faktiskt tro på att 

man duger och tycka att man är viktig och tycka att man tillhör samt 

hela konceptet. Så nästa gång man får en dålig eller jobbig tanke så 
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kommer man ihåg det igen. "Hur var det nu? Jag duger ju som jag är" 

(Respondent 4). 

Kan man fortsätta spela datorspel efter behandling? 

Det finns delade meningar vad gäller om en person kan fortsätta att spela datorspel efter 

att har fullföljt behandling för sina problem med datorspel. Tre respondenter ansåg att 

det är fullt möjligt, och att det inte är spelen som är problemet. Istället borde de 

fokusera på att få ungdomarna att må bra även av andra saker som inte inkluderar 

datorspel.  

Det är inte datorspelet som är problemet och det är inte personen som 

är problemet utan det är något annat som är problemet. Datorspelet är 

flyktmetoden, det är där som individen upplever att här är den enda 

platsen som jag upplever att jag kan vara, här mår jag bra. Att plocka 

bort något man mår bra av är något, iallafall inte jag, vill göra. Det som 

det egentligen handlar om är att man utökar områden där man kan må 

bra, även att familjen kan vara en plats där man kan få lov att må bra 
(Respondent 4). 

För vissa var det dock tveksamt om de kunde gå ur en behandling och fortsätta att spela 

datorspel, utan det måste bedömmas från fall till fall.  

Det beror så mycket på hur man har haft det. Många har ju försökt sluta 

många gånger och alltid gått tillbaka igen. Då kanske det är dumt att 

ens försöka spela lagom. Dessutom vad det gäller många spel som 

många spelar så funkar det inte att spela lite. Har man satsat väldigt 

mycket innan och varit duktig eller på hög nivå så är det trist att bara 

spela lite grann, speciellt när man minns hur det var tidigare 

(Respondent 3).  

En respondent ansåg dock att det bästa vore att personerna slutade spela datorspel helt, 

eller åtminstone inte spela under ett år, så belöningssystemet i hjärnan kan återhämta 

sig. Samtidigt förstår respondenten att datorspel är en rolig fritidsaktivitet, och att de 

inte kan bestämma över hur dem ska göra. Beslutet om att fortsätta spela eller sluta 

spela måste komma från personen själv. 

Om jag fick bestämma, om alla gjorde som jag sa, om jag vore Gud, så 

skulle jag säga "Ni ska inte spela mer, låt bli det".[...] Mitt tysta egna 

mål är att få dem att förstå att om de kan låta bli att spela så mycket som 

möjligt under ett år, så ger de sin hjärna en chans, vilket är bra, men de 

måste komma fram till de målet själva. Jag kan inte säga "du får inte", 

för det går inte. Det måste växa fram. [...] Jag är ingen fanatisk 12-stegs 

behandlare som säger "en gång alkoholist - kan aldrig dricka mer, en 

gång spelare - kan aldrig spela mer" (Respondent).  

Det finns väldigt lite hjälp att få 

Samtliga fyra respondenter är eniga och menar att det finns väldigt lite hjälp att få vid 

datorspelsproblem. Idag är det vanligt att få en diagnos om en person har ett beroende 

eller ett missbruk. Detta blir ett problem när det handlar om personer som behöver hjälp 

för sina datorspelsvanor.  
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Nej det tycker jag inte. Det är fortfarande så att vi har en 

sjukvård,socialtjänst, försäkringskassa och en arbetsförmedling som 

styrs väldigt mycket av DSM-5. Det vill säga att det ska finnas en 

diagnos för att man ska acceptera något som ett problem som man 

ställer upp med hjälp till (Respondent 4).  

En respondent menar att svårigheten att få hjälp beror på att ingen äger uppdraget, ingen 

har som uppdrag att hjälpa människor som har problem med datorspel, och att detta gör 

att bra behandling uteblir.  

Nej. Det finns ingen som äger det uppdraget. [...] Ingen har uppdraget 

om spel om pengar, och ingen har uppdraget om ungdomar med 

problematisk relation till datorn. [...] Det är två grupper som inte har 

någonstans att vända sig. [...] Det är ingen som säger att du har kommit 

rätt när de här grupperna kommer in. Därför får de heller, om man nu 

ska prata behandling, ingen bra behandling. Det  går inte att utvärdera 

(Respondent). 

En respondent tar även upp den ekonomiska aspekten. Om det inte finns många aktörer 

som arbetar med att hjälpa personer med den här problematiken, så får de vända sig till 

privata aktörer. Detta innebär att personerna själva får betala för sin egen vård.  Vissa 

personer har helt enkelt inte råd med behandling för sina problem. 

Nej, det är lite svårt för människor att få det finansierat. De som inte kan 

betala behandlingen själva, då är det jättesvårt att få hjälp. Sen är det 

ofta så att man får börja hos någon annan beroendeterapeut, som 

kanske har jobbat mest med alkohol eller droger, och de kan inte mycket 

om spel och så försöker de göra på samma sätt. Men det funkar inte. Vi 

träffar många som inte är nöjda med den hjälp de har fått innan 

(Respondent 3).  

Sammanfattning av resultatet 

Tre av respondenterna ansåg att problem med datorspel är ett beroendetillstånd, även 

fast det inte finns någon diagnos som heter datorspelsberoende. Den typiska klienten 

som får hjälp är av manligt kön mellan 16-20 år. De anser att en person behöver söka 

hjälp när datorspelen tar över ens liv och när man väljer bort sådana saker som är 

viktiga eller nödvändiga för ens personliga utveckling. Många av ungdomarna har fått 

hjälp tidigare, emellertid har det handlat om andra problem än datorspelsproblem, till 

exempel magproblem. Unga personer spelar datorspel främst för det är roligt, emellertid 

det finns även andra faktorer som gör att de väljer att spela datorspel, bland annat att 

man är nyfiken på spel, man gillar utmaningen som spel ger en, eller att man gillar att 

vara social med andra datorspelare. Inte många av ungdomarna har haft någon form av 

sysselsättning förutom datorspelen. De flesta är relativt smarta, men klarar ändå inte av 

skolan då de inte anstränger sig för att få bra betyg. De som är över 18 år bör antingen 

ha en fungerande skolgång eller arbete. Detta är något som inte förekommer så ofta. 

