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Sammanfattning 

Dataspelsberoende är ett relativt nytt och växande problem bland barn och ungdomar, som kan 

innebära negativa konsekvenser för deras familjerelationer samt skolgång. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med och resonerar kring ungdomar som 

lever med dataspelsberoende. För att uppnå syftet har vi tillämpat en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer som metod. Sex intervjuer genomfördes. Det insamlade materialet 

har analyserats med en kroppsorienterad respektive en handlingsorienterad förklaringsmodell 

för drogbruk och beroende, ett teoretiskt ramverk baserat på konflikter mellan sociala roller och 

institutioner, samt tidigare forskning om dataspelsberoende. Resultatet av vår studie är att 

socialsekreterare i stor utsträckning likställer dataspelsberoende med andra typer av 

beroendeproblematik. Orsaken till dataspelsberoende beskrivs som komplicerat och innefattar 

en kombination av sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Behandling riktas främst mot 

de dataspelsberoende ungdomarnas föräldrar i form av stöd i föräldraförmåga och gränssättning 

av ungdomen. Socialsekreterarna uppger att de saknar kunskap om dataspelsberoende. 

 

Nyckelord: Dataspelsberoende, ungdomar, socialtjänst, missbruk, beroende. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine how social workers work with adolescents with gaming 

addiction, and how the social workers talks about the adolescents. We have applied a qualitative 

approach with semi-structured interviews as a method. Six interviews were held. The material 

has been analyzed using a body oriented model of explanation regarding drug use and addiction, 

an action oriented model of explanation regarding drug use and addiction, a theoretic 

framework based on conflict between social roles and social institutions, and former research. 

The result of our study is that social workers tend to equate gaming addiction with other types 

of addiction. The cause of internet gaming disorder is described as complicated, with a 

combination of social, psychological and biological factors. Treatment is mostly aimed towards 

parents, in order to support parental ability and boundaries. Social workers describe a lack of 

knowledge regarding gaming addiction. 

 

Keywords: Internet gaming disorder, adolescents, social work, abuse, gaming addiction.  
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Inledning 

Mamma suckar uppgivet samtidigt som hon sopar upp spillrorna från den nya tv-apparaten från 

golvet. Böckerna ligger i en enda röra i hela vardagsrummet. När blev allting egentligen så... 

Fel? Hon funderar över detta samtidigt som hennes ursinniga 13 år gamla son kastar finporslinet 

i väggen och skriker att han hatar henne. Allting för att hon stängde av uppkopplingen till 

internet.  

 

I takt med att tekniken går framåt växer nya sociala problem fram. Vanligt förekommande är 

ungdomar som av diffusa anledningar slutat gå till skolan, slutat umgås med vänner, slutat 

idrotta. Konsekvenserna av detta blir ofta att skolgången drabbas negativt. Eller att det blir 

rejäla konflikter i hemmet, som i vårt fiktiva exempel ovan. Många av dessa ungdomar 

spenderar nästan all ledig tid med dataspel. I de mest extrema av dessa fall kan det talas om att 

ungdomen i fråga är beroende av dataspel.  

 

Förkortningar  

APA   American Psychiatric Association.  

DSM-5   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 

GDPR   Dataskyddsförordningen.  

ICD   International Classification of Diseases. 

WHO    World Health Organization. 

IA/PIU  Internet addiction/Pathological Internet Use. 

 

Bakgrund 

Dataspelsberoende är ett förhållandevis nytt socialt problem med många olika definitioner i 

tidigare forskning (se vidare i avsnittet avgränsningar och begreppsdefinitioner samt tidigare 

forskning). Dataspelsberoende har nyligen blivit diagnoser i den internationella standarden ICD 

11 från WHO (2018) samt diagnosmanualen DSM-5 från APA (2018). ICD 11 använder 

begreppet gaming disorder (WHO, 2018) och DSM-5 begreppet internet gaming disorder 

(APA, 2018). I båda fallen handlar diagnoserna om ett digitalt spelande som pågått under ett 

års tid och lett till allvarliga negativa konsekvenser för individen (APA, 2018; WHO, 2018). 

Vidare påpekar APA (2018) att vissa länder, som Sydkorea och Kina, har erkänt dataspelande 

som en sjukdom och att program för behandlingar har etablerats i dessa länder. 



 

8 

 

Sven Rollenhagen är utbildad socionom som sedan 2008 har inriktat sig mot behandlande arbete 

med vad han benämner som datorspelsberoende personer. Han är verksam som rådgivare inom 

området i Sverige och internationellt (Rollenhagen, 2013). Rollenhagen tillhandahåller 

rådgivning till anhöriga, spelare, skolpersonal och socialarbetare för att bolla tankar kring 

konkreta fall, från enstaka kontakter till omfattande insatser. Han har specialdesignat olika 

tester för att kunna fånga upp kunskap om en persons spelande. För att erbjuda klienter hjälp 

under samma tak så samarbetar Sven med hälsopedagoger, läkare, psykologer och lärare. Han 

har även ett system för mentorskap där gamers i 20-25-årsåldern ställer upp som stöd för 

klienter (Rollenhagen, 2013). Vi anser att Rollenhagens arbete tyder på ett behov av behandling 

för dataspelsberoende ur en svensk kontext. Vår förståelse är att han redan idag arbetar utifrån 

något som liknar diagnoskriterierna från ICD 11 och DSM-5, som han kallar för tecken på 

datorspelsberoende (Rollenhagen, 2013). 

 

Varför lockas människor av dataspel? 

Kuss (2013) beskriver att det år 2012 var över en miljard människor som spelade dataspel. Kuss 

hävdar att det finns en storskalig lockelse för dataspel, där mmorpgs (massive multiplayer 

online role playing games) är den typ av spel med störst dragningskraft. Dessa är spel där 

tusentals personer spelar samtidigt online. Spelarna skapar egna avatarer i den uppkopplade 

världen. Kuss beskriver dataspelet World of Warcraft som världens mest populära mmorpg. 

Spelet tilltalar de flesta åldersgrupper, både män och kvinnor, samt spelare med olika intressen.  

 

Lockelsen för mmorpgs kan förklaras utifrån ett antal olika aspekter (Kuss, 2013). Det finns 

mål inom spelet som spelaren kämpar för att uppnå, till exempel levla upp sin avatar och därmed 

få makt inom spelet, samt tävla mot andra spelare. Att få ett rykte och beundran från spelets 

community kan vara en motivationsfaktor som gör att människor fortsätter spela. En social 

faktor baseras på att inom spelets ramar chatta med andra människor, få nya vänner och arbeta 

i ett lag. Kuss skriver att forskning visar att just det sociala elementet av mmorpgs är särskilt 

viktigt för spelare, då det är en stor del av vad som gör det roligt att spela. Kuss beskriver att 

mmorpgs genom sin specifika uppbyggnad suddar ut gränsen mellan riktiga och virtuella 

sociala nätverk, vilket gör mmorpgs till sociala utrymmen. När avataren uppnått en viss styrka 

så flyttas fokus från levling till utrustning, vidare till svårare utmaningar i spelet som ofta kräver 

social interaktion med andra spelare på samma nivå i spelet. En annan aspekt som kan locka 
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människor till mmorpgs är verklighetsflykt, att leva sig in i den virtuella världen för att undvika 

verkligheten.  

 

ICD 11 och DSM-5 

ICD är en internationell standard av WHO för att identifiera hälsotrender. Den används av 

läkare världen över för att diagnostisera sjukdomstillstånd, samt av forskare för att kategorisera 

dessa. I den 11:e versionen av ICD (ICD 11) inkluderas gaming disorder, baserat på en 

genomgång av tillgänglig evidens och reflekterar konsensus hos experter från olika discipliner 

och geografiska regioner. Gaming disorder definieras som ett mönster av digitalt spelande eller 

tv-spelande som karaktäriseras av kontrollförlust över spelandet, ökad prioritet för spelandet 

över andra intressen och aktiviteter, och en eskalering av spelandet trots förekomst av negativa 

konsekvenser. För att bli diagnostiserad med gaming disorder krävs att beteendemönstret är så 

allvarligt att det resulterar i negativa konsekvenser gällande sociala aktiviteter, familj, 

utbildning, sysselsättning eller andra viktiga områden. I normalfallet ska detta förekommit i 

minst tolv månader (WHO, 2018). 

 

DSM-5 är en manual från APA som används för att diagnostisera psykiska sjukdomar. Internet 

gaming disorder nämns i DSM-5 i avdelningen för rekommendationer för framtida forskning. 

Enligt DSM-5 måste spelandet orsaka betydande negativa konsekvenser eller problem i flera 

aspekter av en persons liv. Detta föreslagna tillstånd är begränsat till spelande och inkluderar 

inte generell internetanvändning, spelande om pengar online (gambling) eller överdrivet 

användande av sociala medier. För att få diagnosen internet gaming disorder behöver fem eller 

fler av följande symtom upplevts under en period om ett år (APA, 2018):  

 

● Upptagenhet av spelande 

● Symtom på abstinens när spelande tas bort eller inte är möjligt 

● Ökad tolerans, behov av att spendera mer tid för att tillgodose begäret  

● Oförmåga att reducera spelandet, ej framgångsrika försök att sluta spela 

● Slutar med andra aktiviteter, tappar intresset av aktiviteter som uppskattades innan 

spelandet 

● Fortsätter spela trots problem 

● Ljuger för familjemedlemmar eller andra personer gällande hur mycket man spelar 

● Använder spel för att lindra negativa känslor, exempelvis skuld eller hopplöshet 
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● Förlorat jobb eller relation på grund av spelandet 

 

Det kan vara värt att notera att diagnoserna i DSM-5 och ICD 11 är omstridda. Kritiker menar 

bland annat att forskningen kring ämnet utgår från att det handlar om psykologiska patologier 

som tillskrivs individer och att det inte tas tillräckligt med hänsyn till mellanmänskliga 

relationer i en vardaglig kontext (Enevold, Gregersen & Thorhauge, 2018). Kritikerna 

ifrågasätter också om dataspelsberoende som fenomen överhuvudtaget handlar om ett faktiskt 

beroende.  

 

Förförståelse 

Vi som genomför denna studie har en förförståelse inom området då vi båda spelar dataspel 

samt under tidigare perioder i livet haft ett osunt förhållningssätt till spelandet, som åtminstone 

delvis skulle hamna inom ramarna för dataspelsberoende.  

