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Sammanfattning 

Problematiskt spelande hos unga i Sverige är ett växande problem och många föräldrar, skolan 

och socialtjänsten oroar sig över den negativa påverkan spelandet kan ha på unga. Syftet med 

studien var att undersöka och beskriva de upplevelser som socialarbetare har gällande 

spelproblematik och dess betydelse för unga. Metoden som användes var kvalitativ i form av 

intervjuer med både kommunala socialarbetare och skolkuratorer där materialet sen bearbetades i 

en tematisk analys. Resultaten påvisade en stor oro bland de professionella och att spelandet 

upplevdes ha stora konsekvenser för många unga, med inslag av positiva aspekter. Vår slutsats är 

att det finns en motiverad oro för den växande spelproblematiken och att det råder ett bristfälligt 

kunskapsläge gällande modernt spelande. 

Nyckelord: Skolungdomar, Spelproblematik, Socialarbetare, Upplevelser 
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Abstract 

Problematic gaming among adolescents in Sweden is a growing and many concerns, parents, 

school and social services worry about the negative impact gaming might have on adolescents. 

The aim of the study was to examine and describe the experiences that social workers have 

regarding gaming and its meaning for adolescents. The method used was qualitative and 

involved interviews with both municipal social workers and school counsellors and the 

interviews were analysed according to thematic analysis. The results showed that there is great 

concern among the professionals and that gaming can involve great consequences for many 

adolescents including some positive aspects. However, the conclusions are that there are reasons 

to be concerned about the growing problematic gaming among adolescents and that there is a 

need for increased knowledge on the subject. 

Key Words: Adolescents, Problematic gaming, Social worker, Experiences 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla de som ställt upp på intervjuer, utan ert deltagande hade studien ej 

varit möjlig. Stort tack. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Eva Randell samt Maria 

Ayoub som varit till stort stöd genom uppsatsskrivandet. 
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2.  Inledning 

1. Bakgrund 

Tv- och datorspel har blivit ett allt vanligare sätt att konsumera kultur på och för många 

människor är det även en livsstil. Statistik från Statens medieråd (2019) visar på att över hälften 

av alla ungdomar mellan åldrarna 9–18 år spelade tv- eller datorspel år 2018.  I takt med att det 

har blivit en vanligare sysselsättning så har även intresset för att kartlägga hur tv- och datorspel 

påverkar oss ökat. Problematik som är kopplad till tv- och datorspel bidrar till en 

världsomspännande debatt som bl.a. har väckt reaktioner i Kina. Enligt New York Times så har 

den kinesiska regeringen upprättat förordningar som hindrar ungdomar att spela mer än 90 

minuter om dagen mellan 08:00-22:00. Skälet är att spelandet anses bidra till närsynthet och 

försämrade akademiska resultat (Hernândez & Zhang, 2019).  

Forskning visar på att det finns negativa konsekvenser kopplat till tv- och datorspel, bland annat 

försämrat psykiskt välbefinnande och avhopp från skolan (King et al., 2019). Ett annat exempel 

på hur problematik relaterad till tv- och datorspel har uppmärksammats är genom 

världshälsoorganisationen WHO som har infört och sjukdomsklassat vad de kallar “gaming 

disorder” i den senaste reviderade upplagan av ICD-11 som publicerades så sent som 2018. 

Förekomsten av “gaming disorder” i Sverige är ännu inte kartlagt (Douglas et al., 2017). WHO 

(2018) har även inkluderat vad de kallar “hazardous gaming” och det avser att beskriva ett 

spelmönster som märkbart påverkar risken för att drabbas av fysiska och psykiska konsekvenser 

för både individen själv, men även för närstående till individen. ”Gaming disorder” är ett 

välbeforskat fenomen, däremot saknas det entydiga definitioner vilket medför svårigheter när det 

kommer till att sammanställa forskning (Rangmar & Thomée, 2019). 

Enligt statistik från Statens medieråd (2019) så spenderar 40% av populationen mellan åldrarna 

17-18 år 5 timmar/dag eller mer på internet. I åldrarna 13-16 år är motsvarande siffra 29%. Vad 

de använder internet till varierar förstås kraftigt men ger ändå en antydan till hur centralt internet 

och teknik är i många ungdomars vardag. Enligt samma rapport så framkommer det även att 25% 

av ungdomar mellan 17-18 år spelar spel på mobilen dagligen. För ungdomar mellan 13-16 år 

som spelar spel på mobilen varje dag ligger siffran på 34% (Statens medieråd, 2019).  Även om 

det i rapporten inte presenteras statistik för hur många som spelar och i vilken utsträckning så ger 

statistiken ändå en fingervisning om hur mycket tid unga spenderar på internet och hur många 

det är som ägnar sig åt spelande i Sverige. 
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Spelproblematik hos unga behöver uppmärksammas eftersom det har konstaterats att det kan 

påverka ungdomars hälsa negativt. Därför vill vi i denna uppsats undersöka hur människor som 

arbetar inom socialt arbete och kommer i kontakt med skolungdomar ser på spelande samt deras 

erfarenheter av att hantera när spelandet blir ett problem.  

2.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare upplever spelproblematik hos äldre 

skolungdomar (16-20 år) samt hur de hanterar spelproblematik.  

2.3.1 Frågeställningar 

- Hur beskriver socialarbetare spelproblematik hos äldre skolungdomar? 

- Hur stödjer socialarbetare äldre skolungdomar med spelproblematik? 

3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar det nuvarande kunskapsläget gällande spelandets effekter på unga och 

fokuset för studien är hur dessa effekter kan upplevas och hanteras. Nedan följer ett klargörande 

av vad som kan definieras som spelproblematik och därefter vad internationell forskning säger 

om datorspelens uppbyggnad och hur de kan påverka de som spelar. Sist följer de möjligheter 

som finns att hantera spelproblematik enligt tidigare studier. Det nuvarande kunskapsläget om 

spelproblematik är relativt tunt inom svensk forskning men det finns en växande mängd 

internationella studier publicerade från och med 2018.  

 

Vi har valt att använda oss av begreppet spelproblematik i uppsatsen och anledningen till det är 

att begreppen “missbruk” och “beroende” antyder att det handlar om sjukdomstillstånd. Vår 

avsikt har inte varit att utforska datorspelsproblematik i ljuset av ett sjukdomstillstånd utan 

intentionen har varit att belysa de psykosociala konsekvenserna till följd av spelproblematik. En 

avgränsning vi gjorde var att utesluta spel om pengar i vår definition av spelproblematik trots att 

det har påvisats att det är en liknande problematik enligt Konsumentverket (2019). Istället har vi 

valt att använda begreppet spelproblematik som ett paraplybegrepp för en eller flera psykiska, 

fysiska eller sociala konsekvenser genom konsumtion av TV- eller datorspel.  
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3.1 En presentation av spelproblematik 

Internationellt så börjar dataspelande i ett flertal fall liknas vid missbruksproblematik och 

psykisk ohälsa. Douglas et al., (2017) förkortar fenomenet Internet Gaming Disorder (IGD) och 

argumenterar för att IGD har flera mekanismer som kan likställas med de inom DSM-5, vilket är 

en manual för att fastställa närvaron av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Young (2009) 

har tidigare gjort liknelsen mellan “gaming addiction” och missbruk där han liknar beteendet hos 

de han undersökt med klassiskt beteende hos substansnyttjande missbrukare. Young (2009) 

beskriver likheten mellan hur missbrukare och “addicted gamers” ljuger om sitt nyttjande, 

stegvis börjar undvika sociala situationer som födelsedagar och andra familjeevent, förlorar 

viktiga relationer med vänner och familj och börjar misslyckas i skolan, men listar även en 

relevant aspekt gällande isolering. Young (2009) menar vidare att likt missbrukare bygger 

“gamers” upp sociala nätverk som möjliggör och rättfärdigar sitt nyttjande. Dessa sociala nätverk 

kan sedan bli en del i att kvarhålla individen i spelandet, detta p.g.a. det blir en av få värdesatta 

relationer för individen. Spelandet innebär alltså inte enbart negativa aspekter. 