Många är inte ens inskrivna på arbetsförmedling.  

Relationerna till vänner och till familjen är vanligtvis skadat på ett eller annat sätt. Om 

klienten har vänner, är det enbart ett fåtal vänner som ingår i hans sociala nätverk. I 

värsta fall finns det inget sociala nätverk alls, eller så finns det ett fåtal vänner fast de 
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också är datorspelare. Relationen till familjen kan ha havererat, med en ledsen mamma, 

en arg pappa och ett bortglömt syskon. 

Kognitiv beteendeterapi är en vanligt förekommande metod för att hjälpa både unga, 

men främst äldre som har problem med datorspel. För unga och deras behandling 

handlar det mer om ett relationellt tänkande och ett konsekvenstänkande. Motiverande 

samtal är ett förhållningssätt som alla respondenter utgår ifrån. En respondent arbetar 

även utifrån transaktionsanalys. De flesta av respondenterna anger att de inte lägger 

något arbete på att inkludera varken skolan eller personens sociala nätverk i behandling. 

Däremot är familjen av betydande vikt.  

Samtliga fyra respondenter är helt övertygade om att det inte finns tillräckligt med hjälp 

att få om man har problem med datorspel. Detta beror främst på tre faktorer, nämligen 

att ingen äger uppdraget, ekonomiska faktorer samt att problemet inte är klassat som en 

diagnos.  

Teoretisk problematisering  

Utifrån Lazzaro (2004) och hennes fyra faktorer till varför man spelar datorspel, blev 

svaren utformade utifrån ett tolkningsperspektiv, det vill säga att respondenterna 

svarade varför individer väljer att spela datorspel, och därefter tolkade författarna till 

denna studien deras svar utifrån de fyra faktorerna.  

Samtliga fyra respondenter  menar att ungdomarna spelar datorspel främst för att det är 

roligt. Utifrån Lazzaro och hennes fyra faktorer kan det även tolkas som att en person 

spelar mycket datorspel utifrån Altered States, vilket innebär att de spelar datorspel för 

att vardagslivet kan vara tråkigt och där nedstämdhet råder. Det behöver nödvändigtvis 

inte vara att de har tråkigt i det vardagliga livet eller att det vardagliga livet är dåligt, 

utan snarare kan det tolkas som att spelen utgör ett roligare element än det vardagliga 

livet, och att de därför väljer att spela datorspel. En respondent nämner även detta, att 

unga ofta styrs av deras lustar. 

Vissa personer spelar även utifrån Easy Fun, det vill säga nyfikenheten lockar personer 

att börja spela. Speldimensionen är en helt ny värld, en värld där diverse händelser sker 

som inte sker i det vardagliga livet. Många blir nyfikna, börjar spela datorspel, och på 

den vägen är det. Det är även vanligt att vissa börjar spela datorspel på grund av The 

people factor, vilket är att de spelar för att vara social med andra spelare eller vänner i 

spelen. De personer som spelar datorspel för att få utmaningar, för att klara av hinder 

och få belöningar i spelen, spelar utifrån Hard fun. 

I resultatet förekom det även andra faktorer som gör att en person börjar och fortsätter 

att spela datorspel, faktorer som Lazzaro (2004) inte har tagit upp, nämligen 

känslomässiga band samt tillgängligheten. Lazzaro (2004) diskuterar enbart om ett 

relationellt band till andra spelare, men i resultatet tas det även upp att vissa kan få ett 

känslomässigt band till sin avatar, vilket kan vara svårt att vara utan. Detta kan leda till 

att de fortsätter spela datorspel. Därefter säger en respondent att tillgängligheten för spel 

är avgörande för hur mycket en person spelar, och att det i sin tur förklarar varför vissa 

individer fortsätter att spela datorspel.  

Denna teoretiska utgångspunkt passar bra in utifrån studiens syfte, då den lyfter fram 

frågan som rör kring varför en person väljer att spela datorspel. Om man vet varför en 

individ börjar att spela, bör man även kunna identifiera problemområdet och därefter 
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anpassa insatserna till individen. Det kan exempelvis handla om en person spelar 

datorspel utifrån att han söker sig till utmaningar och snabba belöningar, och att han 

därför har fått problem med datorspel. Om en yrkesverksam har kunskap om detta, då 

kan man förhoppningsvis arbeta utifrån att personen behöver utmaningar i det verkliga 

livet. Han behöver få belöningar, och han behöver känna att det, i det verkliga livet, 

finns något att sträva efter och på så sätt bli belönad för hårt arbete.  

När det rör arbetet med att hjälpa personer som har fått problem med datorspel, passar 

risk- och skyddsfaktorer väldigt bra till studiens syfte.  Att arbeta med risk- och 

skyddsfaktorer innebär att en yrkesverksam tittar på olika problemområden som kan 

stärkas genom olika insatser till en individ. Riskfaktorer för att en individ tenderar att 

utveckla normbrytande beteender kan bland annat innefatta bristfälliga skolprestatoner, 

negativt socialt nätverk samt problem med självförtroendet och självkänslan. Att 

familjen har problem, som till exempel svårigheter med relationen till sitt barn och 

nedstämdhet, kan också detta vara risker för att en person ska utveckla normbrytande 

beteende  (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012).   