 

För Andreas började det med dataspel i en ung ålder. Det var i början av 1990-talet och dataspel 

var något nytt och spännande. Jag kan fortfarande minnas charmen som då fanns hos dataspel. 

Över tid så förändrades denna dragkraft, spelglädjen och charmen hamnade i skymundan. Det 

var inte längre roligt att spela som det tidigare varit, istället var det roligt att vinna då det på 

något sätt representerade att all den tid jag investerat i spelet gav utdelning. Senare i livet så har 

jag kommit till insikten att dataspelandet i sig har en skev logik som kräver att jag investerar så 

mycket tid för att det ska bli “roligt” att det samtidigt aldrig kan bli genuint roligt därför att det 

tar absurda mängder tid i anspråk.  

 

Dessutom är det så att tiden som jag investerat också blir en drivkraft för att fortsätta spela. Jag 

är ju vuxen och vet att överdrivet spelande får konsekvenser. Det kan exempelvis vara så att 

arbete, skola och familj blir lidande och ett logiskt sätt att hantera det vore att sluta spela, vilket 

också är det svåra eftersom man investerat så mycket tid. Jag har i vuxen ålder fått distans till 

spelandet och har då kunnat reflektera över att det inte bara handlar om vad vi gör och tar ansvar 

för. Jag har också nått insikt i att tidsåtgången, svårigheten att sluta och begränsa spelandet inte 

bara är något jag som individ kämpat med att ta mig igenom. Jag har frågat runt bland andra 

som spelar eller spelat dataspel om det här är något man känner igen. Trots olika nationaliteter, 

ålder och kön så har många känt igen sig i detta. Enligt mig så finns det tre viktiga delar som 

lägger grunden för att jag som individ inte ska spela så pass mycket att jag mår dåligt eller får 
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negativa konsekvenser. Jag anser att jag själv måste ta ansvar för mitt dataspelande, jag behöver 

lära mig av någon hur man gränssätter och slutligen så måste tillverkare av dataspel ta ett stort 

ansvar för vilka typer av dataspel som man utformar. 

 

Mattias har arbetat som spelskribent och redaktör inom speljournalistik i 19 år. Att spela 

dataspel har alltid varit min största hobby, och tidigare i livet skulle jag säga att det var en 

livsstil. En period i tonåren spelade jag för mycket, vilket ledde till konflikter i hemmet och 

minst sagt tragiska avgångsbetyg från högstadiet. Men det var en kort period i livet som mer 

eller mindre gick över av sig självt. Jag har idag en mestadels positiv inställning till dataspel 

och har såväl professionellt som privat sett på nära håll vilka positiva effekter spelandet kan ha 

för människor och gemenskap. Jag tycker att jag väl förstår den dragningskraft som vissa typer 

av spel, framförallt de som spelas online tillsammans med andra, har på människor. Därför inser 

jag också dragningskraften i att helt uppslukas av spelen när verkligheten av olika anledningar 

känns jobbig att hantera.  

 

Mot bakgrund av redogörelsen i detta kapitel anser vi att dataspelsberoende är ett aktuellt och 

intressant ämne att undersöka i förhållande till socialt arbete i Sverige. Vår uppfattning är att 

det är ett område som i viss utsträckning saknar belysning ur svensk kontext. Exempelvis har 

vi under vår studietid inte fått någon kunskap om ämnet via undervisning eller litteratur. Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning, samt våra yrkesliv inom socialt arbete, har det inte 

diskuterats insatser eller behandling riktat mot dataspelande av de professionella som vi hittills 

träffat. Detta trots att vi inom ramen för socialt arbete mött så kallade hemmasittande ungdomar 

som spelar dataspel istället för att sova eller gå till skolan.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med och resonerar kring 

ungdomar som lever med dataspelsberoende.  

 

Frågeställningar 

1. Vad har socialsekreterare för uppfattning om och erfarenhet av dataspelsberoende?  

2. Vilka förutsättningar och hinder uppfattar socialsekreterare gällande arbetet med 

dataspelsberoende ungdomar? 

3. Vilka insatser och vilket stöd erbjuds ungdomar med dataspelsberoende? 
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Avgränsningar och begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definierar vi avgränsningar samt begreppen dataspel och dataspelsberoende.  

 

Dataspel 

Vi använder begreppet dataspel som samlingsnamn för alla former av digitala spel – tv-spel, 

datorspel eller spel på mobiltelefoner. Det innefattar inte överdrivet användande av sociala 

medier och inte spel om pengar via online-casinon, ofta benämnt betting eller gambling.  

 

Dataspelsberoende 

Tidigare internationell forskning använder olika begrepp för att beskriva fenomenet med 

personer som spelar digitala spel på ett sätt som är problematiskt för dem och omgivningen. Vi 

har bland annat hittat begreppen pathological video-gaming (Choo, Sim, Liau, Gentile & Khoo, 

2015), problematic gaming (Enevold, Gregersen & Thorhauge, 2018), internet gaming 

addiction (Kuss & Griffiths, 2012), samt internet gaming disorder och gaming disorder i DSM-

5 respektive ICD 11.  

 

I vårt sökande har vi inte hittat några allmänt vedertagna begrepp på svenska. Därför har vi valt 

att i vår studie genomgående använda oss av begreppet dataspelsberoende. Detta är vår tolkning 

och översättning av internet gaming disorder och gaming disorder från DSM-5 respektive ICD 

11. Det är inte en ordagrann språklig översättning, utan syftar till att avspegla att det handlar 

om beroendeproblematik kopplad till spel. Då diagnosen är ny i ICD 11, samt nämns i 

avdelningen för rekommendationer för framtida forskning i DSM-5, är vår förståelse att det 

ännu saknas konkreta diagnoser inom psykiatrin och sjukvården i Sverige. När vi använder 

begreppet dataspelsberoende syftar vi därför inte till personer som har fått en diagnos genom 

psykiatri eller sjukvård, utan personer som efter bedömning kan tänkas uppnå kriterierna för 

diagnos, alternativt lider av de problem som kan förknippas med diagnosen enligt DSM-5 eller 

ICD 11. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning om dataspelsberoende som är relevant för vår 

studie.  

 

Beroende och angränsande aspekter 

Sofia Vadlin har i sin avhandling som rör dataspelande och spel om pengar mer generellt hos 

ungdomar i Sverige, bland annat belyst problemet med att definiera ett beroende som inte är 

substansbaserat. Vadlin (2016) använder en modell för att visa hur ett dataspelsberoende skulle 

kunna förstås: 

 

Modellen hävdar vi ger en nyansering av dataspelande. Dataspelande är inte en dikotomi där 

bra möts av dåligt utan kan istället förstås som ett flöde genom spektrumet och där en ytterlighet 

kan förstås som ett beroende. Modellen som sådan anser vi vara bra då den inte tar hänsyn till 

fysisk abstinens som kan vara aktuellt vid substansberoende. Istället fokuserar den helt på själva 

beteendet och beroendet utifrån konsekvenser. Vadlin (2016) beskriver också likheterna mellan 

substans och beteendeberoenden genom att belysa förekomst och samband mellan dessa och 

psykiatriska störning. Värt att nämna är också det utlägg som Vadlin (2016) har om 

dopaminsystemet, som genom evolutionen haft som funktion att belöna sådant som 

reproduktion, träning och mat. Vår förståelse om dataspelande gör gällande att oavsett om man 

kan visa att dataspelande tillför fysiska ämnen på liknande sätt såsom alkohol eller amfetamin 

gör, så vill vi ändå hävda att ett dopaminpåslag kan antas vara en del av det som gör 

dataspelandet så lockande. Vadlin (2016) menar att även om dagens samhälle skiljer sig mot 

det som människan mötte för länge sedan så finns dopaminsystemet kvar och kan ta sig i uttryck 

genom att vissa individer blir mycket sårbara mot ”near wins”. Vår tolkning är att exempel på 

detta går att uppmärksamma om man föreställer sig en trisslott där nästan alla som skrapat en 

lott kan känna igen känslan av att man är miljonär innan sista rutan skrapats. I dataspelsvärlden 

kan det istället finnas olika hierarkier av svårighet som möjliggör att man hela tiden ligger 

precis på gränsen till ”near wins” vilket över tid får dataspelaren att tippa över mot fel sida av 

modellen och rör sig mot “gaming addiction”. Vadlin (2016) hävdar i sin uppsats att DSM-5 är 
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det mest vanligt använda vid studier i området, samt att de flesta screening-instrument för 

dataspelsberoende baseras på DSM-5. 

 

Familjer i relation till dataspelsberoende och problematiskt 

internetanvändande 

I en metastudie går Li, Garland och Howard (2014) genom 42 studier som indikerar att IA/PIU 

är en växande epidemi bland kinesiska ungdomar och barn, och undersöker sambandet mellan 

patologiskt internetanvändande och ungdomarnas familjer. Ungdomar och barn med IA/PIU 

rapporterade en högre nivå av missnöje med sina familjer än de utan IA/PIU, och beskrev sina 

familjer som mindre organiserade, sammanhängande och anpassningsbara. Det fanns större 

konflikter mellan föräldrar och barn, och barnen uppfattade sina föräldrar som mer benägna att 

använda bestraffningar, samt mindre stöttande, varmare och engagerade. Ungdomar med 

IA/PIU var signifikant mer troliga att ha skilda föräldrar, bo med en ensamstående förälder och 

vara ensambarn. Förekomsten av IA/PIU associeras med negativa konsekvenser inom familjer, 

psykosocialt samt beteendemässigt, men är trots detta sällan fokus för förebyggande arbete och 

behandlingsinterventioner.   

 

Choo et al. (2015) har undersökt data från en longitudinell surveyundersökning som utforskade 

de positiva och negativa effekterna som digitala spel har på 2974 grundskoleelever i Singapore. 

Data undersöktes från två av studiens undersökningstillfällen, ett från 2006 och ett från 

uppföljningen året därpå. Syftet var att undersöka effekterna av närhet i relationen mellan barn 

och förälder samt föräldrars restriktioner gällande barnens spelande över tid i relation till 

barnets patologiska symtom vid spelande. Resultatet blev att högre närhet mellan barn och 

förälder vid första tillfället hade en signifikant betydelse för antalet minskade patologiska 

symtom vi andra tillfället. Föräldrars restriktioner av barns spelande vid första tillfället hade 

inte någon effekt vid andra tillfället. Forskarna resonerar att restriktiva regler gällande barns 

spelande inte är ett effektivt sätt att minska patologiska symtom. Istället är det viktigare med 

relationen mellan barnet och föräldern. 