 

Turner (2018) påvisar i sin studie hur datorspel kan öka motivationen för inlärning. Vidare 

diskuteras det om fördelarna med datorspel som ett pedagogiskt verktyg. I en kvantitativ studie 

genomförd med 3554 tyska skolungdomar så pekar resultaten på att förekomsten av skadliga 

effekter till följd av datorspel är förhållandevis låga (Gnambs et al., 2018). Tv- och datorspel 

beskrivs ibland som en orsak till skolungdomars frånvaro, men en annan förklaring skulle kunna 

vara att hög konsumtion av tv- och datorspel fyller en frånvaro av annan sysselsättning (SOU 

2016:94). Ett flertal rektorer som tillfrågades i samband med Skolverkets (2014) nationella 

kartläggning om ogiltig frånvaro påpekade att elever ofta försover sig p.g.a. att de har spelat 

dator.  

 

3.2 Spelandets utformning och egenskaper 

Spelande kan liknas vid vilken aktivitet som helst, men det finns forskning som visar att spelande 

kan utsätta människor för en särskild beroendeställning och bidra till psykisk ohälsa. Stetina et 

al. (2011) har genomfört en undersökning som visar att det tycks vara lättare att bli beroende av 

vissa spel än andra. I studien beskrivs bl.a. ett särskilt typ av spel – nämligen 

MultiMassiveOnlineRolePlayingGame (MMORPG). MMORPG beskrivs av författarna som en 

ny värld, där människor får vara precis vem eller vad de vill och där inlevelse och tid belönas i 

form av utrustning, levels (nivåer), social status och annan utveckling för ens helt egna karaktär. 
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Författaren beskriver hur snarlik karaktärsutvecklingen är de mål man kan ha i det verkliga livet, 

men att det samtidigt ger en större upplevd möjlighet att påverka resultaten. Ytterligare och mer 

påtagliga egenskaper hos spelande har undersökts av Goh et al., (2019) där man i en kvantitativ 

mätning försökt finna eventuella korrelationer mellan den tid som spelas och psykisk ohälsa. I 

mätningen jämfördes tid spelat per vecka och hur individerna uppgav att de mådde psykiskt. 

Resultaten visade att det fanns en signifikant korrelation i att ju mer tid spelad, desto högre 

upplevelse av egen psykisk ohälsa i form av bl.a. ångest och låg självkänsla. I Sydkorea, ett av 

de länder som inom spelvärlden är världskänt för framgångar inom internationella 

gamingtävlingar, har ett forskningsteam testat hur olika spelkategorier påverkar bl.a. social 

ångest (Park et al., 2016). Testerna genomfördes utifrån en rad psykiatriska utredningar där 

resultaten visade att de som spelade spel med MMORPG-relaterade element visade symptom på 

en högre grad av social ångest än de som spelade andra typer av spel (Park et al., 2016). 

 

3.3 Hantering av spelproblematik 

Han et al. (2018) har undersökt om och hur behandling av “Internet Gaming Disorder” ger någon 

longitudinell effekt. Behandlingen som genomförts i Sydkorea med psykologisk expertis skall ha 

varat i 8 veckor men 5 år efter behandling har man funnit att knappt 30% av patienterna har 

förbättrats märkbart. Författaren hänvisade till att de som nått förbättringar haft vissa 

gemensamma faktorer i form av ålder, sociala möjligheter och starka familjerelationer. 

Författaren drar slutsatsen att kunskapen som krävs för att på ett effektivt och bra sätt behandla 

IGD ännu kan beskrivas som otillräckliga. King & Delfabbro (2014) genomförde en 

undersökning där de granskade de behandlingsstudier av IGD som fanns tillgängliga. Slutsatsen 

var att metoder för att förhindra återfall var så gott som obefintliga. I studien framkom även att 

det fanns svagheter i närmare 2 av 3 metodbeskrivningar för att identifiera IGD. Den samlade 

kunskapen som finns gällande hantering av spelproblematik är överhängande gemensam om att 

det saknas kunskap för att på ett bra sätt hantera/behandla IGD.  

År 2015 konstaterade Socialdepartementet att forskningsläget kring datorspelsproblematik inte 

ansågs tillräckligt för att införa särskilda regleringar för stöd och behandling. Idag används det 

flera olika typer av evidensbaserade metoder för att behandla spelproblematik. Flera projekt i 

Sverige som arbetar med behandlingar av spelproblematik använder sig av KBT - kognitiv 

beteendeterapi (Dataspelsakuten, 2019; Game over, 2019; Reconnect, 2019). Andra 

behandlingsmetoder som används är Acceptance and Commitment Therapy (ACT), 
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relationspedagogik, mindfulness m.fl. (Dataspelsakuten, 2019; Game over, 2019). Enligt 

Reconnect (2019) så finns ett mycket stort behov av forskning rörande behandlingsmetoder.  
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4. Teori 

Den teoretiska tolkningsramen för den här studien beskrivs i det här avsnittet. De två teorier vi 

funnit relevanta utifrån syfte och frågeställningar är teorier om stämpling och avvikande (Becker, 

1996). I studien görs en distinktion mellan stämplingsteorin och avvikarkarriär för att påvisa 

både hur avvikare skapas, samt hur avvikarrollen kan utvecklas och upprätthållas. 

4.1 Stämplingsteori 

Becker (1966) menar att alla sociala grupper definierar och tillämpar i någon mån vad han kallar 

sociala regler. De sociala reglerna kan utgöras av antingen formella lagar som tillämpas av 

exempelvis ett rättsväsende eller informella regler som tillämpas av en grupp. Sociala regler kan 

även skilja sig åt mellan olika grupperingar men gemensamt är att brott mot reglerna innebär att 

personen som brutit mot reglerna stämplas som en ”outsider”. Personen som stämplats kan å 

andra sidan uppleva att gruppen som dömer personen som avvikande gör det på illegitima 

grunder och kan därmed uppleva att gruppen som tillämpar reglerna är avvikande. Begreppet 

”outsider” används här för att beskriva de personer som har blivit dömda av deras omgivning till 

att betraktas inneha ett avvikande beteende. 

Individer kan ingå i flera grupper vars sociala regler motsätter varandra. Becker (1966) tar upp 

ett exempel där han beskriver hur italienska immigranter fortsatte producera vin trots att det bröt 

mot värdlandets formella lagar men handlade i enlighet med övriga i gruppen. På så sätt kan de 

sociala reglerna skapa en ambivalens hos grupper av människor med ett avvikande beteende, å 

ena sidan vet de att det är fel, å andra sidan kan de uppleva att ingen förstår dem. Det är inte 

själva handlingen i sig som är avvikande utan reaktionen på handlandet som avgör om den är 

avvikande eller inte.  

Utifrån det här perspektivet att se på avvikelser innebär det att avvikandet varken finns i någon 

handling eller egenskap hos någon individ utan att avvikandet är kontextbundet. Personer som 

stämplats som avvikande är alltså personer vars handlingar har stämplats som avvikande. 

