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Abstract 
Online-gaming (OG) is a fast-growing phenomenon that could have a major impact in people's 

life. This study analyses the impact online-gaming has on cohabitational-love relationships and 

outsiders of the OG world. The study is based on six qualitative interviews with couples engaged 

in the world of internet-usage and OG. The interviews were performed both individually and 

together with their partner. There are many positive effects that comes with internet and OG, but 

there are also plenty of negative. Central questions for this study are therefore how OG are 

perceived within the relationships and how the potential consequences it leads to are dealt with. 

The study also discusses who the problem initiator is, and how the negotiation within the 

relationship looks like. Previous research shows conflict as a result of too much time spent with 

online-gaming. The result of this study therefore aspires to add a complementary layer to what 

may be the cause of these conflicts. The result shows that a lack of accountability and too much 

time spent involved with OG creates reasons for conflict. The presented solution included mutual 

agreement for what is to be seen as a fair amount of time spent with OG. If the time exceeds 

stated agreement, it seemed to be a reason for conflict. But if not, OG would mostly be seen as 

something positive for both parties when it comes to their individual well-being. 

 

Keywords: Online-gaming, Internet, Love relationships, Cohabitation relationships, Conflict, 

Consequences, Time, Priorities. 

 

	

	
	
	
	



	

Sammanfattning 
Online-gaming (OG) är ett snabbt växande fenomen som kan påverka individers liv. Den här 

studien analyserar den eventuella påverkan och konsekvenser OG har på samboförhållanden. 

Studien är baserad på sex kvalitativa intervjuer med par som lever i ett samboförhållande och är 

engagerade i den digitalt uppkopplade världen. Intervjuerna genomfördes både enskilt och 

tillsammans med respondentens partner. Det finns många positiva effekter med digital 

uppkoppling och OG, men det finns även flertalet negativa. De centrala frågeställningarna för 

denna studie lyder därför: Hur upplevs OGs inverkan på samboförhållandet? Hur hanteras OGs 

eventuella konsekvenser i samboförhållandet? Studien lyfter också frågan om vem som har 

probleminitiativet och hur förhandlingen inom relationen ser ut. Tidigare forskning demonstrerar 

konflikter som ett resultat av en för stor mängd tid spenderad med OG. Resultaten för denna 

studie strävar efter att addera ytterligare förståelser och förklaringar till detta fenomen. 

Resultaten visar på att ett bristande ansvarstagande och en för stor mängd tid spenderad med OG 

skapar anledning till konflikt. Den presenterade lösningen på problematiken inkluderade ett 

ömsesidigt avtal av vad en rimlig tidsåtgång med OG är. Om tidsåtgången överskrid det tidigare 

nämnda avtalet, fanns det anledning till konflikt. Utöver denna problematik ansågs OG mestadels 

vara en positiv sysselsättning med positiva effekter för båda parter i förhållandet. 

 
Nyckelord: Online-spel, Internet, Kärleksrelationer, Samborelationer, Konflikter, Konsekvenser, 
Tid, Prioriteringar. 
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1. Introduktion 
Online-gaming (OG) industrin har vuxit sig större och sysselsättningen har förflyttats från mörka 

sovrum till att vara en betydande underhållningsindustri världen över. Tillväxten har inneburit att 

tre av tio personer av världens befolkning spelar någon form av online-spel eller TV-spel 

(Techspective, 2019). En tillväxt som denna måste innebära påföljder, främst för dem som står 

utanför sysselsättningen. Hur påverkas de utomstående och vilka konsekvenser upplever de? För 

att skapa en djupgående bild av denna frågeställning kommer denna uppsats att undersöka hur 

OG kan komma att påverka individer som lever i ett samboförhållande, vilka konsekvenser det 

kan leda till och hur dessa konsekvenser hanteras inom relationen. Utöver OG berör studien även 

andra typer av uppkoppling. Detta för att visa på att OG är ett extremfall där det tydligt framgår 

hur konsekvenserna skiljer sig från en vanlig användning av digital uppkoppling (Flyvbjergs, 

2006: 13). OG är inte längre en nischad plattform för ungdomar, utan ett fenomen. Ett fenomen 

som sträcker sig världen över som öppnar mängder med dörrar när det kommer till 

underhållning, sociala interaktioner men även problematiska konsekvenser. 