 

Behandling 

En av våra frågeställningar berör insatser och stöd från socialtjänsten till ungdomarna. Utifrån 

att en sådan frågeställning finns så behöver vi ha god insyn i vilken typ av insatser, vilket stöd 

och behandling som enligt vetenskap används och som fungerar. På detta område så har Zajac, 
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Ginley, Chang och Petry (2017) publicerat en metastudie med följande rubrik: Treatment for 

internet gaming disorder and internet addiction. Artikelns syfte är att sammanfatta olika 

insatsers effekt och om dessa kan ses som evidensbaserade (Zajac et al., 2017). Den som är 

uppmärksam ser att det redan i rubriken finns motsättningar inom området internet gaming 

disorder, vad ryms inom definitionsramen och vad faller utanför? Zajac et al. (2017) har löst 

det genom dubbla formuleringar, internet gaming disorder och ”internet addiction”. Artiklarna 

som ingår i översikten redovisas uppdelat, där internet gaming disorder inkluderar 13 studier 

och internet addiction 13 andra studier. Studierna som rör internet gaming disorder har två 

huvudkategorier och en uppsamlingskategori för behandlingar som prövats. Huvudkategorierna 

består av medicinering och KBT-behandling, uppsamlingskategorin består av bland annat 

familjeterapi och motiverande samtal (Zajac et al., 2017). I resultatdelen så framgår att ingen 

av behandlingarna i de totalt 26 studierna når upp till att anses vara ”well-established or 

probably efficacous” enligt de definitioner som använts (Zajac et al., 2017). Detta beror enligt 

Zajac et al. (2017) bland annat på för små urval, bristande design och avsaknad av skillnad 

mellan testgrupp och kontrollgrupp. Samtidigt belyser Zajac et al. (2017) att positiva om än 

”experimentella” behandlingsresultat finns för medicinering, KBT och familjebehandling.  

 

 



 

17 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör vi för det teoretiska ramverk som ligger till grund för vårt analysarbete. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning som förklarar och motiverar vårt val av teorier. 

 

Förklaringsmodeller för drogbruk och beroende 

Hilte (2005) hävdar att medicinska perspektiv och begrepp fått en framträdande roll när det 

gäller att förklara drogbruk. En sociologisk kritik av det medicinska perspektivet är att sociala 

problem tillskrivs enskilda individer som utvecklar symtom, där konsumtion av droger anses 

vara både orsak och verkan. Drogbrukets biokemiska, genetiska och psykiatriska aspekter 

betonas på bekostnad av sociala och kulturella aspekter. Hilte kallar det medicinska 

perspektivet för en kroppsorienterad förklaringsmodell. 

 

Hilte (2005) föreslår en förklaringsmodell som ser bortom individens olika kroppsliga och 

mentala tillstånd, och som studerar drogkonsumtion som en social praktik som utvecklats mot 

bakgrund av olika kulturella, politiska, sociala, psykologiska och biologiska villkor. Han kallar 

denna modell för den handlingsorienterade modellen. Enligt denna modell kan konsumtion av 

alkohol och narkotika förstås som inslag i olika ungdomskulturer i europeiska länder, som i sin 

tur kan förstås mot kulturella och ekonomiska livsvillkor som ungdomar lever under. Ungdom 

kan uppfattas som en social kategori och särskild fas i livet där utvecklingen av en livsstil är en 

viktig aspekt. Dagens ungdomskultur är sammankopplad med övergången från ett 

produktionsorienterat till ett konsumtionsorienterat samhälle där ungdomar är förmedlare av 

och symboler för en förändrad syn på förhållandet mellan konsumtion och produktion. Tre 

generella, gemensamma kännetecken för de ungdomskulturer som vuxit fram är att de är 

kulturer av fritid snarare än arbete, att de sociala relationerna organiseras runt kamratgruppen 

och är lika kollektiv som individuell, samt att de intresserar sig för utvecklingen av olika 

ungdomsspecifika stilar färgade av social tillhörighet som exempelvis kön, klass och 

etnicitet.  Utvecklingen av en livsstil kopplat till konsumtionen i samhället är enligt Hilte en 

viktig del i livet som ung och utgör centrala begrepp i förståelsen av drogbruk. Enligt den 

handlingsorienterade modellen kan det rekreationella bruket av alkohol och narkotika förstås 

som kulturella uttryck än som symtom på olika medicinska tillstånd.  
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Konsumtion av alkohol och narkotika handlar om att ungdomen formar en egen identitet och 

social tillhörighet med hjälp av olika rekvisita. Indelningen av tid i arbete och fritid är en 

förutsättning för utvecklingen av rekreationellt bruk av droger (Hilte, 2005). Det skiljer sig från 

det traditionella bruket från bondesamhället i tre avseenden: tid och plats för drogbruk skiljs 

från arbetets värld. Droger får en instrumentell roll där de inte knyts lika hårt till livsprocesser 

som exempelvis bröllop. Alkohol och narkotika blir symboler för fritid och används för att 

koppla av. Fritid är förutom en flykt från arbetet och dess auktoritet även en tid av valfrihet där 

man får göra vad man vill och inte vad man måste. Fritiden handlar i dagens samhälle om 

självbestämmande och självförverkligande. Rekreationellt bruk av droger innebär inte enbart 

en identitetsskapande aspekt för ungdomar, utan blir också ett sätt att praktisera frihet och 

självständighet. Narkotikabruk kan hjälpa till att skapa distans och sätta gränser gentemot andra, 

och kan tolkas som en makt över samhället som vissa ungdomar använder för att stärka sociala 

band till den egna sociala gruppen.  

 

Rusmedel används inte bara i berusningssyfte utan kan också stå för en övergång mellan olika 

sociala världar och medvetandetillstånd (Hilte, 2005). Alkoholens vanligaste symbolfunktion 

är att betona skillnaden mellan vardag och fritid, samt markera flytten mellan dessa sociala 

världar. Detta är kulturbunden och har olika funktioner i olika delar av världen. I Sverige är till 

exempel alkoholkonsumtion knutet till fritiden på ett sätt som kanske är annorlunda i länderna 

runt Medelhavet. Normerna kring drickande och narkotikabruk skiljer sig åt mellan olika 

sociala rum och sammanhang. Ett exempel är injicering av narkotika som av 

majoritetskulturens ungdomar beskrivs som en social gräns mellan vanliga ungdomar och 

knarkare. I hippiekulturen i England på 70-talet blev droger som lsd och cannabis en symbol 

för utforskande av en inre värld. Drogbruket gjorde det möjligt att passera en symbolisk barriär, 

men det var inte drogerna i sig som framkallade upplevelserna av den inre världen. Istället 

agerade drogerna som en “omkopplare” till en egenhändigt skapad värld. En studie visar att 

denna omkopplare kan appliceras i ett sammanhang av heroinister. Kriminaliseringen av 

narkotikabruk är en förutsättning för att träda in i en alternativ värld. Syftet kan vara för 

individer att använda denna alternativa värld för att stänga dörren mot omvärlden, och blir 

tillsammans med heroinruset en ersättning för att vistas i andra sociala världar.    
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Problematiskt spelande som en konflikt mellan sociala roller och 

institutioner 

Andreas Gregersen (2018) har skapat ett teoretiskt ramverk för att förstå problematiskt spelande 

som ett socialt problem. Enligt Gregersen handlar problematiskt spelande om motstridiga krav 

från olika sociala aktörer inom sociala institutioner. Han baserar detta på två utgångspunkter: 

att dataspelsvanor är en central aspekt för problematiskt spelande i relation till ungdomar, samt 

att dataspel finns med inom vardagens strukturer. En betydelsefull del av vardagens strukturer 

utgörs i sin tur av sociala interaktioner som är strukturerade av institutionaliserade roller.  

 

Gregersen beskriver utifrån Ervin Goffmans teori att sociala institutioner innehåller sociala 

förpliktelser, regler och normer (2018). När individen agerar inom de sociala institutionerna 

blir de sanktionerade i förhållande till reglerna och normerna, och positiva samt negativa 

känslor kan uppstå. Sociala förpliktelser kan delas in i två kategorier. Den första beskrivs som 

instrumentellt, där ett visst beteende endast ska utföras. Dessa kan ofta förklaras i tydliga regler. 

Den andra kategorin innefattar känslor och är ofta kopplad till upplevda värderingar inom den 

sociala institutionen. Många institutioner kräver att deltagarna är emotionellt involverade på ett 

tydligt sätt, exempelvis glad vid ett födelsedagskalas med familjen. Vissa institutioner kräver 

att deltagarna visar aggression, exempelvis vid tävlingsinriktade spel och sporter. Detta kan ge 

upphov till en konflikt mellan olika typer av accepterade känsloyttringar i olika institutioner. 

Förpliktelser gentemot sociala institutioner är begränsade ur perspektivet att det alltid finns 

uppskov från dem – i vissa sammanhang är de inte lika viktiga eller gäller inte alls. Detta kan 

leda till konflikt, då förpliktelserna inte är absoluta utan kan diskuteras.  

 

Sociala förpliktelser formaliseras i roller som folk kan kliva in i. Folk agerar i egenskap av 

förälder, lärare, student eller syskon utifrån en särskilt institutionaliserad normalitet som är 

knuten till respektive roll (Gregersen, 2018). En roll kommer inte enbart med ett antal 

förpliktelser mot andra roller, utan också mot den sociala institution som “äger” rollen. När 

individer hamnar i konflikter är det ofta en krock mellan olika roller som innehas av individerna, 

och dessa har ofta en koppling till en större institutionell kontext.  

 

Konflikter kan uppstå inom en uppsättning av roller, oftast i en specifik institutionell miljö 

(Gregersen, 2018). Ett exempel på detta är ett barn som har uppsättningar av roller inom 

familjen som barn, son/dotter och syskon. Konflikter kan också uppstå mellan uppsättningar av 
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roller. En individ behöver spela flera roller vid olika tillfällen, och alla dessa roller har sina egna 

uppsättningar. Ett exempel är en ung pojke som är både son och student, och dessa roller har 

varsin uppsättning roller inom familj respektive skola. Uppsättningar av roller kommer ofta 

med olika mycket makt. Ett exempel är relationen mellan föräldrar och barn som har ett 

asymmetriskt maktförhållande gällande att reglera och tvinga fram beteende. En uppsättning 

roller kommer därmed med inbyggda potentiella konflikter då de har krav på varandra inom 

denna maktasymmetri. Det kan skapas maktkoalitioner där innehavarna av vissa roller kan gå 

ihop för att utöva makt mot en annan roll, till exempel två föräldrar mot sitt barn. Eller föräldrar, 

lärare och läkare mot ett barn (Gregersen, 2018). 