4.1 Avvikarkarriär  

Efter att en individ har tillskrivits av sin omgivning som avvikare så inleds vad Becker kallar en 

avvikarkarriär. Handlingarna som inleder en avvikarkarriär kan vara medvetna eller omedvetna 
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och kan bero på okunskap över vilka regler som gäller (Becker, 1966). Särskilt svårt att veta 

vilka normer som gäller kan det vara för individer som ingår i sociala grupper som exempelvis 

etniska eller religiösa grupper med hög grad av sammanhållning. Grupper med hög 

sammanhållning resonerar Becker (1966) är mer benägna att utföra omedvetna avvikande 

handlingar p.g.a. att de i mindre grad exponeras för andra normer än gruppens egna och därför 

blir det också svårare att veta vilka normer som råder. Att vara medveten om vilka regler och 

normer som råder är nödvändigt för att undkomma att klassificeras som avvikare. Becker (1966) 

menar att de flesta människor har betydligt fler avvikande impulser än vad som ges uttryck för. 

Det som avgör om en person är mer eller mindre benägen att utföra avvikande handlingar 

handlar om ifall handlingen i sig är förenlig med övriga livsmål. Individer som inte har 

åtaganden i form av att exempelvis upprätthålla en god relation med sin familj är alltså mer 

benägna att agera på en avvikande impuls.  

När det kommer till medvetna avvikande handlingar så kan individen välja att frångå vedertagna 

normer till förmån för en mindre grupp. Ett motiv skulle kunna vara lojalitet gentemot denna 

grupp. Individens intresse avgör om det avvikande beteendet fortgår och utvecklas till ett 

kontinuerligt handlande efter en mer experimentell fas om hur omgivningen reagerar. Ett viktigt 

steg i en s.k. avvikarkarriär är hur beteendet uppmärksammas och bestraffas. Brott mot normer 

bestraffas genom sanktioner och även om individen har lärt sig att dölja sitt avvikande beteende 

så kan individen bestraffa sig själv. Att stämplas som avvikare blir en viktig del av avvikarens 

identitet och självbild, det blir även avgörande för individens sociala relationer (Becker, 1966). 

Sanktioner riktade mot ett avvikande beteende får ofta motsatt effekt och stärker individens 

identitet som avvikare. I grupper som bygger på principer som anses vara avvikande av 

majoriteten bildas det en särskild gemenskap som kan fastställa den avvikande identiteten. 

Grupptillhörigheten kan även bidra med färdigheter om hur man kan dölja det avvikande 

beteendet samt ett rättfärdigande av handlandet. Att ingå i grupp med avvikare kan som tidigare 

nämnt innebära en social tillhörighet och en gemenskap. Det kan även medföra att andra 

relationer som inte följer samma regler som utövas inom gruppen kan försummas. Familjer till 

avvikare följer inte alltid samma regler som avvikaren vilket kan leda till konflikter och att 

parterna tar avstånd från varandra (Becker, 1966).  
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5.  Metod 

5.1 Forskningsdesign 

Detta är en kvalitativ studie där syftet var att få en djupare förståelse för professionellas 

åsikter/tankar/upplevelser av spelproblematik hos äldre ungdomar. En kvalitativ metod valdes då 

det ger en djupare förklaring/förståelse av intervjuobjektens tankar/åsikter (Ohlsson & Sörensen, 

2011).  

Vi utgick i vår forskningsprocess från empiriskt material och generaliserade sedan utifrån en 

teoretisk tolkningsram, därav har vi använt en induktiv ansats (Bryman, 2011). Vi valde en 

induktiv ansats då spelproblematik ännu inte är ett definierat begrepp och att det inte bedrivits 

någon större mängd forskning på ämnet. Med en induktiv ansats ges vi möjligheten att bredare 

tolka och tyda vårt empiriska material för att sedan sedan se vilken teori som bäst lämpar sig att 

besvara vårt syfte. 

5.2 Litteratursökning 

Genom att söka i både svenska och internationella databaser så som Sociology Database, 

Sociological Abstracts och Libris fann vi att det existerar ett begränsat utbud av framförallt 

svenska undersökningar som handlar om problematiken som ett modernt spelande medför. Ett 

antal internationella artiklar fick ligga till grund för vår utgångspunkt om att spelande i vissa 

former kan bli problematiskt för svenska äldre skolungdomar. Litteraturstudien har genomförts 

via internationella samt svenska databaser för vetenskaplig forskning. Sökord som använts är 

bl.a. “Youth*”, “Adolecent*”,“Gaming”,“Social Work” och “Treatment”.  

 

5.3 Urval 

Ett målinriktat urval tillämpades i studien och anledningen var att vi ville undersöka en specifik 

målgrupps upplevelser där det var av hög vikt att intervjupersonerna hade tät och nära kontakt 

med äldre skolungdomar. Bryman (2011) förtäljer att ett målinriktat urval är bäst lämpat vid en 

kvalitativ studie och vi såg det som grundläggande för att nå kärnan av vår frågeställning. I 

studien genomfördes fem intervjuer varav tre intervjupersoner arbetade för kommunen som 

socialarbetare och två för skolan som kuratorer. Anledningen är att skola och socialtjänst kan 
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arbeta utifrån olika arbetsbeskrivningar med olika ansvarstaganden. Vi avgränsar vår studie 

genom att uteslutande skriva om professionella som arbetar med skolungdomar, och gällande 

spelproblematik avser vi enbart TV- och datorspelande. 

 

5.4 Procedur 

Vi började med att skriva ett informationsbrev (bilaga 1) till intervjupersonerna i vilket vi kort 

förklarade våra intentioner, våra utgångspunkter och vad för typ av information vi sökte hos 

verksamma socialarbetare och kuratorer. Kontaktuppgifterna till intervjupersonerna inhämtades 

via olika kommuners hemsidor och därefter kontaktades intervjupersonerna för att erbjudas att 

medverka i studien. Därefter mejlade vi intervjupersonerna som hade valt att medverka och 

tidpunkt för intervju planerades. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons 

arbetsplats. 

 

5.5 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes som lämplig datainsamlingsmetod i studien. Med 

semistrukturerad intervju menas att personen som intervjuar utgår ifrån ett frågeschema där det 

fanns ett utrymme för följdfrågor (Bryman, 2011). Valet att genomföra kvalitativa intervjuer 

föreföll för oss som det bästa sättet att utvinna data till vår studie. I kvalitativa intervjuer är det 

fördelaktigt att låta intervjun anpassas efter intervjupersonens svar med exempelvis följdfrågor 

eller följden av frågor (Bryman, 2011). Då studiens forskningsfrågor öppnar upp för ett brett 

spann av olika ställningstaganden så krävdes en flexibel datainsamlingsmetod. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att personen som intervjuar kan vara flexibel under intervjun och kan välja att 

frångå den intervjuguide som används för att ställa mer djuplodade frågor (Bryman, 2011).  

Intervjuguiden utformades och tematiserades utefter studiens syfte och frågeställningar. De två 

huvudsakliga teman vi använde oss av i intervjuguiden är “problemområde” och “omfattning". 

Det första temat avsåg att inrymma frågor som kunde kopplas till hur intervjupersonerna 

upplevde spelproblematik i relation till andra livsområden. I det andra temat låg fokuset på 

frågor gällande intervjupersonernas upplevelse av problematikens omfattning och hur de stödjer 

ungdomarna. 
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Intervjuguiden konstruerades semistrukturerat utifrån ett antal olika områden vilka var 

intressanta för vår frågeställning och utifrån det skapades ett antal teman. Med intervjuguide 

menas att intervjufrågor är sorterade efter teman (Bryman, 2011). Vi var två som deltog vid varje 

intervju i syfte att fånga upp så mycket information som möjligt även om den huvudsakliga 

informationen var den som spelades in och sedan transkriberades. Intervjufrågorna fick en 

naturlig följd och genomfördes i liknande ordning då det kan ha viss påverkan på svaren att ta 

frågor i olika följd (Ejvegård, 2009). Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 minuter och 1 

timme.  