 

Sociala relationer har länge varit bundna till den plats som individer befinner sig på. Det går 

tillbaka i historiens gång då man enbart hade möjlighet att interagera med individer som befann 

sig i ens närhet, eftersom möjligheten till kommunikation var begränsad (Giddens, 1996: 29). 

Genom den digitala uppkopplingens framväxt finns det idag inga begränsningar till att skapa 

olika sociala relationer. Idag krävs det inga fysiska möten för att skapa kontakt och få ett socialt 

sammanhang. Den digitala uppkopplingen har bidragit till en ökad möjlighet för individer att 

söka och finna sociala relationer. I det svenska samhället har den digitala uppkopplingen blivit 

en del av de flesta individers vardag. Näst intill 80% av Sveriges befolkning använder sig av 

digital uppkoppling varje dag (NE, 2019). 

 

Möjligheten till att spela datorspel online med andra är ett tydligt exempel på hur individer kan 

bygga starka sociala relationer online. Med hjälp av OG kan individer spela och interagera 

tillsammans världen över. Detta kan komma att få konsekvenser för sociala interaktioner i den 

”verkliga” världen, alltså världen som sker “offline”. Det kan exempelvis leda till brist på behov 

av att hitta och uppfylla sociala relationer utöver de som sker online, eller till sämre kvalité på 
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redan befintliga relationer. Denna brist på social efterfrågan kan komma att få problematiska 

konsekvenser, eftersom att det kan försämra en individs sociala förmåga (Kowert et al, 2014: 

385–86). Utmaningar som dessa kan komma att påverka intima relationer och specifikt 

samborelationer. Samborelationer bygger på en viss närvaro i förhållandet och den digitala 

uppkopplingens utmaningar och konsekvenser kan därför få en direkt påverkan på hur denna 

relation uppfattas och behandlas av individerna. Dessa konsekvenser och utmaningar är särskilt 

tydliga och problematiska när det kommer till OG. 

 

Cao & Downing (2008:515) menar på att OG är en ny social plattform där sociala relationer, 

samhällsnätverk och livsstilar bildas. Med nya möjligheter till kommunikation och engagemang i 

sociala relationer som skapas genom OG behöver inte individer interagera fysiskt med varandra. 

Inom samborelationer tydliggörs detta och dess problematik genom extremfallet OG (Flyvbjerg, 

2006: 13). OG till skillnad från andra fritidssysslor utförs i hemmet och ofta i närheten av den 

utomstående partnern. Förståelsen för att individen är upptagen eller inte anträffbar kan uppfattas 

som lägre än för aktiviteter som kräver att individen lämnar sitt hem. Med hjälp av hörlurar och 

andra tillbehör har individen möjlighet till att isolera sig i sitt egna hem och ”försvinna” från sin 

partner. Detta kan uppfattas som att individen befinner sig i en närvarande frånvaro. Individen 

kliver in i en ”ny värld” online där det inbjuds till sociala interaktioner med spelare runt omkring 

världen. Denna ”nya värld” är någonting som deras partner kan uppleva som exkluderade, vilket 

i sin tur kan leda till att de börjar känna svartsjuka och misstro för sin partner (Kowert et al. 

2014:386). Individer som nyttjar OG är just därför närvarande i sitt hem och för sin partner i 

praktiken, men är samtidigt frånvarande eftersom de inte är anträffbara och är isolerade från 

deras partner och relation. Den ”värld” som OG bidrar till består även av ett specifikt språkbruk, 

eller diskurs. Det specifika språket innebär ett “eget” sätt att kommunicera och föra sig som kan 

antas leda till utanförskap inom relationen. Det kan uppfattas som ett utanförskap när 

språkbruket överförs till den verkliga världen och partnern har problem att följa med i språket 

som används i det gemensamma hemmet. 