Samtliga fyra respondenterna arbetar på något sätt med skyddsfaktorer, och försöker 

därmed att stärka upp individen genom att arbeta med klientens riskfaktorer utifrån att 

stärka personens skyddsfaktorer, bland annat genom att arbeta med klientens 

sysselsättning, att arbeta med relationer till såväl familj som vänner, samt att stärka 

personens självkänsla. Dessutom finns det risk att familjen som helhet mår dåligt, och 

då bör det vara viktigt att även hjälpa dem.  

Denna teoretiska utgångspunkt lämpar sig väl utifrån studiens syfte, då den tar upp olika 

sätt och olika teman en yrkesverksam kan arbeta utifrån att stärka en persons utveckling 

och minimera risken för att normbrytande beteende, vilket i detta fall är problem med 

datorspel, ska eskalera efter avslutad behandling.  

DISKUSSION 

Här kommer författarna till denna studie diskutera vilken metod som används till denna 

studie samt diskutera vad respondenterna sa under intervjuerna. Även de teoretiska 

utgångspunkterna tas upp här.  

Metoddiskussion 

Kvalitativ ansats 

Inom en kvalitativ ansats, där empati och förståelse är det som är viktigt i sökandet av 

kunskap (Thuren, 2007), samt att det väsentliga ligger i att få en djup förståelse över 

intervjupersonens egna erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009), passade det bra att 

välja en kvalitativ ansats.  Då syftet var att belysa yrkesverksammas erfarenheter av 

problematiskt datorspelande, var det viktigt att låta de yrkesverksamma få berätta sin 

historia så tydligt som möjligt. Det är erfarenheterna som sedan har tolkats och 

analyserats.  

Teoretiska utgångspunkter 

De två teoretiska utgångspunkterna som användes i denna studie, fungerade väl in på 

studiens syfte. Lazzaro (2004) och hennes fyra faktorer var bra utifrån att läsaren får en 
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mer förstående bild över varför personer väljer att spela datorspel. Med detta i fokus kan 

man även förstå varför vissa väljer bort vissa saker för fortsatt spelande. 

Förhoppningsvis kan det även leda till kunskap över vilka mekanismer som finns till 

grund över vad det är som gör att personer drar sig från det verkliga livet, och föredrar 

att spendera tid i spelvärlden.  

Då denna studie är relativt omfattande, kan det vara svårt att hitta teoretiska 

utgångspunkter som rör datorspelsproblematik och som dessutom är begripliga. 

Någonstans under arbetets gång var man tvungen att bestämma sig för vilka teoretiska 

utgångspunkter som skulle användas, och då föll det på denna teori. Denna teori är 

begriplig och besvarar frågan som kretsar kring varför en person spelar datorspel, vilket 

är relevant för studiens syfte. Det finns säkerligen andra teorier som också skulle kunnat 

vara användbara i en sådan här uppsats, till exempel olika beroendeteorier. Vissa av 

dessa teorier tenderar dock att vara svåra att förstå, och på grund av detta föll vissa 

beroendeteorier bort. Då datorspelsproblem även inte heller klassas som ett beroende, 

kan det vara problematiskt att använda sig av teorier som utgår ifrån ett 

beroendetillstånd. Därefter är ämnet om datorspelsproblem lite utforskat, vilket gör det 

ännu svårare att hitta bra teorier som rör ämnet.   

I efterhand borde kanske syftet ha varit lite smalare och inte så brett. Detta skulle 

förmodligen underlättat valet av teoretisk utgångspunkt. Varför en person spelar 

datorspel är bara en del av de yrkesverksammas erfarenheter. För att få problem med 

datorspel, måste en person börja att spela, och därigenom spela så mycket att han får 

problem. Varför de börjar att spela datorspel och varför de fortsätter att spela datorspel 

är då viktigt att belysa.   

Risk- och skyddsfaktorer kan funger som ett hjälpmedel över vilka hjälpinsatser som 

bör arbetas med för att hjälpa en klient att komma tillbaka till det vanliga livet. Vad är 

det för element som gör att en klient riskerar att utveckla datorspelsproblem, och hur 

man kan förebygga detta? Risk- och skyddsfaktorer har varit den viktigaste teoretiska 

utgångspunkten till denna studie, då det är den enda teoretiska utgångspunkt som 

inriktar sig på vilka element som yrkesverksamma kan inkludera i en klients 

behandling. 

Intervjumetod 

Det första som gjordes var att söka efter lämpliga respondenter, både utifrån 

rekommendationer från lärare på Linnéuniversitet i Växjö, men även sökningar på 

internet genomfördes för att få en så bra bild som möjligt över vilka yrkesverksamma 

som finns inom området som kretsar kring datorspelsproblematiken.  

 

När sökningar över vilka personer som passade till denna studie var genomfört, valde vi 

ut fyra personer som vi inriktade oss på. Till dessa skickades fyra brev ut, två via email 

och två via vanligt brev. I dessa brev förklarades vilka vi var, vilken utbildning vi gick 

samt information om att vi ville intervjua dem för medverkan i ett examensarbete. I 

detta brev, som var två sidor långt, fanns även information angående de olika etiska 

aspekterna som är viktiga att ta hänsyn till i sådana här arbeten, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Se 

bilaga I).  
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Vi hade i det utskickade brevet skrivit att vi skulle ringa till dem en vecka efter de haft 

mottagit brevet, detta för att ge de olika verksamheterna tid på sig att fundera om de 

ville vara med eller inte. Efter en vecka ringde vi till de verksamheter som brev eller 

mail skickats till.  Den första intervjun som genomfördes, genomfördes i en mellanstor 

stad i södra Sverige. Vi fick information om honom tack vare vår handledare under 

examenskursen. Vi ringde upp honom i samband med att vi ringde till de andra 

intervjupersonerna, och bokade en intervju tidigt. Den första verksamheten vi ringde 

och pratade med var Game Over i Linköping. Vi ringde till dem och bokade ett möte. 