 

5.6 Dataanalys 

För att analysera datamaterialet så användes en tematisk analys. En tematisk analys 

karaktäriseras av att datamaterial undersöks och kategoriseras till huvudteman samt underteman 

(Bryman, 2011). Valet av tematisk analysmetod var att analysprocessen innebar att 

datamaterialet effektivt kunde kategoriseras och att potentiella fynd kunde framträda och belysas. 

Tematisk analys är ett av de vanligaste tillvägagångssätten att analysera kvalitativ data (Bryman, 

2011). Då analysmetoden är välanvänd fanns i litteratur och tidigare forskningsstudier en bred 

och tydlig beskrivning av tillvägagångssättet. Detta ledde till att vi valde just ett tematiskt 

tillvägagångssätt.  

Thorlander & Cekaite (2015) beskriver vikten av att noggrant transkribera i syfte att inte 

misstolka eller rent utav missa viktiga detaljer, därav transkriberades varje ord av intervjuerna. 

Transkriberingen gjordes utan stöd av verktyg. Samtalen spelades upp genom högtalare/hörlurar 

kopplade till inspelningsapparaten för att sedan antecknas på en ej nätuppkopplad dator. Vi 

anonymiserade materialet genom att ta bort eventuella namn varav vi sedan tillsammans började 

koda. Koderna skapade vi genom att korta ner innebörden i kortare stycken av intervjuerna för 

att verkligen få fram essensen av det som sades. Denna essens omvandlade vi sedan till koder 

som fick ligga till grund för att bygga teman i en tematisk analys. 

När vi kontrollerat att intervjupersonerna återgav det som uttrycktes i intervjuerna, började vi 

jämföra dem för att se om vi kunde upptäcka några tydliga teman. Vi fann tre huvudteman: 

folksjukdom, konsekvenser och hantering. Utifrån dessa identifierades sex subteman. Dessa 

teman och subteman var återkommande i samtliga intervjuer. 
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5.7 Etik 

I studien så har särskild vikt lagts vid att uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska 

huvudprinciper; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

För att uppfylla informationskravet så skall forskaren informera intervjupersonen om vilken roll 

de har som intervjuperson samt informera att deltagande sker på frivillig basis och att 

intervjupersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). För 

att tillgodose informationskravet valde vi att utforma och delge ett informationsbrev till 

intervjupersonerna (se Bilaga 1). Inför varje intervju informerades intervjupersonerna om 

frivilligheten i att låta sig intervjuas och att de när som helst fick avbryta intervjun oavsett 

anledning. Samtyckeskravet innebär som namnet antyder att ett samtycke måste lämnas av 

deltagaren innan denne kan betraktas som just deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Gällande 

studiens sekretess har konfidentialitetskravet legat till grund för våra överväganden. 

Konfidentialitetskravet innebär att information och uppgifter som deltagaren väljer att lämna 

skall hanteras på ett sådant sätt det inte är möjligt att identifiera deltagaren (Vetenskapsrådet, 

2002). Beaktandet av konfidentialitetskravet innebar i vår studie att vi anonymiserade deltagarna 

så att inga uppgifter ska kunna härledas tillbaka till dem. Nyttjandekravet innebär att endast de 

uppgifter som har lämnats i samband med studien för forskningsändamål får användas. 

Uppgifterna skall heller inte användas på ett sådant sätt som direkt påverkar uppgiftslämnaren 

utan dennes medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet har beaktats, men inte 

aktualiserats i vår studie. I denna studie behandlas inga personuppgifter och datainsamlingen 

skedde med hjälp av analoga verktyg och under transkriberingen benämndes personuppgifter 

med XX. Därav behandlas inte heller GDPR 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen 

(1974:152). En egengranskning har också genomförts (Bilaga X) vilken ej visade krav om 

ytterligare etisk prövning. 

5.8 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Bryman (2011) påpekar att för att en studie ska vara tillförlitlig måste fyra kriterier uppnås. 

Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Kriteriet gällande trovärdighet handlar om det tolkningsutrymme som kan finnas i datamaterialet 

(Bryman, 2011). För att bidra till trovärdighet i en studie så behöver författarna beakta och följa 
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de regler som gäller inom forskningen samt att ge deltagarna utrymme att bekräfta att resultatet 

överensstämmer med deras sociala verklighet (Bryman, 2011). Bryman menar vidare att ett 

tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att trovärdighetskriteriet uppfylls är att genomföra en 

respondentvalidering, vilket övervägdes, men på grund av studiens omfattning i relation till 

tidsrymd prioriterades andra aspekter gällande säkerställande av trovärdighet.  

Överförbarhet inbegriper enligt Bryman (2011) studiens djup och används i bedömningen för att 

beskriva hur pass överförbar studiens resultat är till en annan miljö eller kontext. Vad gäller 

överförbarheten så upplever vi att vår studie i viss mån är överförbar eftersom målgruppens 

problem troligtvis kan beskrivas på liknande sätt även i andra kommuner. Pålitlighet handlar om 

att forskningsprocessens olika steg ska vara tydligt redogjorda (Bryman, 2011). Till fördel för 

vår studies pålitlighet har arbetet granskats och kommenterats under studiens gång av två 

handledare. Att styrka och konfirmera innebär att forskaren måste förhålla sig objektiv till 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). Personliga åsikter och värderingar får inte genom 

medvetna handlingar motverka syftet att återge en objektiv och tydlig beskrivning av olika 

företeelser menar Bryman (2011). Vi har bemött kravet att styrka och konfirmera genom att 

tydligt redogöra och motivera våra ställningstaganden. 

Studiens syfte har centrerats kring tv- och datorspelsproblematik vilket har inneburit att studien 

är begränsad just efter problematik kring tv- och datorspel. Eftersom det finns flera andra 

spelformer än tv- och datorspel, som även de skulle kunna inkluderas i en liknande studie, så har 

vi valt att begränsa oss till tv- och datorspel. Trots att det har förekommit diskussioner rörande 

hasardspel i datamaterialet har vi valt att inte ta med detta i vår studie. En ytterligare begränsning 

studien har är avsaknaden av respondentvalidering och därmed även minskad grad av 

trovärdighet.  
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6. Resultat 

Här redovisas resultatet från den tematiska analys som genomfördes på data från fem intervjuer. 

De fem intervjupersonerna kom från tre olika kommuner. Två intervjupersoner arbetar som 

skolkurator vid gymnasieskolor (intervjuperson 1-2). Tre intervjupersoner arbetar inom 

kommunal socialtjänst (intervjuperson 3-5). Gemensamt för intervjupersonerna var att alla 

arbetade med en ung målgrupp där åldern varierar, men där majoriteten var 16-20 år gamla.  

Nedan följer en tabell som ger en tydligare överblick på övergripande teman samt subteman. 

 

Folksjukdom   ↓ Konsekvenser   ↓ Hantering    ↓ 

Beroendekallande Skolgång Råd och stöd 

Könsstereotypisk Psykisk ohälsa Bristfällig kunskap 

  

 

6.1 Folksjukdom 

Under detta tema återfanns följande subteman: beroendeframkallande och könsstereotypiskt. 

Samtliga respondenter påpekade att de möter fler och fler ungdomar med någon form av 

spelproblematik. Intervjupersonerna delgav att det upplevs svårt att tydligt veta när spelandet är 

problematiskt eller inte. De berättade att det trots allt möjligt att spela under fullt fungerande 

former och timmar kan dedikeras till spelande utan att det påverkar övriga delar i livet. 