 

Maktaspekten gäller inte bara den instrumentella sidan av institutioner, det vill säga att vissa 

aktörer har makt att bestämma och utfärda sanktioner, utan också konflikten mellan en individ 

och de underliggande värderingarna i den givna sociala institutionen (Gregersen, 2018). Vissa 

sociala institutioner är stora maktfaktorer i samhället, till exempel familjen och skola, och dessa 

har moraliska känslor som stolthet och skam kopplat till ansvar samt individuell och kollektiv 

identitet. Individuella aktörer kan ibland hamna i ett läge där de får representera hela 

institutionen, exempelvis ett barn som får representera barndom med alla dess antydda 

värderingar. Enligt Gregersen (2018) är denna representativa funktion väsentlig för att förstå 

konflikter mellan människor gällande dataspelande, i en kontext kring familj och skola. När en 

ungdom avvisar ett krav från sina föräldrar, till exempel att vara uppmärksam i den direkta 

omgivningen istället för att vara uppmärksam i ett spel, så avvisar ungdomen inte bara själva 

befallningen i sig utan också de värderingar som är förknippade med familjen. Känslor som kan 

uppstå vid ett sådant tillfälle är irritation, ilska, skam och stigmatisering. Samma sak gäller när 

ungdomen spelar dataspel istället för att göra sina läxor – ungdomen respekterar inte själva 

tanken att utbildning är något viktigt att prioritera. Samtidigt kan ungdomen känna att andra 

sociala aktörer i sin tur inte erkänner honom eller henne som en fullt fungerande individ och att 

aktörerna samarbetar mot honom i ovan nämnda maktkoalitioner (Gregersen, 2018).  

 

Gregersen (2018) argumenterar att familj, skola och fritid är de sociala arenor som är viktigast 

för att förstå problematiskt spelande. Dessa kommer med varsin uppsättning roller: son eller 

dotter, student och dataspelare. Varje roll kommer med institutionaliserade förpliktelser. Söner 

och döttrar har ansvar gentemot familjen och föräldrar. Studenter har förpliktelser mot skolan, 

och då framförallt lärare och andra studenter. Dataspelare har ansvar mot andra dataspelare, 
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särskilt lagkamrater i tävlingsinriktade matcher där misslyckande att agera inom sin 

spelspecifika sociala roll leder till oönskade konsekvenser.  

 

När föräldrar kräver att en ungdom avslutar en tävlingsinriktad multiplayer-match i ett dataspel 

så utövar de sin föräldramakt för att få ungdomen att fullfölja sina förpliktelser som 

familjemedlem, exempelvis göra sysslor i hemmet, äta middag med familjen, gå och lägga sig 

i tid (Gregersen, 2018). Skolan kan ha åsikter att ungdomen borde göra något som skolan 

upplever som produktivt, istället för att spela dataspel. Dessa roller som familjemedlem och 

student hamnar i konflikt med rollen som dataspelare. Ifall ungdomen avbryter matchen i förtid 

så sviker hen sina förpliktelser gentemot lagkamraterna.  

 

Sammanfattning 

Dataspelsberoende är som tidigare nämnts ett nytt fenomen. Vår uppfattning är att forskningen 

på området är relativt ny och att det saknas mycket allmänt vedertagen kunskap inom området. 

Det debatteras huruvida dataspelsberoende ens bör klassas som ett beroende enligt de 

definitioner som ställs upp i DSM-5 och ICD 11. Istället lyfts sociologiska perspektiv fram som 

alternativa förklaringsmodeller, men även dessa är nya och omdebatterade. Teorier och 

förklaringsmodeller specifikt riktade mot dataspelsberoende befinner sig i ett tidigt stadie, 

varpå det har varit väldigt svårt för oss att hitta lämpliga teorier att använda.  

 

Slutligen landade vi i att Mats Hiltes (2005) förklaringsmodell, som beskrivs i stycket nedanför, 

kan användas för att förstå skillnaden mellan ett rent medicinskt perspektiv på 

dataspelsberoende och ett perspektiv som använder flera olika aspekter. Den går även att 

använda för att tolka alkohol- och drogbruk som identitetsskapande ur ett ungdomsperspektiv. 

Modellen används av Hilte i relation till drog- och alkoholbruk, vilket gör att den i sin helhet 

blir svår att applicera i kontexten av dataspelsberoende. Men vi anser att valda delar av 

modellen går att använda för att tolka det våra respondenter berättat för oss. Vi kombinerar även 

modellen med det Kuss (2013) skriver om mmorpgs som sociala utrymmen. 

 

Andreas Gregersens (2018) teoretiska ramverk förklarar problematiskt spelande som en 

konflikt mellan sociala roller och institutioner. Detta är en av få teorier som är specifikt 

utformad för att förstå dataspelsberoende, och då med en sociologisk ansats som agerar motvikt 

mot den psykiatriska förklaringsmodellen som DSM-5 och ICD 11 tillhandahåller. Därför 
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använder författaren begreppet problematiskt spelande istället för dataspelsberoende. Vi 

använder det teoretiska ramverket, som beskrivs ovan, för att förstå det komplicerade samspelet 

mellan familj, skola och ungdom i relation till dataspelsberoende.   

 

I vår analys kommer vi även lyfta in delar av den tidigare forskning som vi redovisar i tidigare 

avsnitt. 
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Metod  

Sammanfattning 

I detta avsnitt presenterar vi vår valda metod och forskningsdesign. Vi redogör för population 

och urval, datainsamlingsmetod, analysmetod samt en diskussion över tillförlitlighet. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse över etiska överväganden samt hur vi förhåller oss till GDPR. 

 

Forskningsdesign 

En forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. En forskningsmetod utgör 

en teknik för insamling av data (Bryman, 2011). En tvärsnittsdesign innebär att man samlar in 

data från mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt, och ett exempel inom kvalitativ forskning är 

vid semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer med ett antal människor (Bryman, 2011). 

Vi använde en tvärsnittsdesign i och med att vi intervjuat ett antal socialsekreterare under en 

kortare tidsperiod. Intervjuerna var kvalitativa semistrukturerade (se mer under 

datainsamlingsmetod). Metoden vid analys av data var tematisk analys (se mer under avsnittet 

analysmetod).  

 

Population och urval 

Bekvämlighetsurval bygger på vilka personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren (Bryman, 2011). Med ett målinriktat urval gör forskaren sitt urval utifrån en önskan 

om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna.  

 

I kvalitativa intervjuer bör man intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det 

man behöver veta, att man genomför intervjuer tills man når en mättnadspunkt där nya 

intervjuer inte genererar ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). I vanliga intervjustudier 

brukar antalet intervjuer ligga runt 15, 10 stycken. Antalet kan skifta beroende på tid och 

resurser som finns tillgängliga. Vi gjorde bedömningen att sex intervjuer är en bra utgångspunkt 

utifrån detta, och resonerade att det borde ge oss tillräckligt med kunskap samtidigt som 

arbetsbördan blir rimlig inom vår angivna tidsram. Vi använde oss av en kombination av 

bekvämlighetsurval och målstyrt urval. Utifrån vår forskningsfråga ansåg vi det naturligt att 

efter ett målinriktat urval intervjua just socialsekreterare. Vårt inklusionskriterie gällande 

socialsekreterarna var att de har någon form av erfarenhet gällande barn och ungdomar som kan 

falla inom ramarna för dataspelsberoende. 
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Vi avböjde ett antal intervjuer utifrån att dessa av oss ansågs vara olämpliga med hänvisning 

till någon av följande punkter: 

 

1. Två intervjuer hade redan skett eller planerats in inom samma kommun.  

2. Socialsekreteraren kunde antas avspegla en annan socialsekreterare som vi redan 

intervjuat eller hade för avsikt att intervjua, exempelvis om socialsekreterarna läst 

samma utbildning på samma ort samtidigt och var i samma ålder. 

3. Socialsekreteraren var antingen släkt, vän eller kollega till någon av oss och som på 

något sätt kunde påverka oss negativt under intervjuerna, alternativt försätta någon i 

beroendeställning till följd av intervjun.  

 

Datainsamlingsmetod 

En majoritet av socialsekreterarna som vi intervjuade hittades på två olika sätt. Det vanligaste 

tillvägagångssättet var att vi fick förslag presenterade av yrkesaktiva som vi tidigare fått kontakt 

med under vår verksamhetsförlagda utbildning. Förslagen kunde exempelvis vara på deras 

tidigare kurskamrater, kollegor eller andra personer som ingår i olika samverkansgrupper. 

Sekundärt så använde vi oss av telefon och tog då kontakt med 1:e socialsekreterare på barn 

och ungdom i kommuner där vi saknade socialsekreterare att intervjua. Efter en kort 

presentation så fick 1:e socialsekreteraren ta ställning till om hen ansåg att det fanns några 

lämpliga socialsekreterare som vi kunde ta kontakt med.  

 

Efter att vi fastställt ett urval som motsvarade våra kriterier så skickades en förfrågan om 

deltagande ut. En förfrågan skickades ut via mail eller post. Detta följdes sedan av att vi tog 

telefonkontakt med socialsekreteraren efter att denna haft ett par dagar på sig att ta ställning till 

eventuellt deltagande. Intervjuerna anpassades så att de kunde genomföras på en för 

socialsekreteraren lämplig plats och tid. Vi gjorde ett fåtal undantag från fysiska möten och då 

använde vi oss av annan röstkommunikation istället. Oavsett om intervjun var på plats eller 

skedde med hjälpmedel så var genomförandet detsamma. Vi använde oss av en diktafon för att 

spela in ljud och utgick från den semistrukturerade intervjuguiden som vi upprättat. Inga övriga 

deltagare, kollegor eller annan fick närvara under intervjun. Innan intervjun startades så fick 

socialsekreteraren lämna sitt muntliga samtycke för att delta samt möjligheten att ställa frågor. 