Dessvärre ringde verksamheten samma morgon som vi skulle åka, och berättade att 

sjukdomar tyvärr hindrade att intervjuerna kunde genomföras som planerat. Därav 

ringde vi dem igen en vecka senare, på deras begäran och därigenom bokades ett nytt 

möte.  

 

Efter vi ringt till Game Over, ringde vi till en annan respondent. Denna respondent var 

väldigt glad över att vi ville ha med honom, och ansåg att det var ett viktigt ämne att 

föra upp. Han skulle skicka ett mail till en av studiens författare för att bestämma mer 

ingående vilken tid en telefonintervju kunde genomföras. Dessvärre var det svårt att få 

tag på respondenten, och det tog två veckor innan vi fick svar. Detta på grund av 

sjukdomar. Därefter bestämdes datum för intervju. När denna intervjun väl 

genomfördes, genomfördes den via telefon. En av författarnas telefoner strulade vid 

intervjutillfället, och fick inte intervjun inspelad. Lyckligtvis användes två 

inspelningsmoduler vid intervjutillfället. Det kan inte poängteras för mycket över hur 

viktigt det är att ha fler än en inspelningsmodul när man ska intervjua en person via 

telefon.  

 

Som tidigare tagits upp, finns det både fördelar och nackdelar med en telefonintervju. 

Dessa aspekter fanns i åtanke när det valdes att utföra en intervju via telefon. Den 

främsta anledningen till att en telefonintervju genomfördes var av ekonomiska skäl, 

men även tidsbristen gjorde att en telefonintervju kom till tals under uppsatsens gång. 

Att en telefonintervju genomfördes kan ha varit problematiskt om man utgår ifrån 

Bryman (2011) som menar att en telefonintervju inte bör vara längre än 25 minuter. 

Intervjun som genomfördes i denna studie var betydligt längre än så, vilket kan ha 

försämrat kvalitén. Emellertid är det en definitionsfråga över vilka ämnen som kan ses 

som känsliga. Att fråga om en persons alkoholvanor eller narkotikavanor kan ses som 

känsligt, men att fråga en yrkesverksam om deras erfarenheter av unga som har haft 

problem med datorspel, ska det ses som känsligt?   

 

Om vi skulle ha haft mer tid, skulle fler än fyra respondenter valts till studien, men på 

grund av sjukdomar och avbokade intervjuer, fanns inte tiden för att kunna utföra fler 

intervjuer. För att kunna få ännu mer tydliga svar, så kunde arbetet på intervjuguiden 

varit mer genomarbetad. Det fanns vissa frågor som respondenterna var otydliga med i 

sina svar. Detta märkte vi först när transkriberingen var gjord och analyseringen hade 

börjat. Intervjuguiden var ändå genomtänkt och fungerade bra utifrån studiens syfte. 

Den tar upp sådana frågor som härstammar utifrån vår förförståelse över hur 

problematiskt datorspelande kan te sig i det vardagliga livet, och vilka konsekvenser det 

får för en person.   
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Analysmetod 

När intervjuerna var gjorda, användes Transkriberingsregler för studenter och forskare 

för att kunna analysera och tolka det som respondenterna sa under intervjun. De regler 

som finns för studenter och forskare vad gäller transkribering av det intervjuade 

materialet, användes väl. Detta underlättade arbetet med att analysera och tolka det som 

respondenterna sa under intervjun, genom att vi drog samman intervjupersonernas 

yttranden till kortare formuleringar. Detta kallar Kvale och Brinkmann (2009) för 

meningskoncentrering.  

Själva analysen av texterna började när alla fyra intervjuerna var transkriberade, och när 

vi hade läst det transkriberade materialet ett flertal gånger, detta för att få en helhet över 

vad som sades och på så vis kunna se olika mönster.  

Tillförlitlighet och överförbarhet 

Författarna till denna studie har försökt att redogöra för hela processen över uppsatsens 

uppbyggnad, från att belysa urvalet till att belysa hur intervjuerna har gått till. Det har 

även varit viktigt att tydligt belysa respondenternas svar.  

När det handlar om en kvalitativ studie, inkluderas oftast en mindre grupp människor. 

Dessa människor har vissa egenskaper, vilket leder till djup kunskap inom ett område, 

inte bred kunskap. Bred kunskap framkommer ofta vid en kvantitativ studie (Bryman, 

2011). Därav kan det vara svårt vid en kvalitativ studie att överföra resultatet till andra 

grupper eller till andra miljöer i samhället. Vid kvalitativa studier handlar det mer om 

att försöka återskapa det som respondenterna sagt genom en tät redogörelse. På så sätt 

skapas en så djup bild som möjligt av den sociala verklighet som intervjupersonerna 

befinner sig i, i det här fallet om yrkesverksammas erfarenheter kring problematiskt 

datorspelande samt vilka hjälpinsatser de använder sig av.  

Ett av de större problemen som författarna till denna studie har haft, har varit att inte 

låta förförståelsen präglat utförandet av studien. Detta kallar Bryman (2011) för 

Möjlighet att styrka och konfirmera. En persons förförståelse kan både vara ett hinder 

och en tillgång i ett sådant här arbete (Patel & Davidsson, 2011). Därför är det viktigt 

att en forskare vid en djup förförståelse inte låter det prägla uppsatsen negativt, utan 

istället att det präglar uppsatsen i positiv riktning. Det är viktigt att ha förståelse över 

det man ska undersöka. Att inte låta förförståelsen prägla uppsatsen uppbyggnad har 

varit en svårighet, även fast vi har försökt att vara så objektiva som möjligt. På ett sätt 

har vår förförståelse påverkat uppsatsen, eftersom förförståelsen har präglat hur 

intervjuguiden har utformats, och på så sätt präglat hur resultatdelen har sett ut.   

Resultatdiskussion 

Problematiskt datorspelande eller datorspelsberoende? 