Intervjupersonerna lyfte att även om inte spelandet är den enda faktorn, så är spelandet tydligt 

bidragande, och ofta den huvudsakliga anledningen till att många inte klarat av skolan samt 

upplever både psykiska/fysiska utmaningar. 

Jag tycker det är ibland svårt att påstå, eller när är det ett problem eller inte blir 

svårt att säga, men jag skulle vilja påstå att 8 av 10 killar vi möter spelar mer än 5 

timmar om dagen om jag bara drar till med något. Säkert mer än det också 

(Intervjuperson 5). 

Huruvida spelproblematik ökar och i vilken grad den påverkar var något som flera 

intervjupersoner påpekade att de kände stor oro över. Ett stort mörkertal samt ökade mängder 

möten där spelproblematik var framträdande beskrevs i flertalet intervjuer som otäckt och 

allvarligt. Intervjupersonerna lyfte spelandets negativa påverkan på unga och konsekvenserna för 
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psykisk och fysisk hälsa.  Vid frågan gällande ordet spelproblematik beskrev intervjupersonen 

det så här:  

Då tänker jag att det är en kanske den största folksjukdomen hos unga 

människor i Sverige idag. Om man skulle vara kortfattad (Intervjuperson 4). 

I intervjuerna framkom att spelandet i många fall har så stor negativ påverkan på individer att det 

kan bedömas som direkt skadligt och att problematiken kan betraktas som en folksjukdom. 

Möten där spelandets negativa effekter är framträdande samt de konsekvenser som medföljer 

beskrevs också ha ökat markant. 

6.1.1 Beroendeframkallande 

Allvarlighetsgraden av spelproblematik påtalades återkommande under intervjuerna. Bland annat 

beskrev intervjupersonerna beroende som en essentiell del i det som de definierade som 

spelproblematik. Det påtalades i intervjuerna att den spelande väljer bort annat i livet såsom 

familj, vänner samt att spelandet värderades onormalt högt i jämförelse med andra aktiviteter. 

Vissa liknade det vid traditionellt substansmissbruk och påtalade att det börjat pratas om 

spelmissbruk. 

Det är jättesvårt det är som ett missbruk när det går så pass långt att. Det är 

som att likställa det med alkohol eller narkotika eller någonting. De får ju 

personerna får ju cravings efter att få komma hem och spela igen. Precis som 

att man vill ha nästa sil och då kanske det inte är så lätt att som förälder att, 

eller som en skolföreståndare till exempel tänkte jag säga en klasslärare eller 

något sådant där. Att bara såhär ”ja, om vi lägger in mer matte på schemat så 

kommer det nog att ändra sig” eller som förälder ”vi kommer att stänga av i 

två dagar” man behöver hjälp (Intervjuperson 4). 

I intervjuerna hänvisades till likheterna mellan spelproblematik och traditionellt missbruk, flera 

påpekade även hasardspel (spel om pengar) klassats som ett missbruk och menade på att även 

spel om tid dvs. spelproblematik borde falla under samma kategori. Intervjupersonerna lyfte 

vikten av att möjliggöra behandling av spelproblematik  i likhet med andra missbruk, särskilt när 

det gäller de som är mest påverkade av spelandet. 
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6.1.2 Könsstereotypiskt 

Intervjupersonerna uppgav att det främst är pojkar som utvecklar ett problematiskt 

förhållningssätt till spelande. Trots det uteslöt intervjupersonerna inte att även tjejer kan utveckla 

samma beteende. I intervjuerna framkom att det var betydligt vanligare att de fann 

spelproblematik hos pojkarna. Intervjupersonerna beskrev att tjejerna hade liknande problem, 

men inte alls på samma sätt eller i samma utsträckning. De uppgav att det troligen finns ett 

mörkertal gällande tjejer, bland annat pga. att spelande tycks vara mer accepterat och 

normaliserat för pojkar.  

Jag tror att det har varit så att fler killar har spelat tv- eller datorspel än tjejer 

tidigare vilket också gjort att rent statistiskt sett att det är fler killar som får 

problem med det men jag tror ändå igenom vår samhällsutveckling att 

könsroller bryts sönder och att fler tjejer också spelar än vad det gjorts tidigare. 

Vilket innebär att den här problematiken också kommer att öka hos tjejer 

eftersom det absolut noll procent med kön att göra. Utan jag tror att hittills har 

varit mer killar som spelar och dår är det fler som torskar det är min tro. Jag 

tror inte att det har någonting med kön att göra utan att just nu är det fler killar 

som spelar (Intervjuperson 3). 

6.2 Konsekvenser 

Under detta tema återfanns följande subteman: skolgång och psykisk ohälsa. När det kommer till 

konsekvenserna av spelmissbruk lyftes beroendets stora påverkan pga att unga personer var 

speciellt utsatta. Från intervjuerna framkom både påpekanden om att spelande kan skapa och 

upprätthålla beroende som i sin tur ger beroendeliknande konsekvenser. Det framkom även att 

intrevjupersonerna upplevde hur indiider som redan befann sig i utanförskap och isolering kunde 

bibehållas och få det svårare att bryta negativa mönster när isoleringen bibehölls genom en 

spelproblematik. 

Flertalet intervjupersoner påpekade att det kan ha att göra med just åldern, att unga som 

utvecklar sociala nätverk, etablerar sina identiteter är de som är mest utsatta. Tänkbar anledning 

var enligt intervjupersonerna att unga upplever en högre grad av social otrygghet. Den sociala 

otryggheten beskrev intervjupersonerna kunde handla om generell osäkerhet och bero på 

mobbning, NPF-diagnoser eller andra anledningar.. 
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Många gånger med spelberoende också har man inte så att säga upptäckt sig 

själv fullt ut. Vem är jag egentligen i allt det här. Det är någon form av, där 

finner jag min identitet, där finner jag min mening i det här. Börjar man skrapa 

på ytan lite grann så tänker jag många gånger att det finns ingenting bakom 

liksom, inget som de kan luta sig på (Intervjuperson 2). 

Intervjupersonerna lyfte en konsekvens i att finna sin trygghet i spelandet är att det inte är fysiskt 

pålitliga identiteter/relationer som skapas. Samtliga intervjupersoner hänvisade till hur de 

relationer som skapas inom spelen kan vara viktiga och betydelsefulla men också ömtåliga och 

vilkorliga. Vissa uttryckte även hur ungdomarnas hantering av relationer kan skilja sig från dem 

som inte har en spelproblematik. Skillnaden mellan nätbaserade relationer och “riktiga” i den 

mening att riktiga relationer är ett måste i det moderna samhället, medan nätbaserade relationer 

är mer kravlösa och därför inte ger förberedelse inför livsviktiga möten med “verkliga” personer. 

 

6.2.1 Skolgång 

Skolgången för ungdomar med spelproblematik beskrevs som problematisk och den främsta 

anledningen beskrevs vara att spelandet får ungdomarna att vara vakna på natten i en mycket 

högre utsträckning än normalt. Det hänvisades till hur föräldrar inte begränsade spelandet 

nattetid, men också att det kanske är svårt att sluta spela på egen hand och svårt för föräldrar att 

hålla koll på hur mycket deras barn spelar. Intervjupersonerna beskrev att spelandet håller 

individer vakna och att de slutar först när kroppen verkligen säger stopp. Det framkom att de 

ungdomar som vissa utav intervjupersonerna mött befann sig där just för att de redan lämnat 

skolan. Det framkom att spelandet kan förstås som problematiskt för någon som har den typen av 

krav/ansvar som en normal skolgång ändå kräver. Intervjupersonerna såg stora svårigheter hos 

ungdomarna gällande att hålla tider, vilket de påpekade att dataspel nattetid ofta ligger till grund 

för. Vissa lyfte även att de mött ungdomar med koncentrationssvårigheter vilket de påverkade 

hur mottaglig man kan vara för lärandet.  

det kan också bli ett problem tänker jag på utan att riktigt ha koll på det. Att 

lyssna på någon längre eller gå på föreläsningar eller bara en sån grej som att 

titta på bio eller ah, något som inte är så stimulerande som vissa dataspel kan 

va” (Intervjuperson 5). 
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Flera av intervjupersonerna som mötte ungdomar i skolan lyfte sömn och 

koncentrationssvårigheter där spelandet låg till grund för svårigheterna. 