Därefter så genomfördes intervjun. Efter intervjun så fick socialsekreteraren ytterligare en 

möjlighet att ställa frågor innan mötet avslutades. Transkribering genomfördes genom att vi 
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lyssnade på inspelning och matade in det som sades i en ordbehandlare på en dator. Data som 

bedömdes vara av känslig karaktär, exempelvis tidpunkter och platser utelämnades och togs 

aldrig med i texten. Data har inte lagrats på dator ansluten till internet. All form av datadelning 

och processande har gjorts genom att vi som skriver detta fysiskt har träffats, alternativt att vi 

med hjälp av verktyg för röstkommunikation sammanställt våra dokument så de haft identisk 

information. 

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden togs fram genom att vi formulerade frågor som kopplades till tre olika teman. 

Dessa tre teman var bakgrund, missbruk och beroende i allmänhet samt dataspelsberoende 

specifikt. När vi ställde frågor som rörde bakgrund så var vi bland annat intresserade av vilken 

erfarenhet respondenten hade från socionomyrket och arbetet med ungdomar, ålder på 

respondent samt vad och var man hade studerat för att kunna arbeta som socialsekreterare. 

Frågorna som togs fram och kopplades till temat missbruk och beroende i allmänhet, 

formulerades med avsikten att fånga upp respondentens definition av och tankar kring 

beroende. Detta följdes sedan upp med en mer specifik frågeställning där respondenten gavs 

möjlighet att vidare utveckla sitt resonemang utifrån att det skulle tolkas gentemot en kontext 

av dataspelsberoende. Dataspelsberoende definierades aldrig av oss i själva intervjuguiden eller 

dess frågor utan lämnades avsiktligt öppet för respondenten att själv tolka och förklara genom 

frågornas utformning. Avslutningsvis så formulerades frågor som specifikt avsåg 

dataspelsberoende. Dessa frågor berör det arbete som socialsekreteraren utför dagligen men 

med fokus på dataspelsberoende. Dessa frågor formulerades utifrån den kunskap vi tagit till oss 

i genomgången av tidigare forskning, men också utifrån våra frågeställningar. Intervjuguiden 

delades i två kolumner, där den första kolumnen innehåller själva frågan. Den andra kolumnen 

innehåller hypoteser som delvis motiverar och delvis förklarar varför respektive fråga har tagits 

med. Intervjuguide finns bifogad som bilaga 1.     

 

Analysmetod 

Vi har använt tematisk analys som analysmetod. Bryman (2011) beskriver att tematisk analys 

utförs genom att noggrant läsa materialet flera gånger för att hitta teman och underteman. Vi 

har analyserat våra genomförda intervjuer först genom att transkribera dem i textformat, 

löpande, allt eftersom intervjuerna genomförts. I samband med detta har vi muntligt diskuterat 

innehållet i intervjuerna. Därefter har vi var för sig läst igenom materialet i sin helhet. Sedan 
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har vi var för sig läst igenom materialet ytterligare gånger och noterat koder. Dessa har sedan 

sorterats in i teman och underteman. Vi har sedan diskuterat dessa teman som vi hittat enskilt, 

analyserat dessa och kommit fram till de slutsatser som redovisas i avsnittet resultat och analys. 

 

Etiska överväganden 

Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet, som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innebär ett krav på skydd mot insyn i exempelvis individers 

livsförhållanden. Individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Individskyddskravet ställs mot forskningskravet, som innebär att tillgängliga 

kunskaper utvecklas och fördjupas och att metoder förbättras. Forskningskravet och 

individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra – värdet av ett förväntat tillskott av ny 

kunskap ska vägas mot eventuella negativa konsekvenser för undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare. Efter interna diskussioner blev vår bedömning att socialsekreterare på ett 

generellt plan inte har den typ av personliga upplevelser med dataspelsberoende som kan väcka 

minnen och obehag. Om de ändå skulle lida psykiska men av vår studie gjorde vi bedömningen 

att det finns professionell hjälp att få via arbetsplatsen. Vi har fyllt i blankett för etisk 

egengranskning och svarat nej på samtliga frågor, se bilaga 3. 

 

Vetenskapsrådet (2002) delar in individskyddskravet i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera de av forskningen berörda personerna om uppgiftens syfte, samt villkor 

för deras deltagande. De ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Vi har uppfyllt informationskravet genom att vi tydligt har 

informerat vad vår studie handlar om och hur den genomförs, samt att deltagande är frivilligt 

och att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. Informationen förmedlades 

muntligt vid intervjutillfället samt skriftligen via informationsbrev. 

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi har uppfyllt detta krav genom att vi först frågade enhetschefer om lov att kontakta 

socialsekreterarna. Efter godkännande kontaktade vi våra tilltänkta respondenter och inhämtade 

muntligt samtycke för deltagande i studien.  
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Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har uppfyllt detta krav genom att vi inte har 

behandlat personuppgifter. Samtliga respondenter är anonyma och har ej nämnts vid namn. Inte 

heller har vi skrivit i vilken kommun de arbetar. Intervjuerna spelades in med diktafon och 

raderades efter transkribering. Transkriberingarna förstördes efter att vi analyserat materialet.  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har uppfyllt detta krav genom att vi enbart använt vårt insamlade 

material till denna studie. 

 

GDPR 

GDPR gäller i hela EU och har som syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet 

av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Ett annat syfte 

är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av 

personuppgifter. GDPR gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter, 

samt vissa typer av manuell behandling. Med personuppgifter menas varje upplysning avseende 

en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, 

namn, adress, bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator. Med 

behandling menas en åtgärd beträffande personuppgifter såsom insamling, registrering, 

organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 

användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, 

justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring (Datainspektionen, u.å.). 

 

De personuppgifter som kunde vara aktuella i vår studie var de ljudupptagningar vi gjorde vid 

våra intervjuer. För att inte omfattas av GDPR spelade vi in intervjuerna med en diktafon. 

Materialet lagrades aldrig på en dator. Det transkriberade materialet förstördes efter vi 

genomfört vår analys. 

 

Tillförlitlighet 

Begreppet tillförlitlighet används för att bedöma kvalitativa undersökningar. Tillförlitlighet 

består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011).  
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Trovärdighet handlar om att forskarens beskrivning av verkligheten är trovärdig i andra 

människors ögon. För att skapa trovärdighet ska forskning bedrivas i enlighet med de regler 

som finns och rapportera resultatet till de personer som är en del av den sociala verklighet som 

studerats (Bryman, 2011). Vi har uppnått detta genom att vi har följt de regler och riktlinjer 

som finns, samt att vi redogjort för dessa i uppsatsens respektive avsnitt. Våra respondenter har 

möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen. 

 

Överförbarhet motsvarar extern validitet och rör i vilken utsträckning resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer eller situationer (Bryman, 2011). Genom att skapa täta 

beskrivningar av de detaljer som framgår i en kultur kan man tillhandahålla en databas som 

andra personer kan använda för att bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö. Vi 

anser att vi har tillhandahållit tillräckligt detaljerade beskrivningar för detta ändamål, men är av 

uppfattningen att generalisering inte uppnås i vår uppsats. Vår studie går inte att generalisera 

till andra kontexter.  

 

Pålitlighet innebär att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). Detta har vi uppnått genom att vi har beskrivit arbetets 

gång samt våra bakomliggande resonemang i uppsatsens olika avsnitt. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren inser att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Forskaren ska inte medvetet låta personliga 

värderingar påverka utförandet av undersökningen samt slutsatsen (Bryman, 2011). Vi har 

uppnått detta genom att vi har redogjort för vår förförståelse av ämnet i uppsatsens avsnitt om 

bakgrund, samt att vi har försökt utföra studien så objektivt som möjligt enligt de regler och 

riktlinjer som finns.  
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Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av våra intervjuer. Avsnitten är indelade efter de teman 

som framträtt under analysen. I avsnittet presenterar vi också våra respondenter. Följande 

modell redogör för de teman och underteman som vi tagit fram under analysen av data: 

          

 

Presentation av respondenter 

Våra respondenter var mellan 25 och 65 år gamla, tre män och tre kvinnor. Samtliga arbetade 

eller hade nyligen arbetat som socialsekreterare med inriktning mot barn och ungdomar. 

Samtliga respondenter hade någon form av erfarenhet gällande barn och ungdomar som kan 

falla inom ramarna för dataspelsberoende. Fyra av respondenterna var utbildade socionomer, 

en var beteendevetare och en var samhällsvetare.  

 

Definitioner av dataspelsberoende 

För att definiera ett dataspelsberoende så använde respondenterna två olika utgångspunkter som 

till mångt och mycket liknar varandra. Dessa gick sedan isär när de började prata om abstinens. 

Dessa utgångspunkter tenderar att antingen vara medicinska eller sociala. Det vanligast 

påtalade symtomet var kontrollförlust som var ständigt återkommande när respondenterna 

definierade beroende. Detta kan yttra sig i att personer med ett beroende inte kan sluta trots att 

de vill, att de spenderar pengar de inte har eller prioriterar bort andra saker i sitt liv vilket leder 

till negativa konsekvenser. Just negativa konsekvenser var tongivande vid definitionen av 
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beroende, vilket majoriteten av respondenterna gav uttryck för. En respondent uttryckte 

följande: 

 

Du kan missbruka vad som helst. Det är väl om det ger några konsekvenser över ditt övriga liv, alltså 

över det liv du önskar. Och någonting som du inte har kontroll över, ger dig konsekvenser som är 

oönskade. Och du inte har kontroll att bryta det, då har du ett beroende. 

 

Just formuleringen “du kan missbruka vad som helst” är talande för hur de flesta av 

respondenterna resonerar. När de ombads att definiera dataspelsberoende beskrev majoriteten 

av dem att det fungerar som andra missbruk och beroenden. En respondent betonade dock 

skillnaden mellan dataspelsberoende och ett kemiskt beroende: 

 

Är du alkoholist eller narkoman så har du ju ett beroende där kroppen vrålar efter den kemiska substansen. 

Den kan ersättas med substitutionsbehandling, du kan inte ge, ersätta ett dataspelsberoende med att du 

tittar på Televinken på TV. Men du kan ersätta en alkoholist med Stesolid istället. 

 

Överlag så var respondenterna överens om vad ett beroende är, men det fanns ändå en viktig 

skillnad som delar det sociala från det medicinska. Där det medicinska beroendet har en 

betoning på kemisk abstinens vilket inte återfinns i sociala beroendet på samma sätt. Samtidigt 

förklarade en respondent att sociala beroenden inte går att substitutionsbehandla på sådant sätt 

som vissa kemiska beroenden. 