 

Individer i samboförhållanden ställs inför en mängd utmaningar, vilket OG kan bidra till. Det 

kan eventuellt röra sig om undran, oro och svårigheter att förstå vad deras partner faktiskt gör 

online. Det kan även röra sig om vilka de spelar och interagerar med, hur deras sociala 



	

	 3	

interaktioner tar form framför datorn samt den tid som spenderas på OG. Bakgrunden till arbetet 

är våra funderingar om hur individer upplever den eventuella problematik som OG kan innebära 

för de som lever i ett samboförhållande där man spenderar ett flertal antal timmar i veckan med 

att spela online-spel. Med detta arbete vill undersöka och belysa vad OG och digitala 

uppkopplingar kan innebära i en samborelation. 

 

1.1 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur online-gaming upplevs och hanteras i samboförhållanden. 

 
1.2 Frågeställningar 

Studien har tre huvudsakliga frågeställningar som den har för avsikt att söka svar på; 

• Hur upplevs OGs inverkan på samboförhållandet?  

• Hur hanteras OGs eventuella konsekvenser i samboförhållandet?  

• Vem äger problemformuleringsinitiativet och hur ser förhandlingen ut vad gäller OG i 

samboförhållandet? 

	
	
1.3 Definitioner 

Online-gaming (OG) 

• Utförandet av att spela ett online-spel som är digitalt uppkopplat. 

Digital uppkoppling 

• Syftar till Internet, världens största datornätverk som inkluderar tjänster som World Wide 

Webb. 

Online-spel  

• Välkända Online-spel som kräver en viss diskurs och kunskap av spelet, bjuder in spelare 

till att kommunicera mellan varandra från olika platser av världen. Exempelvis Counter-

strike och World of Warcraft 

Samboförhållande 

• En person som stadigvarande bor tillsammans med annan person i ett parförhållande och 

har gemensamt hushåll. Begreppet definieras i 1 § sambolagen (2003: 376). För att falla 

in under denna definition ska samboendet ha en viss varaktighet, eller åtminstone vara 

avsett att ha det. 
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1.4 Disposition 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån fyra teman. Avsnittet har för avsikt att 

skapa en överblick av tidigare forskning inom studieområdet. Efter detta inleds metodavsnittet 

som beskriver utförandet av studien och tillvägagångssättet för insamlandet av material. 

Efterkommande avsnitt syftar till att ge läsaren en djupgående förståelse för studiens teoretiska 

referensram och hur de olika teorierna kan anpassas inför analys av intervjudata. Följande avsnitt 

presenterar studiens resultat- och analysavsnitt, samt studiens slutsats. Studien knyts ihop med en 

diskussion av problematik och perspektiv som kan studeras vidare. 
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2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt avser presentera forskning och studier kring OG och relationsskapande inom och 

utanför den digitalt uppkopplade världen. Den tidigare forskningen motiverar och bidrar även till 

de teman analyskapitlet bygger på. Dessa fyra teman är - OG i relationer, OG och välmående, 

social förskjutning av den verkliga världen samt OG och dess effekter. Dessa fyra teman 

anknyter på olika sätt till det fall som studien har för avsikt att undersöka. Eftersom att det finns 

en mängd forskning kring OG och relationer som är specificerade på relationer inom online- 

världen, har det valts en inriktning på OG och dess påverkan på relationer utanför den digitalt 

uppkopplade världen. Dessa fyra teman ansågs därför vara av störst relevans för att underlätta 

besvarandet av studiens syfte och frågeställningar 

 
2.1 Online-gaming i relationer 

Chorvat (2009: 25–42) skriver om hur individualiseringen i modern tid omvandlar relationer. 

Under historiens gång har det skett ett skifte från att sätta traditionella familjevärderingar högst 

gällande val partner, till ett mer känslobaserat val. Chorvat (2009: 25–42) menar att kärlek blir 

den enda legitima orsaken till valet av en partner i den moderna tiden - intimiteten har 

individualiserats. 