Någonstans prioriterar de här att spela oftare än att göra läxorna hemma så är 

det ju. Så det påverkar ju studieresultatet sen så kanske jag inte är den rätta att 

säga det, det är väl lärarna som kan svara på det mer men det hänger nog ihop 

(intervjuperson 1) 

Det är ju det här att dem del så är det som så att de kommer efter i skolarbetet 

för att de är inte motiverade, det är spelet som är en motivation. Jag har en kille 

som spelar så mycket och jag tycker att skolan är så tråkigt (Intervjuperson 2) 

6.2.2 Psykisk ohälsa 

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev att de upplevde psykisk ohälsa hos många av de 

ungdomar de mötte med spelproblematik. Vad intervjupersonerna oftast menade med psykisk 

ohälsa hänvisades oftast till isolering, isoleringen efterföljs och förstärks ofta av andra mer 

oregelbundna faktorer, några exempel är redan etablerat socialt utanförskap, dåliga hälsorutiner, 

sömnstörningar med mera. Det gemensamma för den psykiska ohälsan som beskrevs hos 

ungdomarna är att socialarbetarna ofta upplever att det bottnar eller förstärks tydligt utav 

spelproblematik. 

Ja, någonting som jag tycker är att de blir osociala. Sitter hemma på 

kammaren, tycker sig ha jättemycket vänner men träffar ingen kamrat på 

fritiden fysiskt (Intervjuperson 1). 

Det är många av intervjupersonerna som är inne på om spelproblematik är hönan eller ägget, 

samtliga intervjupersoner hänvisade dock vid flertal tillfällen om att spelproblematik antingen 

påbörjar eller förstärker psykisk ohälsa, oftast i form av isolering som de i sin tur kan leda till 

social fobi, svårigheter med verkliga relationer samt låg självkänsla. 

Är det för att man börjar spela för att det blir en flykt från det som är jobbigt. 

Att man har det jobbigt med det sociala, man har det jobbigt i skolan, man 

kanske upplever att man är mobbad och då blir spelvärlden någonting man 

ersätter liksom den riktiga världen med, en flykt från det jobbiga eller är det att 

man inte kommer till skolan för att man har fastnat i spelet (Intervjuperson 5). 
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6.3 Hantering 

I temat hantering ingår subteman råd och stöd och bristfällig kunskap. När det gäller hanteringen 

eller stödet till ungdomar med spelproblematikupplevde flera av intervjupersonerna att 

problematiken är svår att bemöta och hantera. . Spelproblematik beskrivs som komplex med en 

osäker ansvarsfördelning gällande vem som ska hantera den. Även gällande aspekten i att det 

finns mycket positivt med spelandet uppger intervjupersonerna som en komplex faktor i att 

hantera spelproblematik. 

tänker jag generellt så lär dem sig väldigt mycket, kunna utveckla ett språk 

tänker. Kommunikation och dialog kanske mycket mer avancerat vad än en 

annan kan. Det kan jag tänka att dels så t.ex. någon som jag hört är exempelvis 

duktig på engelska. Som ett verktyg, det kan vara bra på det sättet faktiskt men 

som sagt jag tycker att det väger mera det negativa tycker jag (Intervjuperson 

2). 

Själva ansvarsfördelningen beskrevs av samtliga som komplex just på grund av att problemet är 

oklassificerat, föräldrarna har ansvaret för sina ungdomar, skolan har ett visst ansvar och 

kommunen har det yttersta ansvaret för ungdomarna pratas det ofta om, däremot är få beredda att 

säga vem som bör adressera spelproblematik. 

Just osäkerheten kring hanteringen var särskilt framträdande under intervjuerna och det 

upplevdes inte som konstigt, ingen hade fått stöd eller metoder till sig för att hantera 

problematiken. 

Personen kommer inte hit, personen sitter bara hemma. Vi kan inte vårda 

någon som inte kommer hit och så blir det såhär moment 22. Så jag vet inte det 

kanske görs jättemycket, viljan finns ju definitivt och önskan att göra mer men 

jag tror många som socialtjänsten känner sig jävligt frustrerade över och 

maktlösa över inför många situationer för att det inte finns tillräckligt många 

verktyg tror jag (Intervjuperson 4).  

6.3.1 Råd & stöd 

För att stödja ungdomarna erbjöds de främst råd och stöd vilket var flera av intervjupersonernas 

huvudsakliga arbetsuppgift. intervjupersonerna från kommunen däremot som arbetar utifrån 



 

26 |  

 

aktivitetsansvaret kunde i sin tur erbjuda de som fallit ur skolan olika möjligheter att återgå till 

samhället som de själva beskrev det. Det tydligaste förhållningssättet var att de arbetade utan att 

skuldbelägga eller fördöma ungdomarnas beteende. Istället ville de lyssna, försöka förstå för att 

sedan på ett neutralt sätt kunna erbjuda råd när ungdomen själv uppger sig redo för det. Många 

upplevde att det var den största skillnaden mellan deras eget agerande och ungdomarnas 

föräldrar vilket intervjupersonerna ofta upplevde som tydligare med gränsdragningar. 

Intervjupersonerna hänvisade inte till gränsdragningar som fel eller som mindre effektivt, 

tvärtom delgav de flera tillfällen där tydlighet inom familjen kunde innebära framgång i att bryta 

negativt beteende gällande spelproblematik. Det kommun och skola syftade till var enligt sig 

själva att fungera som en annan väg in. Tyvärr var dock samtliga eniga om att det inte alltid 

räcker, ju mer framträdande problematiken visat sig desto svårare har det varit att nå fram och 

uppnå betydelsefull förändring. 

vi kanske kan erbjuda en annan verklighet. Någonting roligare någonting, mer 

positivt som kan få dem att bryta så det är väl det. Men som sagt räcker inte det 

och man behöver ha mer professionell hjälp (Intervjuperson 4). 

6.3.2 Bristfällig kunskap 

Ett flertal av intervjupersonerna diskuterade svårigheter med hantering, där den främsta 

svårigheten bestod av de bristfällig kunskap. De upplevde att de börjat prata mer med kollegor 

om spelproblematik, men de uttryckte även stor frustration för avsaknaden av tydligare riktlinjer 

samt forskning. Vissa gjorde liknelsen mellan spelproblematik och annat missbruk i syfte att 

påvisa den ojämnhet gällande mängden kunskap och förståelse för problembilden. Trots 

frustrationen så var alla eniga om att kunskapen kommer. Samtliga upplevde och beskrev 

spelproblematik som ett nytt och allvarligt fenomen, därav uttryckte alla också en förståelse för 

att kunskapen än saknas.  

Jag kan ha fel men jag upplever att forskning kring det här finns det inte 

mycket kring det här med stöd och sådana saker. Det finns men det jobbas på 

naturligtvis men här finns inte mycket hjälp med spelberoende. Jag tycker att 

det är, det finns inte så många ingångar kring det upplever jag i alla fall. Att de 

kan få hjälp kring det tycker jag inte faktiskt (Intervjuperson 2). 
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En önskan om bättre och mer relevant kunskap lyftes samt att spelberoende kanske till och med 

kan hamna i framtida DSM manualer, samtidigt som flera påpekade att spelproblematik kommer 

bli svårare att hantera i och med teknisk utveckling.  