 

Orsakerna bakom dataspelsberoende 

Som bakomliggande orsaker till spelandet så tog våra respondenter upp tre områden. Sociala 

skäl beskrevs ofta nästan identiskt med medicinska skäl och dessa kan i viss mån förstås som 

överlappande med varandra. Helt fristående är det tredje området som vi benämnt det 

ekonomiska skälet. Det ekonomiska skälet fördes på tal när problemet med dataspelande hamnat 

i ljuset och socialtjänsten mobiliserar för att hjälpa ungdomen men möts av föräldrar som 

försvarar eller motiverar dataspelandet med ekonomiska motiv. Det kan förhålla sig som en 

respondent beskrev: 

 

Vad gör du och varför? Ja sa det en gång och föräldern trodde jag skojade... ”men vadå dataspelet kostar 

ju bara 110 kr i månaden”, ja men och? Vad kostar det din son om han inte klarar av skolan? Det är ju en 

piss i Mississippi eller ännu mindre. 
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Det sociala skälet lyftes ofta fram tillsammans med en uttryckt önskan om att få vara normal. 

Ibland så handlar det om ungdomar som har svårt med det sociala, att träffas och umgås med 

folk i samma ålder på ett normalt sätt, utan att detta innebär att dom skall behöva utsätta sig 

själva för mobbning och liknande. Dessa ungdomar menar att datorn och den digitala miljön 

får dem att vara normala och kunna ta del av en virtuell gemenskap och sammanhang utan 

tråkigheter i samma omfattning som det verkliga livet. En respondent gav följande exempel 

som belyser sociala skäl: 

 

Ja alltså han ville vara som alla andra. Han tyckte att det var jobbigt att han inte kunde vara i sociala 

sammanhang, han tyckte det var jobbigt att han inte kunde ha några kompisar, så han tyckte att det var 

jobbigt att han inte kunde gå i vanlig klass, så han ville ju bli som alla andra men hade inte förmågan att 

lösa det själv. Sen tror jag att han tyckte att det var skönt att sitta framför datan för då slapp han ju allt 

det här. 

 

Det sociala skälet utgår inte enbart från ungdomen, en majoritet av respondenterna förklarade 

att vanligt förekommande är en bristande föräldraförmåga hos de dataspelande ungdomarnas 

föräldrar. Bristande gränssättning, regler och rutiner hos föräldrarna betonades särskilt. En 

respondent berättade: 

 

Det är faktiskt väldigt vanligt att det är föräldrarna som har svårt. 

 

Slutligen så nämndes det medicinska skälet som nästan kan förstås som påbyggnad av det 

sociala skälet. Detta utifrån att det finns en medicinsk utgångspunkt vilket fick några 

respondenter att förklara sociala skäl utifrån en medicinsk grund. En respondent beskrev det så 

här:  

 

Om jag tänker tillbaka till alla mina ärenden som har någon form av spelmissbruk i form av dataspel då 

så tänker jag att alla har en gemensam nämnare, att de har psykisk ohälsa som en grund. Om den är i form 

av psykisk ohälsa att man har miljöproblem, det vill säga inom hemmet, eller om det är diagnos som har 

blivit obehandlad, man har inte fått någon medicinering eller stöd i det, oavsett vad det är för något så är 

det oftast det som är grunden. 

 

En annan respondent hade mer fokus på ospecificerad psykisk ohälsa och beskrev det så här: 
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Ditt psykiska mående försämras och du går in mer och mer i den här bubblan och det är enda gången du 

kan få utlopp för dina känslor, det är enda gången du känner dig trygg. Den enda gången du känner att 

du får utlopp över huvud taget är för att du spelar. 

 

 

Händelseförloppet 

Själva händelseförloppet där problematiken med dataspelande ungdomar uppmärksammas kan 

delas in två olika underteman. Allmän oro är när skolan börjar se en förändring hos ungdomen 

och att detta påverkar hen negativt. Skolans representanter tar då kontakt med socialtjänsten 

antingen genom olika former av samverkansgrupper eller genom att via telefon ringa 

socialtjänsten. En respondent beskrev processen enligt följande: 

 

Det som skolan brukar göra, som de har möjlighet att göra, är att de kan ringa och rådfråga oss anonymt. 

Att nu har vi en Kalle och såhär och såhär ser det ut, och så kan de rådfråga oss. 

 

Även föräldrar kan göra på liknande sätt när man uppmärksammar att något är fel. Detta 

beskrevs endast av ett fåtal respondenter och underströks av att man påtalade att det är mycket 

ovanligt förekommande. Påtaglig oro kom på tal när man från skolan ser att ungdomen under 

längre perioder uteblir från undervisningen och att man från skolans sida inte lyckas förbättra 

situationen. Det är inte längre tal om sjunkande betyg och hur man från skolans sida skall 

komma till rätta med detta. En respondent belyste skillnaden med följande uttalande:  

 

Ja att skolan tar kontakt med oss eftersom dom har redan försökt att göra vad dom kan för att få eleven 

att komma dit eller göra anpassningar för att den ska komma ikapp det den missat och så där men att det 

inte lyckats och de känner att de inte heller får med sig föräldrarna. 

 

Orosanmälningar hänger i regel samman enbart med påtaglig oro, vilket betyder att skolan utan 

undantag lämnar orosanmälan i alla dom exempel som vi tagit del av. Respondenterna berättade 

att det är ovanligt att föräldrar hör av sig till socialtjänsten med påtaglig oro och lämnar 

orosanmälan gällande dataspelande ungdomar. En respondent beskrev hur det kan se ut på 

följande sätt: 

 

Alltså jag hade ett ärende där det kom fram en ungdom som hade väldigt hög frånvaro och där det även 

fanns information om att han spenderade väldigt mycket tid… Framför datan. Så då kom det en 
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orosanmälan från skolan och föräldrarna hade... Dom hade svårt och behövde hjälp att gränssätta 

dataspelsanvändningen. 

 

Insatser 

När vi i intervjuerna förde insats på tal så fick vi tre olika svar som följer varandra i serie. Det 

handlade dels om det förebyggande arbetet, hjälp till gränssättning som sedan följdes av 

behandling. Respondenterna pratade om det förebyggande arbetet som föräldrarna ska ansvara 

för, ofta med motiveringen att det är deras ansvar som föräldrar att ta hand om sina barn. Det 

var dock aldrig tal om att någon annan än just föräldrarna skall förebygga problem kopplat till 

dataspelande. Det följdes upp av gränssättning, och här var respondenterna överens om att 

socialförvaltningen ska erbjuda föräldrarna stöd för att få till en adekvat gränssättning för 

ungdomen om så behövs. Respondenterna gav exempel på hur man instruerar föräldrarna om 

hur och varför man måste dra ur nätverkskabeln, ta strömkabeln eller placera datorn på en 

allmän plats i hemmet. Detta följs också av uppmuntran riktad mot föräldrarna från 

socialsekreterarna för att stärka dom i föräldrarollen. En respondent beskrev på följande sätt 

hur gränssättning och stöd kan komma till uttryck: 

 

Men då har det varit alltså stöttande så pass till föräldrarna att slå av den jävla datorn, nu snor du 

strömkabeln. Det är bara att göra, så att man stärker föräldern i att törs man så törs man . Ja visst, men då 

har inte missbruket gått så långt.  

 

I intervjuerna framkom ingenting som tyder på att någon av respondenterna eller deras 

respektive socialtjänst arbetar förebyggande med dataspelsberoende. Istället fokuserar man på 

att stärka föräldrarnas förmåga att gränssätta ungdomen. En respondent beskrev varför det 

fungerar som det gör på följande sätt: 

 

Ja och där har vi socialtjänstens synsätt på vem är det som ska hjälpa barnen? Jo föräldrarna ska hjälpa 

sitt barn och vi hjälper föräldrarna att hjälpa. För går vi in och hjälper barnet tar vi över föräldrarollen 

och det är inte vårt uppdrag som myndighetspersoner i det här. 

 

När vi till sist kommer till behandling så svarade en majoritet av socialsekreterarna att 

insatserna som vanligast förekommer är samtal i öppenvård, och placering i familjehem. 

Åsikterna gick isär hos respondenterna om samtal i öppenvård är en lämplig insats. En 

respondent uttryckte det så här:  
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Ja visst du kan erbjuda samtal två gånger i veckan (skrock), en timme styck, och är det en fjortonåring så 

klarar de 30 minuter av att prata med en gubbe eller tant liksom. Eh, men det är liksom... Det hjälper 

ingenstans. Det kan hjälpa lite. Men föräldrarna måste haka på för de har ju 24-timmarspasset 

 

Medan en annan respondent uttryckte det så här: 

 

Efter öppenvården så fortsatte det med att hen fick en kontaktperson. Och när hen hade lärt känna henne, 

den här kontaktpersonen, och de hade blivit väldigt... Hen fick komma ut och se att det kan vara roligt att 

komma ut och gå på bio, bowla eller... Ja, göra sådana saker, att efter ett tag så började de själva prata 

om att familjehemsplaceras. 

 

Det fanns också exempel där en mer individuell bedömning görs och resonemang kring att det 

kan vara lämpligt i ett fall medan det i andra fall bedöms vara en olämplig eller otillräcklig 

insats. 

 

Självkritik hos respondenterna 

Sammantaget så tog respondenterna upp två områden när man diskuterade vad som skulle 

kunna förbättras i socialtjänstens arbete med dataspelsberoende. Man pratade dels om en 

kunskapsbrist utifrån att man saknar utbildning specifikt riktad mot dataspelsberoende. Man 

pratade också om att dataspelsberoende ett nytt problem som inte är särskilt prioriterat, vilket 

vi valt att kalla för ett ospecifikt problem. Samtliga respondenter uppgav att man under sin 

utbildning läst kurser riktade mot missbruk och beroende med substansberoende som fokus. 

Samtidigt uppgav alla våra respondenter att man inte tagit del av någon utbildning som riktats 

mot dataspelsberoende, men att man möter dataspelsberoende ungdomar i sin yrkesutövning.  

En respondent uppgav att problem med ungdomar och dataspelande har förekommit tidigare 

när spelet World of Warcraft var som störst, hen formulerar det så här: 

 

Nu var det ett par år... Det var ett par år sedan jag stötte på det nu... för World of Warcraft är inte lika 

stort längre, så... Men det som kommer nästa tror jag är mobiltelefoner. Det kommer ses som ett beroende 

inom kort.  