  

Vem man valt som partner och hur den relationen är uppbyggd baseras ofta på idealbilden av en 

relation, där denna präglas av spänning, intimitet och spontanitet. Denna idealbild kan bidra till 

att individer får orimligt höga förväntningar på sina partners (Chovrat, 2009: 25–42). Det kan 

antas att om en relation inte lever upp till idealbilden kan relationen istället fyllas av bristande 

motivation och distansering. Här kan OG vara en faktor, vilket Coyne et al. (2012) presenterat i 

en studie. Författarna har undersökt OGs inverkan på romantiska relationer och visat att 

tidsåtgången gör att OG leder till konflikter i relationen. Detta var dock endast fallet för män och 

deras konsumtion av media och OG. Desto mer tid männen ägnade åt OG, desto fler konflikter 

uppstod. Dessa konflikter ledde till psykisk- och relationell frustration inom förhållandet i 

majoriteten av fallen. Författarna kunde dock inte dra någon definitiv slutsats kring detta. Det 

fanns andra faktorer som också inverkade, t.ex. att spela online-spel istället för att utföra 

aktiviteter som den utomstående parten i förhållandet värdesatte högre. Vår förhoppning är att 

denna studie kan lägga ytterligare en pusselbit till denna förståelse. 
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2.2 Online-gaming och välmående 

Perry et al. (2017:206) presenterar en modell som undersökt en teori kring utförandet av 

Massively Multiplayer Online spel (MMO) och korrelationen med välmående. Perry et al. (2017: 

203) beskriver sin teori med två typer av engagemang i MMO spel, harmoniskt engagemang och 

obsessivt engagemang. Ytterligare en modell är presenterad i studien vilken stödjer deras tidigare 

påstående om att ett harmoniskt engagemang i MMO spel leder till en högre grad av välmående 

och en större tillgång till socialt kapital. Resultatet av studien visar på att nyttjandet av MMO 

spel är ett effektivt sätt att generera socialt kapital, men för att detta ska kunna vara möjligt måste 

engagemanget baseras på harmoni och ligga på samma nivå som andra mål och värderingar 

(Perry et al, 2017:203).  

 

Detta sociala kapital kan leda till ett bättre välmående för individen (Perry et al, 2017: 208-209). 

Detta kräver harmoni i hemmet och en stressfri miljö där OG nyttjas. Om uppbyggnaden av det 

sociala kapitalet misslyckas eller inte erkänns av andra spelare, kan det få en motsatt effekt och 

istället bidra till en negativ påverkan på individens välmående (Perry et al, 2017:203). Detta kan 

komma att vara en bidragande faktor till att den tiden som spenderas med OG ökar, för att 

bibehålla detta kapital krävs det att en individ kontinuerligt investerar tid i OG. Erkännandet via 

sociala interaktioner och ökandet av tillgång till socialt kapital kan få individen att dra sig till OG 

för bekräftelse, vilket är ytterligare bidragande faktor till att individen spenderar mer tid som 

närvarande frånvarande (Perry et al, 2017: 207).  

 

2.3 Social förskjutning av den verkliga världen 

Kowert et al. (2014: 386) beskriver en oro angående den inverkan online-spel kan ha på unga 

vuxnas socialisering. Ett av dessa problem är den möjliga effekten av social förskjutning, det vill 

säga förflyttningen, storleken och kvalitén på en individs sociala kretsar. Dessa sociala kretsar 

förskjuts från den “verkliga världen” till den “värld” som finns online, och att det är där de 

huvudsakliga sociala interaktionerna äger rum. Kowert et al. (2014: 386) visar på att ökade 

sociala interaktioner online bidrar till en förlust av sociala interaktioner i den verkliga världen. 

Resultatet visade även på att respondenterna i studien inte hade lika stark anknytning till 

individer utanför den digitalt uppkopplade världen, som de har till individer de känner online. 

Detta menar Kowert et al. (2014: 386) kan få konsekvenser för den mentala- och fysiska hälsan, 
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samt en bristfällig social kompetens. Kowert et al. (2014: 386) menar på att 75% av alla 

individer som spelar online-spel skapar ”goda vänner” inom spelets plattform, och 70% visar 

även på att de har diskuterat privata angelägenheter med vänner online som de inte har diskuterat 

med någon i den verkliga världen. 