Det finns en stor diskrepans mellan vad forskningen säger angående problem med 

datorspel, och vad de yrkesverksamma tycker om problemområdet. Tre av fyra 

respondenter anser att problemområdet med datorspel är ett beroende. En av 

respondenterna anser emellertid att de inte bör klassas som ett beroende.  

Om en ung person har allvarliga problem med datorspel, är han då beroende? Inte om 

man ska tro DSM-5, eftersom ett beroendetillstånd inte längre finns med i den senaste 
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upplagan. Dessutom står det i den senast upplagan att det inte finns tillräckligt med 

forskning inom området som kretsar kring problem med datorspel, och därav inte bör 

klassas som en diagnos (DSM-5).  

Det finns vissa personer som anser att det bör bli ett beroendetillstånd, bland annat 

psykologen Owe Sandberg (Karell, 2009). Att det blir en diagnos kan vara positivt för 

de personer som har problem med datorspel, i alla fall om får tro en respondent. Han 

menar att det idag kan vara svårt att få hjälp om ingen diagnos existerar, och att fler 

personer skulle kunna få ta del av olika hjälpinsatser om det fanns en diagnos..  

Som en yrkesverksam kan det vara problematiskt att använda termen beroende när det 

rör frågor kring datorspelsproblematik. Detta eftersom datorspelsberoende, utifrån 

forskningen, inte existerar. I alla fall som det ser ut nu. Det är mycket möjligt att 

datorspelsproblematik kan bli en diagnos i framtiden. Emellertid är inte ett 

beroendetillstånd detsamma som en diagnos.  

Har antal timmar någon betydelse? 

Den forskning som har används i denna studie, som rör frågan om antal spelande 

timmar per dag har betydelse om problem ska uppstå, påvisar att tiden en person lägger 

på datorspel har en avgörande betydelse om en person tenderar att utveckla problem 

(Festl m.fl., 2012., Griffiths m.fl, 2009). Detta samband behöver dock nödvändigtvis 

inte vara ett orsakssamband.  

Samtliga fyra respondenter menar att klienter som söker hjälp för sina 

datorspelsproblem spelar minst sex timmar per dag, ofta betydligt mer än så. I värsta 

fall spelar de dygnet runt. Utifrån den forskning som finns tillgänglig, kan man tänka 

sig att yrkesverksamma inom området fokuserar på tiden en person lägger vid spel, men 

så är oftast inte fallet. De menar istället att det är konsekvenserna som bör fokuseras på, 

vad de missar i det verkliga livet när de sitter och spelar. 

Samtliga fyra respondenter belyser att en person kan sitta och spela hur länge de vill, så 

länge viktiga aktiviteter genomförs, till exempel att man går i skolan. Det är just det här 

som Yee (2005) kallar för problematiskt datorspelande. Datorspelandet i sig blir då 

inget problem, så länge en person inte utvecklar negativa konsekvenser i det vardagliga 

livet.  

Bör yrkesverksamma fokusera mer på hur mycket tid en person lägger på datorspel, när 

forskningen säger detta? Det kan vara så, emellertid fokuserar många yrkesverksamma 

utifrån en annan synvinkel, nämligen att försöka få klienten att förstå vad han missar när 

han sitter och spelar datorspel. Om personen hittar andra aktiviteter, bör spelandet 

minska per automatik.Vad ska han göra istället för att spela datorspel?    

Varför spelar man datorspel? 

Att spela datorspel för det är roligt samt för att man är nyfiken på spel bör ses som en 

självklarhet. Dessa två faktorer behöver nödvändigtvis inte skapa ett problem, utan en 

persons datorspelsvanor kan bli problematiskt främst om en person vill ha utmaningar 

och på så sätt får positiva påslag, samt att spelaa datorspel för att vara social med andra 

spelare. 

Om man spelar datorspel främst för att klara av utmaningar, kan det bli problematiskt 

utifrån ett belöningstänkande. Vissa datorspel ger många och snabba belöningar. En 
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respondent menar att en ung person som spelar datorspel har fått hjärnans 

belöningssystem ur balans, tack vare alla positiva påslag från datorspelen. Detta kan 

leda till att det kan bli svårt att gå tillbaka till det vardagliga livet igen eftersom risken 

finns att man inte får lika många positiva påslag. Vissa personer kan även spela för att 

fly undan någonting, till exempel bristfälliga skolresultat eller ett tomt socialt nätverk. 

Detta kan leda till att personen väljer att vara i den miljö där det finns näst intill 

obegränsat med positiva påslag och beröm från andra, nämligen i spelens värld.  

Om en person spelar för att vara social, bör det vara rimligt att antyda att 

bakomliggande faktorer kan vara anledningen till varför man spelar. Vad är det som gör 

att personen inte söker sig till sociala angelägenheter i det verkliga livet? En anledning 

kan tänkas vara att datorspelare söker sig till människor som har samma intresse som en 

själv, och för att vara social med andra som också gillar datorspel krävs det oftast att 

man själv spelar mycket och är social i spelen. Det kan även föreligga andra problem 

som gör att man dras från att vara social i det verkliga livet, till exempel att man på 

något sätt inte passar in bland personer i sin egen ålder. 

Risk-och skyddsfaktorer 

Många av de klienter som de yrkesverksamma har hjälpt har ofta haft problem i skolan. 

Att arbeta med att förbättra en persons skolprestationer kan vara en skyddsfaktor för att 

minimera risken för att ett normbrytande beteende ska fortsätta (Andershed & 

Andershed, 2005).  Om en klient har bristfälliga betyg i skolan, bör det vara rimligt att 

antyda att det är en viktig hjälpinsats att förbättra den unges skolgång. Det är bara en 

respondent som har ett samarbete med skolan, genom att lärare har kontakt med dem 

och skickar ut skoluppgifter som klienterna kan utföra. 