“att man hittat något som är väldigt attraktivt och som stimulerar hjärnan, det är designat så och 

sitter säkert nasaforskare som verkligen klurat ut hur man ska trollbinda den mänskliga hjärnan” 

(Intervjuperson 4). 
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7. Analys och diskussion 

I studien undersöktes socialarbetares upplevelser och hantering av spelproblematik, 

frågeställningarna gällde hur de hanterar möten med skolungdomar som de bedömer påverkas av 

spelproblematik samt hur de upplever spelproblematik. Under intervjuerna framkom att både 

kommunala socialarbetare samt skolkuratorer regelbundet möter skolungdomar med 

spelproblematik och att spelproblematik främst hos killar kan ses som vanligt. Det framkom även 

att spelproblematik ansågs allvarligt och svårt att hantera, att det i hög grad upplevs påverka 

skolgång och psykiskt mående samt att det efterfrågas mer kunskap om ämnet. Nedan diskuteras 

våra resultat och relateras till vidare forskning samt vårt teoretiska ramverk gällande 

avvikarteori.  

 

7.1 Framträdande beskrivningar om spelproblematik 

Under intervjuerna beskrev samtliga intervjupersoner möten med ungdomar de bedömt har en 

spelproblematik som mycket vanligt. Även om spelande i sig inte är nödvändigtvis negativt visar 

statistik från Statens medieråd (2019) att över hälften av alla ungdomar mellan åldrarna 9–18 år 

spelade tv- eller datorspel. Då det är socialarbetarnas upplevelse att spelproblematik är vanligt 

förekommande är mängden som utsätts för risken att utveckla denna sorts problematik intressant 

i koppling till att det även under intervjuerna benämnts som en folksjukdom. Av resultaten 

framkom att det främst är killar som spelar i den mängd att socialarbetare upplevt det som 

problematiskt och uppvisat psykisk ohälsa och avslutad eller problematisk skolgång. Goh et al. 

(2019) fann i sin studie att det fanns en signifikant korrelation mellan mängd tid spelat och 

upplevt psykiskt mående. I relation till hur vanligt spelandet är i Sverige och hur vanligt 

förekommande spelproblematik är i möten för de professionella vi intervjuat anser vi att det finns 

stöd för att spelproblematiken kan vara en bidragande faktor till psykisk ohälsa. Huruvida 

spelandet är den enda orsaken är svårt att svara på utifrån vårt resultat, men de vi intervjuat har 

samtliga beskrivit det som en klart bidragande faktor.  

 

Resultatet i denna studie visar att socialarbetare uppfattar att spelandet i sig inte nödvändigtvis 

behöver vara problematiskt, utan kan även ha positiva aspekter gällande inlärning och alternativa 

sociala relationer. Dessa fynd är i linje med Turner (2018), som lyfter samma möjligheter 

gällande inlärningsmöjligheter. Även Gnambs et al., (2018) fann låg korrelation mellan spelande 

och t.ex. problem i skolan. Det finns med andra ord en likhet mellan forskningsfältet och 
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socialarbetare gälande komplexiteten i att hantera spelproblematik. Samtliga socialarbetare 

hänvisade till att det är svårt att veta när spelandet blir problematiskt och huruvida det krävs 

ytterligare faktorer än just tid för att det ska börja ge negativa påverkningar vilket fortsatt påvisar 

komplexiteten med bedömningen av allvarlighetsgraden.  

 

7.2 Beteenden kopplade till spelproblematik 

När socialarbetarna väl upplevt att spelandet påverkat skolgång och det psykiska måendet har de 

främst hänvisats till social isolering och avvikande sömnmönster som förklaringar. En möjlig 

förklaring till social isolering och sömnstörningar kan vara pga. de egenskaper som finns likt de 

Stetina et al., (2011) beskriver. Egenskaperna hos spelande kan variera men de som beskrivits 

som extra problematiska innefattar en form av verklighetsflykt, I de flesta spel är det möjligt att 

skapa en personligt utformad karaktär vilken oftast skapas utifrån spelarens önskemål. 

Karaktären kan beroende på spel uppleva en oändlig mängd äventyr och händelser vilket är 

omöjligen jämförbart med det en verklig person kan förväntas uppleva. Karaktären är dessutom 

sällan bunden till basala behov som sömn enligt Stetina et al., (2011). Att leva sig in i ett spel 

med en karaktär som inte är bunden till basala behov och vars upplevelser i många fall kan 

överträffa det spelaren själv förväntas uppleva bedömer vi som relevant i kopplingen mellan 

spelande och social isolering. Att spelaren då lever utifrån karaktärens ambivalens till basala 

behov är också en möjlig förklaring till de sömnstörningar som intervjupersonerna hänvisade till 

Stetina et al., (2011).  Intervjupersonerna gjorde flera liknelser mellan spelande och annat 

beroende som t.ex. substansmissbruk, även beroendeproblematik kopplades till 

karaktärsskapandet då det faller i linje med varför man isolerar sig. Om möjligheten att leva ett 

mer spännande liv online finns kan det ligga i spelarens intresse att i så hög grad som möjligt 

kunna upprätthålla status quo. Att bibehålla spelandet kan då trigga de beroendeliknande 

beteenden som hänvisas till i Youngs (2009) studie. 

 

7.3 Synen på ungdomar med spelproblematik 

Socialarbetarna upplevde att det finns en frustration gällande ungdomar och spelande. De 

hänvisade vid ett flertal tillfällen till frustrerande föräldrar, lärare som beskyller spelandet för att 

elever missar lektioner. Ett flertal rektorer som tillfrågades i samband med Skolverkets (2014) 

nationella kartläggning om ogiltig frånvaro påpekade att elever ofta försover sig p.g.a. att de har 

spelat dator. Socialarbetare i den här studien beskriver att gemensamt mellan ungdomar med 
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spelproblematik ofta är just den psykiska ohälsan och skolfrånvaro. De beskriver även hur 

ungdomarna själva i många fall identifierat att de kanske borde spela mindre i kontakten som 

sker med de professionella. Det finns likheter mellan intervjupersonernas syn på spelproblematik 

i den här studien och det som Becker (1966) beskriver gällande stämplingsteori. De som spelar 

bryter mot regler och normer i sitt sätt att inte prioritera skolan och att ensamma på rummet sitta 

vakna nattetid för att engagera sig i något som inte är “på riktigt”. Även om några intervjuade 

hänvisade till att man inte bör se ner på de sociala relationer spelandet kan föra med sig så finns 

det även en frustration både från skola, kommun och föräldrar i att ungdomarna inte följer den 

traditionella normen gällande skola och sömn. Gnambs et al., (2018) fann som tidigare nämnt 

ingen korrelation mängd tid spelad och skadliga konsekvenser, så kanske är det just i relation till 

normativt beteende i skola och hem som konsekvenserna uppstår. Det faller i varje fall i linje 

med Becker (1966) att beteendet ses som avvikande och att vi som samhälle ser på det som något 

i mångt och mycket negativt. Inte för att vi har för avsikt att motsätta oss att ungdomar med 

spelproblematik kan behöva hjälp och stöd, det finns trots allt ett klart värde i de normativa 

beteenden vi som samhälle etablerat. Beskrivningen från intervjuerna gällande hur det kan vara 

svårt att definiera när spelandet blir ett problem kan också förklaras genom stämplingsteorin. 