 

Dataspelsberoende kan ses som något ospecifikt just utifrån att det kommer och går i vågor 

tillsammans med stora spelsläpp eller kohorter av ungdomar. En respondent förklarade det så 

här: 
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Då tror jag att hen hade längtat mer efter sina klasskompisar, jag tror att hen hade. Jag tror inte att hen 

hade varit så sjuk som hen är. För då fanns inget substitut. Människan är social och då hade hen haft ett 

behov av att träffa andra. Ett behov som hen idag tillgodoser genom internet, genom sina spel och har 

därför utvecklat en social fobi, hen kan inte träffa riktiga människor idag. Och det här har ju ökat, det 

fanns ju inga hemmasittare när jag gick i skolan på 70-talet. Det fanns inte och förekom inte. Hade det 

varit en fysisk sjukdom så hade det ju förekommit då med… 

 

Vidare så förklarade en annan respondent att problemet som sådant, dataspelsberoende är ett 

ospecifikt problem med följande resonemang: 

 

Mm och jag tror det beror på att vi har alldeles för dålig kunskap i ämnet. Det finns alltså dels finns det... 

Folk är inte intresserade av problematiken... För det är någonting som “går över”. Vi har inte sett de 

långtgående konsekvenserna av ett dataspelsberoende än. Vi ser inte dom som man kan tänka är liksom 

en kille eller tjej som ändå klarar av att hålla i ett arbete under en tid, men all sin fritid spelar och inte 

övrigt har något socialt liv. Konsekvenserna av det kommer vi inte se än på 20 år.  

 

Sammantaget så var man överens om att kunskapsbristen påverkar hur man agerar och hur man 

resonerar kring problemet med dataspelande ungdomar. Utöver det så tillkommer också att 

problemet är väldigt ospecifikt vilket bland annat försvårar hur respondenterna ska ta till sig 

adekvat kunskap inom rätt område.    
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Diskussion 

I detta avsnitt presenteras först en sammanfattning av studiens resultat. Sedan diskuterar vi 

studiens resultat utifrån våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Sedan för vi en 

diskussion runt vårt genomförda arbete. Vi reflekterar också kring förslag för framtida 

forskning och implikationer för praktiken. 

 

Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare arbetar med och resonerar kring 

ungdomar som lever med dataspelsberoende. Nedan besvarar vi studiens frågeställningar.  

 

Vår första frågeställning handlade om vad socialsekreterare har för uppfattning om och 

erfarenhet av dataspelsberoende. Majoriteten av respondenterna såg dataspelsberoende som 

likvärdigt andra typer av beroende. De flesta av dem beskrev dataspelsberoende utifrån olika 

symtom som vi i analysarbetet kunnat sammankoppla med diagnoskriterierna i DSM-5 och ICD 

11. Samtliga respondenter hade någon form av professionell erfarenhet av dataspelsberoende, 

det vill säga att man hade kommit i kontakt med detta i tjänsten.  

 

Orsaken bakom dataspelsberoende beskrevs som komplicerad, med många olika samspelande 

faktorer. Framförallt betonade respondenterna sociala aspekter med bristande gränssättning hos 

föräldrar och problem i skolan, ibland kombinerat med psykiatriska diagnoser. Social 

gemenskap inom ramarna för spelet nämndes också av några respondenter. Sammantaget gjorde 

dessa faktorer att vissa ungdomar fastnade i ett dataspelsberoende. Vår tolkning blev att 

socialsekreterarna tar hänsyn och förhåller sig till dessa faktorer när de resonerar kring 

dataspelsberoende ungdomar. Samtidigt saknades en enhetlig och allmänt vedertagen 

beskrivning av de bakomliggande orsakerna.  

 

Vår andra frågeställning handlade om de förutsättningar och hinder socialsekreterare uppfattar 

gällande arbetet med dataspelande ungdomar. Respondenterna berättade att förutsättningar för 

att arbetet med dataspelsberoende ungdomar ska fungera är att skolan fångar upp dem via 

orosanmälan till socialtjänsten. En annan förutsättning för behandlande arbete är att få med 

föräldrarna i planeringen, då det primärt är föräldrarna man riktar behandlingen mot. 

Respondenterna uppgav att ett hinder i arbetet är att de saknar kunskap om dataspelsberoende, 
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vilket delvis förklarades av att det upplevs som ett nytt fenomen och att det därmed inte hunnit 

uppmärksammas ordentligt av socialtjänsten.  

 

Vår tredje frågeställning berörde vilka insatser och vilket stöd som erbjuds ungdomar med 

dataspelsberoende. Det återkommande temat gällande behandling var att stärka föräldrar i 

föräldrarollen. Enligt vår tolkning blev det också den huvudsakliga insatsen som socialtjänsten 

erbjöd, man behandlade alltså primärt föräldrar och inte de dataspelande ungdomarna. I vissa 

fall förekom dock samtal inom öppenvård för ungdomar. Andra insatser som kunde vara 

aktuella är placering i familjehem samt kontaktperson. Ingen av respondenterna pratade om 

förebyggande arbete. Trots att det av respondenterna uppmärksammades att det kan finnas olika 

bakomliggande faktorer bakom ett dataspelsberoende så är det ändå oftast föräldrastöd som 

utgör det primära stödet, alternativt att på olika sätt ta bort eller begränsa datoranvändande hos 

ungdomen. Motiveringen bakom detta tolkade vi som något otydlig. I vissa fall beskrevs 

bristande gränssättning som själva orsaken till dataspelsberoende, och då tedde sig dessa 

insatser som naturliga. Men gränssättning i form av föräldrastöd förekom som insats även när 

den bakomliggande orsaken var oklar.  

 

Definitioner av dataspelsberoende 

Vår uppfattning var att respondenterna inte delade en och samma definition av 

dataspelsberoende, men att de ändå i grova drag speglade några av de diagnoskriterier som APA 

(2018) länkat samman med internet gaming disorder. Kontrollförlust och negativa 

konsekvenser för personens liv framgick tydligast i våra intervjuer, men även symtom som att 

ljuga för familjemedlemmar, använda spelandet för att lindra negativa känslor, tappa intresset 

för andra aktiviteter samt ökad tolerans kom på tal i enskilda intervjuer. Vår bedömning blev 

därmed att respondenternas definition av dataspelsberoende på ett övergripande plan stämde 

överens med beskrivningen i DSM-5 och ICD 11.  

 

Orsakerna bakom dataspelsberoende 

Vi fann endast en koppling till den kroppsorienterade förklaringsmodellen som Hilte (2005) 

beskriver som ett perspektiv där biokemiska, genetiska och psykiatriska aspekter betonas. 

Respondenten pratade dock även om andra aspekter av dataspelsberoende, inte enbart 

biologiska, och kan därför snarare tolkas utifrån Hiltes (2005) handlingsorienterade modell som 

utöver biologiska perspektiv även innefattar kulturella, politiska, sociala och psykologiska 
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villkor. Det är just den handlingsorienterade modellen som enligt vår tolkning kändes mest 

angelägen i förhållande till vad majoriteten av respondenterna beskrev. Särskilt de sociala 

aspekterna betonades av respondenterna, och då främst inom familj och skola. 

 

Det respondenterna berättade om föräldraförmåga och familjesituation ligger i linje med den 

forskning vi hittat som ser ett samband mellan dataspelsberoende och dysfunktionella 

familjemönster (Li et al., 2014). När våra respondenter resonerade kring problematiska 

familjesituationer betonade de dock främst bristande gränssättning i form av regler och rutiner, 

snarare än själva relationen mellan barn och föräldrar. Detta går emot den slutsats Choo et al. 

(2015) kommit fram till i sin undersökning, att restriktiva regler gällande barns spelande inte är 

ett effektivt sätt att minska patologiska symtom utan att det istället är viktigare med relationen 

mellan barnet och föräldern. 

 

Samspelet i familjesituationen kan förstås utifrån Gregersens (2018) teoretiska ramverk för att 

förstå problematiskt spelande som ett socialt problem. Enligt modellen kan det dysfunktionella 

i familjemönstret handla om konflikter mellan olika sociala roller med motstridiga krav. Ett 

exempel skulle kunna vara en ungdom som har en stark anknytning till sin sociala roll som 

dataspelare, vars förpliktelser hamnar i konflikt med rollen som son inom en familj. Vår 

tolkning blev att det då snarare var i relationen mellan dessa roller och föräldrarnas föräldraroll 

som det uppstod en konflikt – inte i bristande gränssättning i sig. Detta var dock ingenting som 

respondenterna gav uttryck för, mer än att några respondenter berättade att vissa sociala 

aspekter av spelande upplevs som viktiga för ungdomarna. Resonemanget om rollkonflikter i 

relation till dataspelsberoende utvecklar vi vidare under avsnittet om behandling.  

 

Enligt Hiltes handlingsorienterade modell (2005) så kan kulturella livsvillkor som ungdomar 

lever under bidra till att förklara ungdomars beroende. Bruk av alkohol och narkotika kan 

förstås som kulturella uttryck och som ett sätt för ungdomar att forma en egen identitet och 

social tillhörighet. Vi ansåg att detta kan kopplas till Kuss (2013) beskrivning av mmorpgs 

dragningskraft i form av sociala utrymmen. Vår uppfattning blev att ungdomar utöver alkohol 

och droger även kan använda dataspel för att skapa en identitet och hitta ett socialt 

sammanhang. Särskilt aktuellt kan det bli hos de ungdomar som upplever svårigheter i sin 

sociala omgivning i hemmet eller skolan, till exempel de ungdomar som respondenterna pratade 

om. Det faktiska spelandet kan enligt vår tolkning, utifrån Hilte och Kuss ovan, fungera som 

rekvisita för att få tillgång till de sociala utrymmen som spelen utgör. Överdrivet spelande 
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skulle kunna förklaras utifrån att en ungdom med sociala svårigheter hittar en alternativ social 

värld i spelen och spelar på ett kulturellt oacceptabelt sätt för att sätta gränser mot 

“verkligheten” och stärka banden till den egna sociala gruppen i spelen.  Spelandets sociala 

aspekter nämndes dock inte av samtliga respondenter, så vår slutsats gällande 

socialsekreterarnas förståelse av dessa var att förståelsen var otydlig och inte delades av 

samtliga respondenter.  