Många av de klienter som söker hjälp har även en negativ syn om sig själva. Att stärka 

en klients skolprestationer kan, förutom att ge en person framtidshopp, även öka en 

persons självförtroende, att han faktiskt klarar av saker utanför datorspelens värld. Det 

är rimligt att anta att om en persons självkänsla och självförtroende enbart ligger i 

spelen, kan det leda till att personen ignorerar viktiga saker i livet för att enbart 

engagera sig i sådana aktiviteter där han vet att han är bra på, i detta fall datorspel.    

Samtliga fyra respondenter menar att deras klienter inte har något stort socialt nätverk. 

Om de har vänner är det ofta vänner som de inte har kontakt med, eller vänner som 

själva spelar mycket datorspel. Endast två av de yrkesverksamma som har deltagit i 

denna studie arbetar med att förbättra den unges sociala nätverk. Detta kan för många 

vara märkligt, eftersom ett positivt nätverk ses som en skyddsfaktor för att förhindra att 

en person utvecklar ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005).  

Att ha ett socialt näverk bör vara positivt på flera sätt. Ett socialt nätverk hjälper en att 

vara social, att sysselsätta sig med aktiviteter samt att hjälpa en person att få bättre 

självförtroende. Om inget sådant nätverk finns, finns det inte många alternativ. Då är 

det lätt att individen hamnar i en situation där han spelar på grund av tristess. Med detta 

som grund bör det vara viktigt att arbeta med att förbättra en persons sociala nätverk.  

Att göra familjen delaktig och engagerad och att föräldrarna har en positiv attityd mot 

sitt barn är en skyddsfaktor (Andershed & Andershed, 2005), vilket samtliga fyra 

respondenter arbetar med. De menar att det är viktigt att involvera dem, både utifrån ett 

motivationshöjande perspektiv, men även utifrån att föräldrarna också har symtom för 

problem, och att man måste arbeta med hela familjen. Det går inte, enligt 
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respondenterna, att arbeta enbart med den unge, utan man måste ha med föräldrarna i 

förändringsarbetet.  

Att göra föräldrarna delaktiga i deras barns datorspelande anser vissa yrkesverksamma 

är av betydande vikt. Många föräldrar har bristfälliga kunskaper om datorspel, och den 

okunskap som finns kan leda till att föräldrarna inte är engagerade i deras barns intresse. 

Vissa spelar fotboll, andra gillar ishockey, och vissa gillar att spela datorspel. 

Engagerade föräldrar får mer förståelse över varför deras barn spelar, och kan 

därigenom bli mer delaktiga i spelprocessen. Föräldrar behöver nödvändigtvis inte börja 

spela aktivt själva, utan det viktiga bör vara att föräldrarna ser datorspelandet som ett 

intresse som deras barn har, och att de som föräldrar borde engagera sig i deras barns 

datorspelande.  

Individuella hjälpinsatser 

Samtliga fyra respondenter  använder sig av likartade behandlingsinsatser som är 

inriktade på att hjälpa en individ. Det handlar främst om motiverande samtal och 

kognitiv beteendeterapi. Att även inkludera familjen i förändringsarbetet arbetar alla 

respondenter med.  

MI används för motivationsarbete, främst för att klienterna ska förändra sitt beteende. 

Den utgår ifrån att klienten ligger i fokus, och det är klienten själv som ska komma till 

insikt över problemen (Huang, m.fl, 2010; Griffiths m.fl.2010). En respondent, som 

använder MI som ett förhållningssätt i alla samtal med ungdomarna, pratar om att man 

ska hitta den unge var han befinner sig nu, inte genom att ge råd och berätta för honom 

vad han ska göra, utan istället lyssna på klienten om vad han vill göra för något, vilka 

förändringar som han vill göra och är motiverad till. Datorspelaren, oftast en ung kille, 

kan vara rebellisk och behöver inte någon som berättar för honom vad han ska göra. Det 

är viktigt att han själv kommer till insikt att det föreligger problem. 

Just motivationshöjande arbete är viktigt när det handlar om att förändra en individs 

livssituation. Att ha en relation till sin klient kan vara av betydande vikt när det handlar 

om att motivera en klient till förändring (Andershed & Andershed, 2010). 

Relationsskapandet börjar redan vid första mötet med klienten (Jenner, 2004). En 

respondent säger att det är viktigt att få med klienten, att göra att klienten förstår att den 

yrkesverksamma  inte är en person som vill förstöra, utan en person som vill hjälpa 

honom att få en bättre livssituation. Det handlar om att den unge måste känna sig 

respekterad och att någon lyssnar på honom.  

Det är vanligt att datorspelare kan ha en negativ självbild. Därför är det viktigt att 

yrkesverksamma lyfter fram det positiva och inte ser allt det negativa som finns inom 

problemområdet (Berglund, 2000). Detta lyfter en respondent fram som viktigt, att 

bringa dem hopp. Om man tänker sig att en person har spelat datorspel dygnet runt i 

flera års tid, och det enda han är bra på enligt honom själv är att spela datorspel. Då är 

det viktigt att som yrkesverksam lyfta fram de positiva delarna i hans liv, vad han kan 

göra och vad han kan åstadkomma, inte de sakerna som han inte kan göra.  

Kognitiv beteendeterapi anses som den mest effektiva metoden för att behandla 

internetberoende och onlinespelsberoende. En viktig del inom kognitiv beteendeterapi 

är att få förståelse över sitt datorspelande och att man återtar kontrollen (Griffiths m.fl. 

2009). Två respondenter arbetar mestadels med kognitiv beteendeterapi med de som är 

vuxna, medan de yngre klienterna bygger mer på ett relationellt perspektiv. Det 
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negativa med detta arbetssätt är att många unga då utesluts att få en bra KBT-

behandling. Visserligen, som en respondent tidigare nämnt, har inte yngre klienter 

samma tankeförmåga som vuxna har, det vill säga att de inte på samma sätt kan tänka 

långsiktigt och konsekvenstänkande. Att generalisera att alla unga klienter har svårt att 

förknippa tanke- och känslolivet med ett beteende är däremot farligt.  