Becker (1966) hänvisade till att individer kan befinna sig i olika grupper vars sociala regler 

motsätter sig varandra, ungdomar som då spelar men samtidigt lyckas inom det och genererar 

inkomst, eller ungdomar som spelar men samtidigt ingår i tex. ett framgångsrikt fotbollslag blir 

då svårare att definiera enbart utifrån gruppen ungdomar med spelproblematik. Detta p.g.a. att 

gruppen spelproblematik identifieras med problematisk skolgång, isolering och sömnstörningar, 

medans fotbollsspelare eller ekonomisk framgång identifieras med mer framgångsrika faktorer. 

 

7.4 Samhället och individens hantering av spelproblematik 

Att hantera spelproblematik har varit svårt enligt intervjupersonerna, de upplever en brist på 

verktyg och hänvisade främst till att hantera problematiken i form av att erbjuda ungdomarna råd 

och stöd, socialarbetarna har som tidigare nämnt vissa möjligheter att erbjuda alternativ 

sysselsättning. Fokuset från de professionella vi intervjuat har varit att försöka bryta de negativa 

mönster som hindrar de med spelproblematik från att leva sina liv likt ansvarsfulla medborgare, 

med det menat klara skolan, skaffa jobb, kunna ha en familj. De möjligheter som finns i den 

privata sektorn är liknande men kan erbjuda former av KBT och annan behandling vilket syftar 

till samma sak som de intervjuades (Dataspelsakuten, 2019; Game over, 2019; Reconnect, 2019). 

Hanteringen av spelproblematik har tidigare visat sig vara problematisk utomlands och Han et 
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al., (2018) har undersökt om och hur behandling av “Internet gaming disorder” ger någon 

longitudinell effekt. Resultatet var att det i majoritet av fallen brister i uppföljningen och att de 

allra flesta återfaller i spelproblematik. Socialdepartementet (2015) hänvisade till att 

forskningsläget är för tunt för att man ska ta beslut om stöd eller reglering för spelproblematik 

vilket kan ligga till grund för varför socialarbetarna upplever en brist på verktyg i hanteringen. 

Många intervjupersoner hänvisade till hur spelproblematiken kan vara hönan eller ägget, vi har 

valt att likna påståendet till Becker (1966) beskrivning av avvikarkarriären. Att avvika i form av 

att spela mer och prioritera spelandet kan vara ungdomarnas sätt att fortsatt prioritera det dem 

lyckas i, skolan kan kanske fallera på grund av spelproblematik men det kan också vara så att om 

skolan redan är svår för ungdomen kan spelandet erbjuda en ny arena för att lyckas inom något. 

Ungdomen kan då ses som avvikande i sitt beteende i att prioritera spelandet över skolan men 

genom att utomstående då behandlar ungdomen som avvikande kan den då kanske göra en så 

kallad avvikarkarriär. Dem som ungdomen spelar med behandlar denne förmodligen inte som 

avvikande då de kan ha mycket gemensamt. Detta kan då i relation till Becker (1966) vidhålla 

och förstärka individens sammanhållning till den i allmänhetens ögon avvikande gruppen.  

 

7.5 Metoddiskussion 

Vi upptäckte tidigt svårigheterna i att undersöka upplevelser hos intervjupersonerna som beskrev 

en annan grupp av människor. I studien har därav mycket tid investerats i att försöka bibehålla en 

objektiv ståndpunkt och försöka se vart påstående blivit tillräckligt liknande gällande gruppen för 

att kunna ses som relevanta. stämplingsteori bidrog till att lyfta negativa egenskaper hos 

spelproblematik utan att behöva förneka existensen av positiva aspekter. Studiens relevans och 

generaliserbarhet hade kunnat ökas genom att undersöka spelproblematik genom en kvantitativ 

undersökning för att få en fördjupad syn på hur många som socialarbetarna anser spela 

“problematiskt mycket”.  

 

7.6 Framtida forskningsmöjligheter 

Samtliga intervjupersoner hänvisade till svårigheterna att hantera och förstå spelproblematik. 

Även forskning belyser spelproblematikens komplexitet. King & Delfabbro (2014) påpekade att 

kunskapen om verksam behandling ännu är otillräcklig. Utifrån resultatet i vår studie samt i 

tidigare forskning tycks det finnas ett stort behov av att undersöka vilken typ av hantering som 

kan hjälpa ungdomar med spelproblematik att klara av skolan men också leva ett socialt hållbart 
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liv fri från psykisk ohälsa. Då vårt resultat belyser även positiva aspekter av spelande, däribland 

effektivt lärande och skapandet av sociala relationer kan ett hanteringssätt som inte förbjuder 

spelandet vara verkbart. En undersökning med mixad metod med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats skulle kunna erbjuda både en fördjupad förståelse för spelproblematiken och hur den 

skulle kunna hanteras och behandlas. 

 

 

7.7 Slutsats 

Vår slutsats är att socialarbetare inte upplever spelandet i sig som problematiskt utan de 

konsekvenser som spelande kan medföra. Det är dock inte enbart en problematisk bild som 

socialarbetare har. De ser även möjligheter och positiva aspekter med spelande. Gällande 

hanteringen av spelproblematik antyder studien att socialarbetare gör så gott de kan med de 

verktyg och den kunskap som getts dem. Däremot upplever vi att socialarbetare behöver ökad 

kunskap om hur de ska bemöta och hantera skolungdomar med spelproblematik. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

Spelproblematik hos skolungdomar - Socialarbetares upplevelser  

 

Syftet är att undersöka hur socialarbetare upplever problematik relaterad till spel hos 

skolungdomar. Vi planerar att genomföra intervjuer med socialarbetare som arbetar med 

ungdomar. Det vi önskar undersöka är era tankar, upplevelser och idéer om ämnet. 

Vi vill därför bjuda in er till att medverka i vårt examensarbete. Deltagandet är frivilligt och du 

som deltagare kan när som helst förutsättningslöst avbryta deltagandet i studien. Vi vill däremot 

uppmana er att informera oss studenter som arbetar med studien om ni vill avbryta ert 

deltagande.  

 

Vi kommer kontakta er under kommande vecka.  

 

Hälsningar,  

 

Daniel & Johan 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Inledning: 

Vad är det dina arbetsuppgifter? 

Hur ser din professionella bakgrund? 

 

Problemområde 

Vad tänker du på när du hör ordet spelproblematik? 

Berör ni som profession spelproblematik och i så fall hur? 

Hur identifierar du spelproblematik hos skolungdomar? 

Hur upplever du att skolungdomars mående påverkas av spelproblematik? 

Hur upplever du att skolungdomars spelproblematik påverkar deras skolgång? 

Hur upplever du att skolungdomars spelproblematik påverkar deras familjesituation? 

Hur pratar skolungdomar själva om spelproblematik? 

Hur upplever du att familjer/lärare pratar om spelproblematik? 

Vad ser du finns gemensamt hos skolungdomar med spelproblematik? 

 

Omfattning 

Hur vanligt är det att du möter skolungdomar med spelproblematik? 

Upplever du att det är fler pojkar/flickor som har en spelproblematik? 

Hur skulle du beskriva allvarlighetsgraden av spelproblematik? 

Vems ansvar tycker du det är att adressera spelproblematik och varför? 
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Hur tror du att spelproblematik kommer utvecklas? 

Hur stödjer professionella socialarbetare skolungdomar med spelproblematik? 

 

Avslutning 

Är det något mer om ämnet du skulle vilja tillägga? 

Finns det något positivt element i spelandet hos skolungdomar du skulle vilja påpeka? 

 

Exempel på följdfrågor vi kommer använda oss av 

Kan du berätta mer om …? 

Kan du förtydliga vad du menar med …? 

Kan du ge exempel på …? 
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9.3 Bilaga 3 - Blankett för etisk egengranskning
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9.4 Bilaga 4 - Intyg om sammarbete  

 