 

Det ekonomiska skälet bakom dataspelsberoende, det vill säga att föräldrar tillhandahåller 

datorer, spel och internetuppkopplingar, kan tolkas utifrån Hiltes (2005) förklaring om att 

kulturella och ekonomiska livsvillkor som ungdomar lever under kan hjälpa oss att förstå 

alkohol och drogbruk. Vår förståelse var att vi i Sverige globalt sett har en hög levnadsstandard 

där de flesta har tillgång till snabba internetuppkopplingar och bra datorer som klarar av att 

driva moderna spel. Det finns också ekonomiskt kapital för att spendera mycket pengar på 

fritidsintressen, exempelvis dyra spel. Denna syn reflekterades också av några av våra 

respondenter. Ställt mot Hiltes (2005) förklaringsmodell så tänkte vi att det är den kulturella 

och ekonomiska kontexten som möjliggör att en ungdom hamnar i ett dataspelsberoende. Finns 

det inga pengar till ovanstående i hushållet kan ungdomen helt enkelt inte spela några dataspel. 

Ur detta perspektiv blev det tydligare för oss att förstå den utgångspunkt som många 

respondenter hade gällande att föräldraförmåga och bristande gränssättning ofta är den största 

orsaken bakom ungdomar dataspelsberoende.   

 

Händelseförloppet 

Utifrån Gregersens (2018) teoretiska ramverk kan man förstå det som att dataspelsberoende 

uppmärksammas först när ungdomens roll som dataspelare har haft betydande negativa 

konsekvenser för rollen som student. Detta utifrån att respondenterna berättade att 

dataspelsberoende oftast uppmärksammas via orosanmälan från skolan, när det gått så långt att 

skolan själva inte kunnat hantera situationen. Ibland kom orosanmälan från föräldrarna, och då 

var det istället rollen som dataspelare som haft negativa konsekvenser för rollen som barn inom 

familjen.  

 

Insatser 

Det framgick tydligt i intervjuerna att det fanns avvikelse mellan vad vi antagit att socialtjänsten 

ska erbjuda som behandlande insatser och hur verkligheten ser ut. Våra antaganden utgick från 
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den teoretiska kunskap som vi inhämtat under vår utbildning och som sedan fördjupats i 

samband med att denna uppsats skrivs.  

 

Respondenterna berättade att den primära behandlingen för dataspelsberoende ungdomar är att 

stötta föräldrar inom öppenvård, med fokus på gränssättning gentemot ungdomen samt stärkt 

föräldraförmåga. Vi såg detta som ett potentiellt kontraproduktivt tillvägagångssätt, utifrån 

Gregersens (2018) teoretiska ramverk om sociala rollkonflikter. Att gränssätta en ungdom kan 

i detta fall ses som att föräldrarna i sin föräldraroll utövar makt mot ungdomen i dess barnroll. 

Problemet är att det utifrån teorin inte är just gränssättningen som är problemet, utan att kraven 

från barnrollen krockar med rollen som dataspelare. Således löser man inte situationen genom 

en tydligare gränssättning. Snarare kan det bli värre, då ungdomen med ökade krav inom 

familjen i allt lägre grad kan leva upp till de förväntningar som ställs på honom inom rollen 

som dataspelare. Kanske kan detta perspektiv hjälpa till att förklara den frustration som uppstår 

mellan barn och föräldrar när föräldrar stänger av internetuppkopplingen och barnen svarar med 

aggressivt beteende. Lösningen att helt plocka bort datorn, exempelvis via placering i 

familjehem utan dator, måste onekligen leda till att ungdomen känner att en maktkoalition 

mellan föräldrar, skola och socialtjänst kränker hens roll som dataspelare, och därmed också 

ungdomen som individ. Vår tolkning blev att det utifrån Gregersens teoretiska ramverk skulle 

vara fruktbart att istället för gränssättning, sätta sig in i ungdomens roll som dataspelare. En 

ökad förståelse för de krav som ställs på ungdomen inom ramarna för rollen som dataspelare 

skulle kunna bidra till att åtminstone minska konflikter gällande dataspelande i relation till 

rollen som barn i en familj eller student i skola. Det kan kopplas mot den tidigare nämnda 

slutsats som Choo et al. (2015) kommer fram till i sin undersökning. Det viktigaste för att 

minska patologiska symtom är relationen mellan barnet och föräldern, inte restriktiva regler.  

 

En slutsats som vi drog gällande behandlande insatser inom socialtjänsten är att det inte tycktes 

finnas någon utbredd kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta ansåg vi 

dock inte vara alls konstigt med tanke på kunskapsläget även inom forskningsvärlden. Zajac et 

al. (2017) beskriver KBT-behandling, medicinering, familjeterapi och motiverande samtal som 

behandlingar från total 26 studier, men skriver också att det inte går att säkerställa dess 

effektivitet. Dock belyser Zajac et al. (2017) att positiva om än “experimentella” 

behandlingsresultat finns för medicinering, KBT och familjebehandling. Vår analys ur detta 

perspektiv blev att stärkt föräldraförmåga och gränssättning kan ses som en typ av 
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familjebehandling, och att det då kan vara bra att ge detta som insats, om alternativet är att inte 

göra någonting alls. 

 

 

Framtida forskning och implikationer för praktiken 

Under arbetet med denna studie kom vi fram till att dataspelsberoende både är ett nytt och 

debatterat område, och vi ansåg därmed att det finns ett stort behov av ytterligare forskning. 

Forskning kan föras på egentligen vilken aspekt av dataspelsberoende som helst: själva 

definitionen av dataspelsberoende, bakomliggande faktorer och behandling.  

 

Vår uppsats implikationer för praktiken är, på grund av det begränsade kunskapsläget, svår att 

konstatera. Utifrån våra besvarade frågeställningar kan det i korthet sägas att uppfattningen av 

dataspelsberoende är otydlig. Respondenterna beskrev självkritiskt att det finns kunskapsluckor 

kring ämnet. Utifrån kunskapsläget är det som sagt inte alls märkligt.  

 

Vår rekommendation är att i den mån det går utbilda sig inom området, i takt med att forskning 

kring fenomenet växer fram. Anledningen till att vi använt oss av Gregersens (2018) teoretiska 

ramverk med rollkonflikter är delvis för att belysa en alternativ förklaringsmodell som motvikt 

till den mer medicinska uppfattningen i DSM-5 och ICD 11. Genom att belysa själva konflikten 

mellan föräldrar, ungdom och skola, snarare än själva gränssättningen i förhållande till 

dataspelande, kan man få ett annat perspektiv på problemet. Och i förlängningen också andra 

lösningar. Oavsett om man använder Gregersens ramverk eller något annat perspektiv så tror vi 

att det för socialsekreterare kan vara betydelsefullt att vrida och vända mer på detta nya område. 

Det kan även vara användbart att lära sig mer om dataspel och dataspelskultur, för att få en 

bättre förståelse över de villkor som råder i den sociala miljö som Kuss (2013) beskriver. Eller 

för att förstå de förpliktelser som rollen som dataspelare för med sig, för att använda Gregersens 

terminologi. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att i vår intervjuguide ha med bakgrundsfrågor som sedan visade sig vara svåra att 

använda. Vi har kritiskt granskat dessa bakgrundsfrågor och kommit fram till att dessa var 

lämpliga att ta med i intervjuguiden utifrån den kunskap vi hade då vi formulerade frågorna. I 

efterhand så har det sedan visat sig att vi inte kunnat använda dessa för att påvisa kausala 
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samband. Skulle vi gjort om en liknande studie med större urval så hade samma frågor kunnat 

tagits med. Utifrån att denna studie genomfördes under begränsad tid så bedömde vi att det inte 

var möjligt att göra en pilotstudie. En pilotstudie hade exempelvis kunnat ligga till grund för en 

omformulerad intervjuguide. I och med att vår kunskap inom området ökat samtidigt som vi 

fått erfarenhet från tidigare intervjuer så har det ibland varit en utmaning att genomföra 

intervjuer utifrån en semistrukturerad modell. Vi har utgått ifrån att intervjuandet är ett hantverk 

och att intervjuguiden är ett verktyg. Eftersom intervjuguiden inte är levande på samma sätt 

som människan som använder denna så är det uppriktigt svårt att möta den första respondenten 

och den sista på samma sätt. Vi har uppmärksammat detta och diskuterat möjligheten att hantera 

detta med hjälp av flera intervjuer av samma person, strukturerad intervjuguide samt 

respondentvalidering. Vi argumenterar att utifrån den tidsram vi haft så är en majoritet av 

alternativen ej genomförbara.  

 

I en text som avser alkohol och droger så lyfter Hilte (2005) en sociologisk kritik mot den 

vanligt förekommande medicinska förklaringsmodellen, så kallad medikalisering av 

droganvändande som Hilte menar kan få sådan prioritet att sociala och kulturella aspekter får 

stå tillbaka för biokemiska, psykiatriska och förklaringsmodeller som representerar ett 

medicinskt perspektiv. Vår tolkning är att detta är något som är lätt att fastna i och vi ser bland 

annat i tidigare forskning en representation av behandlingsalternativ för dataspelsberoende där 

en stor del handlar om medicinering. Med detta i bakhuvudet så har vi under intervjuerna ofta 

ifrågasatt respondentens behandlingsalternativ utifrån att vi inte fått medicinska svar. Vi har då 

istället fått utvecklande och förklarande svar som över tid fått oss att försöka se till både det 

sociala och det medicinska samtidigt.  

 

Med tanke på att kunskapsläget runt dataspelsberoende är begränsat och omdiskuterat så har vi 

haft väldigt svårt att hitta bra teoretiska utgångspunkter som representerar en allmän 

uppfattning. Vi har istället använt teorier och tidigare forskning för att spegla olika perspektiv 

på dataspelsberoende. Då teorierna inte är allmänt vedertagna i förhållande till 

dataspelsberoende kan detta uppfattas som en brist.  

 

Mycket av den forskning som finns har genomförts i Asien, varav två studier har använts i vår 

uppsats. Studierna gäller familjerelationer och föräldrar i förhållande till dataspelsberoende. 

Vår förståelse är att det kan finnas betydande skillnader i familjerelationer i Asien jämfört med 

västvärlden. Därmed bör man med viss försiktighet applicera studierna till en svensk kontext.  
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Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi lärt oss mycket under detta arbete och mycket 

av det skulle vi använda oss av om vi skulle göra om ett liknande arbete alternativt en 

uppföljande studie inom samma område. Rent praktiskt så hade vi då istället sett till möjligheten 

att bjuda in socialsekreterare till en fokusgrupp för att där gemensamt nå en annan form av 

kunskapsmättnad. Detta kunde också ha följts upp av exempelvis enkäter där mer kausala 

samband går att analysera.  
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