En del av KBT-behandling är även att få klienten att förstå fördelar och nackdelar med 

datorspelandet (Young, 2007). Här handlar det alltså, som samtliga fyra respondenter 

påpekat, att försöka göra så klienterna förstår vad det blir för konsekvens när de sitter 

och spelar. Det handlar om intellektuella samtal med klienten om vad han missar när 

han sitter och spelar datorspel, och hur det påverkar hans liv.    

Kan man fortsätta spela datorspel efter behandling? 

En viktig fråga vad gäller behandling handlar om en person kan fortsätta att spela 

datorspel efter behandling för datorspelsproblematik. Här har yrkesverksamma olika 

åsikter. Två respondenter menar att det kan de givetvis göra. Om en person har 

datorspel som ett stort intresse i livet, ska yrkesverksamma tvinga dem att sluta spela? 

En respondent är osäker och menar att det beror från fall till fall. Om problemen varit 

grova och risken för återfall är stort, bör det vara mest hälsosamt att sluta spela helt. En 

respondent sa att sluta spela datorspel är det bästa, i alla fall under en period. Detta med 

tanke på att hjärnans belöningssystem är ur balans, och att hjärnan behöver tid för att 

återhämta sig. 

Det bör vara ungdomen själv som beslutar om de ska fortsätta spela eller inte. Om man 

inte vet att det går att ersätta datorspelandet med någon annan sysselsättning, bör de 

yrkesverksamma inte sträva efter att se till att ungdomen ska sluta spela helt.  

Om ens målsättning är att sluta spela kommer det finnas tidsluckor på dygnet där 

klienten måste hitta andra aktiviteter att fylla upp. Då är det viktigt att yrkesverksamma 

hjälper han att hitta andra aktiviter som fyller upp den tid som tidigare lagts på 

datorspel. Då är det även viktigt att den yrkesverksamma hjälper honom att hitta olika 

strategier som gör att han inte börjar spela datorspel igen. 

Om målsättningen är att ungdomen kan fortsätta spela datorspel efter behandling, bör 

det vara viktigt att hjälpa honom att få ett helhetsperspektiv. Även fast datorspelande är 

ett stort intresse kan man inte välja bort saker. Skolan är viktigt utifrån ett längre 

perspektiv, att ha sociala relationer utanför spelen stärker en persons självförtroende och 

leder till andra aktiviteter. Hygienen och motion är viktigt för hälsans skull. Det går inte 

att bara sitta och spela datorspel. Detta är något som är viktigt att de förstår.  

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att ta del av yrkesverksammas erfarenheter av 

problematiskt datorspelande, samtidigt som att få kunskaper över vilka hjälpinsatser de 

yrkesverksamma har att erbjuda sina klienter. Vi anser att syftet är uppnått.  

Inom arbetet med att hjälpa människor som har problem med datorspel finns det en stor 

diskrepans mellan vad forskningen säger och hur de yrkesverksamma arbetar. Det finns 

även en viss diskrepans mellan hur olika yrkesverksamma arbetar och på vilket sätt som 

de ser på problemen med datorspel. Det är problematiskt, då det visar upp en bild över 

att de yrkesverksamma inte är eniga kring hur de ser på datorspelsproblem, och framför 
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allt hur  hjälpinsatserna bör se ut. Det är även problematiskt utifrån ett 

helhetsperspektiv, då man får olika sorters hjälpinsatser beroende på vart man vänder 

sig. En yrkesverksam kan arbeta utifrån kognitiv beteendeterapi, medans en annan 

yrkesverksam kan arbeta utifrån må-bra lappar. Vad fungerar bäst egentligen? Det är 

något som bör uppmärksammas. 

Därefter blir det problematiskt när olika yrkesverksamma arbetar med en persons 

skyddsfaktorer på olika sätt. Det bör vara viktigt att hjälpa personen ut i verkligheten 

igen, och då ingår det att arbeta med en klients sociala nätverk. Det ingår att stärka 

relationerna till såväl vänner och familjen. Det är problematiskt när yrkesverksamma 

inte arbetar mer med dessa områden. Det enda som samtliga fyra respondenter var eniga 

om är vikten av att involvera familjen i behandlingen. Däremot fanns varken skolan 

eller vänner med i bilden för de flesta yrkesverksamma.   

Behandlingspedagogiska implikationer 

Att en person har så pass allvarliga problem med datorspel, att personen i fråga behöver 

söka hjälp, är något som vi tror kommer bli allt mer förekommande i framtiden. Därför 

är det, utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv, viktigt att lyfta fram både själva 

området i sig, men även den forskning som finns kring området. När det finns en viss 

grupp i samhället som kan behöva hjälp för en viss form av problematik, är det viktigt 

att det finns kunskap och eldsjälar som verkligen vill hjälpa dessa människor som är i 

behov av hjälp. Genom att lyssna på yrkesverksammas erfarenheter kring problematiskt 

datorspelande får läsaren mer förståelse över hur problemet kan se ut, och därigenom att 

man får upp ögonen och ser att datorspel kan vara positivt, men att det även finns 

individer som får stora problem, och att det behövs hjälpinsatser till dessa människor. 

Förslag till vidare forskning 

 Mer forskning behövs om datorspelsproblematik bör föras in i DSM som en 

diagnos.  

 

 Mer forskning kan behövas för att se hur många i samhället som tenderar att ha 

problem med datorspel.  

 

 Inga kvinnor har fått renodlad behandling för sina datorspelsproblem. Vad beror 

detta på?  

 

 Vem äger ansvaret? Många respondenter ser det som problematiskt att det inte 

finns någon som äger ansvaret att ta hand och hjälpa människor som har 

problem med datorspel. Många måste därför gå till privata aktörer, vilket kostar 

pengar. Vissa har inte råd med detta, och får därmed ingen bra behandling. 