 

Eftersom att social förskjutning sker över tid och kan påverka en individs sociala interaktioner i 

den verkliga världen, innebär det att det kan vara en av de konsekvenser som OG kan leda till. 

Denna konsekvens kan komma att vara problematisk, speciellt i samborelationer. En individ som 

nyttjar OG och interagerar med andra online kan komma att byta ut den sociala interaktionen 

som vanligtvis hade ägt rum med sambon, till sin sociala vänskapskrets online (Kowert et al, 

2014:386). Denna förskjutning kan troligen få påtagliga konsekvenser när det kommer till 

kommunikation inom förhållandet, då en bristfällig kommunikation kan leda till problem för 

relationen och dess önskan att utvecklas (Hertlein & Ancheta, 2014: 8).  

 
2.4 Online-gaming och dess effekter  

Tidigare forskning har visat på att digital uppkoppling har bidragit till både positiva och negativa 

effekter. Hertlein & Ancheta (2014: 2) visade på att digital uppkoppling kan inkludera positiva 

effekter som förbättrad relationshantering, utveckling av relationer och en generell förbättring av 

redan existerande förhållanden. Studien visade även ett antal negativa konsekvenser som den 

digitala uppkopplingen kan leda till. De negativa konsekvenserna rör distansering inom 

relationer, bristande tydlighet inför sin partner, en sämre insyn i relationen och försämrat 

förtroende för sin partner (Hertlein & Ancheta, 2014: 7–8).  Dessa negativa aspekter går med 

stor sannolikhet även att överföra till OG. Liknande scenarion och information har framkommit 

av andra studier som berör det aktuella ämnet (Hertlein & Ancheta, 2014). 

 

En återkommande aspekt av ämnet som inkluderas i flertalet studier är OG och dess effektiva 

ackumulation av sociala interaktioner. McGinnis (2010) skriver om First-Person Shooter (FPS) 

spelandets inverkan på sociala relationer. I studien konstateras det att tv-spel kan ha både 

positiva och negativa effekter på livet. Författaren beskriver hur sociala relationer bildas och 

bibehålls online och hur dessa relationer har en påverkan på redan befintliga relationer. 

McGinnis (2010) presenterar även att mängden tid som spenderas på OG har en stor effekt. Detta 
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gäller både för den som utövar OG och de individer som rör sig i dess närhet. Mängden tid 

spenderad på OG kan bidra till både positiva och negativa effekter vilket kan påverka 

samborelationer. 

 

Det finns ett flertal studier som beskriver att de har baserat sina datainsamlingsmetoder på 

enskilda individer, deras perspektiv och upplevelser. McGinnis (2010) rapporterar att forskning 

som rör aktiviteter som onlinedejting, mailinteraktion, Facebook och andra digitala plattformar 

är överrepresenterat inom området. Dessa plattformar är statiska i sin natur och kan ej 

generaliseras till online-spel. I vårt arbete eftersträvas att på samma sätt som McGinnis (2010), 

bredda perspektivet av OG och få fördjupad kunskap. Urvalet för vårt arbete har därför blivit att 

utgå från samborelationer. Vår förhoppning är att kunna identifiera eventuella konsekvenser som 

OG kan leda till. Samt hur dessa konsekvenser upplevs och hanteras inom samborelationer. 
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3. Teoretisk referensram 
Det här avsnittet syftar till att ge en djupgående förståelse för studiens teoretiska referensram och 

hur de olika teorierna kan anpassas och appliceras inför analysen av den insamlade empirin. Det 

kommer lyftas fram olika teorier och begrepp med Anthony Giddens teori om urbäddning och 

tillit som grund. Syftet med att ägna plats åt Giddens är att studien främst kommer att utgå från 

hans teoretiska perspektiv på urbäddning av tid och rum, hämtat från Modernitetens följder 

(1996), när resultatet senare i uppsatsen diskuteras och analyseras. Studien kommer även att 

inkludera ytterligare teorier och begrepp för att kunna göra en bred och djupgående tolkning av 

resultatet. 