 

 Det har belysts genom uppsatsens gång att preventivt arbete kan vara viktigt för 

att förebygga datorspelproblem. Mer forskning kan behövas över vilka 

preventiva insatser som fungerar bäst för att förebygga datorspelsproblem. 
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Missiv 

         Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 

     Växjö 14 01-28 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. Vårt intresse rör 

datorspel, närmare bestämt problematiskt datorspelande.  Syftet med denna studie är att 

belysa några yrkesverksammas erfarenheter av ungdomar med problematiskt datorspelande. 

Studien avser att belysa både själva problemområdet och olika former av 

behandlingsinterventioner. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av. 

För att få göra detta vill vi intervjua er, vilket kan ta ungefär 1 timme av er tid.   

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Vi kommer att kontakta er per telefon i v. 6 för att bestämma vidare. 

 

 

Med vänlig hälsning  

    

  ----------------------------------------- 

   namn 

   -----------------------------------------  

    namn 

 

Handledare: Berth Andersson 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 



 

II 

  

 Missiv till deltagare i examensarbete 

 

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 - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

  ----------------------------------------- 

   namn 

   

  -----------------------------------------  

    namn 

 

Växjö 14-01-28 

 

Handledare: Berth Andersson 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

 

 



Bilaga I 

III 

  





Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide 

1.   Bakgrundsfakta 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Har du någon form av utbildning? 

 

 Hur länge har denna verksamheten varit verksam inom just problematik med 

datorspel? 

 

 Hur länge har du  arbetat med ungdomar som har problem med datorspelande? 

 

 Kan du se en ökad problematik jämfört med 5 år sedan? 

 

 Anser du som behandlare att det idag finns tillräckligt mycket stöd och hjälp i 

samhället för människor som drabbas av problem med datorspel? 

 

 När anser du att man bör söka hjälp för sina problem med datorspel? 

 

 

2. Spelande människor 

 

 Varför börjar individer att spela datorspel? 

 

 Varför fortsätter människor att spela datorspel när de har börjat att spela? 

 

 Utifrån dina erfarenheter, fortsätter individer att spela datorspel, även om 

individen uppfattar att negativa konsekvenser uppkommer? 

 

 När individer kommer till dig och söker hjälp, hur många timmar i veckan 

brukar de säga att de lägger på datorspel? 

 

3. Klienten 

 

 Om man frågar dig, hur ser den typiska klienten ut? 

 

 Vilken grupp människor är det som oftast behöver hjälp med sin problematiska 

förhållningssätt för datorspel? 

 

 Hur ofta förefaller det på ett sådant sätt att klienten sedan tidigare fått hjälp för 

sina problem med datorspel? 

 

 Om en klient har fått hjälp för sina problem tidigare, men behöver hjälp 

ytterligare en gång, vad beror det på? 



 

 

 

4. Individuell behandling 

 

 Använder du dig av några specifika behandlingsmodeller när du arbetar med att 

hjälpa en klient för sina problem med datorspel? 

 

 Är det viktigt att arbeta med en persons motivation att förändra sin situation när 

det handlar om denna specifika problematik? 

 

 Hur arbetar du med att motivera din klient för att förändra sin livssituation? 

 

5. Vänner 

 

 Utifrån dina erfarenheter, hur ser individens sociala nätverk ut när han eller hon 

kommit till dig och behövt hjälp? 

 

 Hur mycket påverkar klientens relationer både i och utanför spelen utfallet av 

behandlingen? 

 

 Är det vanligt att involvera individens vänner i behandlingen? 

 

 Hur hjälper du individer för att få ett bättre socialt nätverk?  

 

6. Familj 

 

 Utifrån dina erfarenheter, hur har individens relationer till sin familj sett ut när 

han eller hon kommit till dig och behövt hjälp? 

 

 Vilken betydelse tror du att familjen har för att den unge har fått problem med 

datorspel? 

 

 Om även föräldrarna har någon form av problematik, försöker du även hjälpa 

dem, och isåfall hur? 

 

 Tycker du det är viktigt att man involverar familjen i behandlingen? 

 

 Hur brukar du arbeta för att hjälpa dina klienter att få en bättre relation till sin 

familj? 

 

7.  Skola / Sysselsättning 

 

 Hur många av dina klienter har haft någon form av sysselsättning när de har 

kommit till dig och behövt hjälp för sina problem? 

 

 Om personen varit arbetslös - har du då samarbetat med till exempel 

arbetsförmedlingen för att hitta praktikplats till er klienten? 
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 Utifrån dina erfarenheter, vilken syn på skolan har dina klienter haft när de 

kommit till er och behövt hjälp? 

 

 Utifrån dina erfarenheter, vilken syn har skolan haft på dina klienter? 

 

 Hur har dina klienter klarat sig generellt sett i skolan innan tiden hos er? 

 

 Om klienten behöver läsa upp sina betyg för att få ett arbete - har du då haft 

någon form av samarbete med skolan? 

 

 Har du några andra specifika hjälpinsatser som underlättar för er klient att 

komma ut på antingen arbetslivet eller ut i skolan? 

 

8. Återfall 

 

 Hur ser du på återfall? 

 

 Har du några speciella arbetssätt om det visar sig att en klient får ett återfall? 

 

 

9. Livet efter behandling 

 

 När behandlingen är avslutad - Har du fortsatt kontakt med den unge och dess 

familj? 

 

 Utifrån dina erfarenheter som behandlare - kan en ung person fortsätta att spela 

datorspel med måtta, även fast den unge fått behandling för sina problem? 

 

10. Prevention 

 

 Hur kan man förebygga att barn inte hamnar i ett problematisk relation till 

datorspel?  

 

11. Slutfråga 

 

 Om du tänker dig utifrån studiens syfte, anser du att det finns något som vi har 

missat som kan vara viktigt att ta hänsyn till för denna undersökning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