	

3.1 Urbäddning och tillit 

Grunden för OG är frånkoppling av tid och rum. Det vill säga, Att kunna kommunicera och 

interagera oavsett tid och lokalisering. Det är idag inte längre abstrakt att en individ som är 

lokaliserad i Brasilien kan kommunicera med en individ i Sverige oberoende av tid och rum. 

Eller att en individ oavsett lokalisering i världen kan ta del av en tjänst som är baserad på andra 

sidan jordklotet. För denna studien är den centrala frågan är hur OG och digital uppkoppling med 

dess frikoppling från tid och rum påverkar samboförhållanden. 

 

Giddens (1996: 29) beskriver begreppet urbäddning på följande vis; “Med urbäddning avser jag 

att sociala relationer lyfts ut ur sina lokala interaktionssammanhang och omstruktureras över 

icke-begränsade områden av tidrummet”. Mer centralt för OG är kommunikationen och 

interaktionen. Individer världen över kan kommunicera med varandra oberoende av 

tidsskillnader och lokalisering. Socialiseringen mellan individer över internet lyfts från det lokala 

interaktionssammanhanget och tar plats via obegränsade kanaler. 

 

Giddens (1996: 36) menar att all urbäddning vilar på tillit. “Modernitetens institutioner bygger 

på ett fundamentalt sätt på tillit. Här sätter man inte sin tillit till individen utan till abstrakta 

förmågor.” Vår användning av denna tillit bygger på en förutsättning av att alla personer, som vi 

aldrig kommer att träffa, respekterar värdet av den. Vidare definierar Giddens begreppet tillit via 

ett antal olika moment för att bäst förklara hur tillit är bundet med avståndsskapande i tidrummet. 
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Den digitala uppkopplingen, kommunikationen och interaktionen som utövas baseras på den tillit 

som Giddens (1996) beskriver. Det moment som överensstämde bäst med denna uppsats lyder; 

 

Tillit har att göra med frånvaro i tid och rum. Man behöver inte känna tillit till en 

människa vars handlingar är ständigt synliga och vars tankeprocesser är genomskinliga, 

eller till ett system var funktionssätt är fullständigt känt och förstått. Det har sagts att tillit 

är “ett knep för att hantera andras frihet”, men det grundläggande villkoret för tillit är inte 

brist på makt utan brist på fullständig information (Giddens, 1996: 39). 

 

Giddens (1996) förklaring av tillit är även applicerbar på den digitalt uppkopplade världen. 

Oavsett vad en individ väljer att göra online tillkommer det en viss grad av tillit, speciellt inom 

OG. Denna typ av tillit kan både förklaras på mikro- och makronivå. Ett online-spel fungerar på 

ett sätt som kräver att varje deltagare accepterar spelets regler, det finns inget utrymme för att 

brista i tillförlitlighet och gå utanför spelets ramar. Som en följd av detta finns det i de flesta 

online-spel regelverk som kan straffa individer med tillfälliga- eller permanenta avstängningar. 

 

Den tillit som tar plats på makronivå består av förtroende för de olika system som existerar 

online. Individer världen över har förtroende för att en tjänst som Netflix ständigt fungerar. Även 

denna typ av tillit existerar inom OG. Brukare av OG litar på de regelverk som existerar för olika 

typer av spel, då dessa regelverk skapar grunden för att brukare ska kunna nyttja OG utan 

avbrott. En spelsession fylld med fuskare är inget som strävas efter. Skulle förtroendet på både 

mikro- och makronivå brista, kommer det synas väl i både antalet spelare och nyttjare av en viss 

tjänst. 

	
3.2 Subkulturer, diskurs och online-gaming 

Att OG kan beskrivas som ett extremfall utifrån Flyvbjergs (2006: 13) kriterier är inte 

förvånande. OG som fenomen, likt andra extremfall besitter en egen typ av struktur och 

kommunikation. Exempel på dessa strukturer och kommunikationsvägar är subkulturer och 

diskurser. Mäyrä (2010) talar om just OG och dess subkulturer. Han beskriver dem som en grupp 

individer med likartade tankesätt, beteendemönster och kommunikationssätt. På så sätt binder 

subkulturer samman människor genom språkbruk och intressen. Subkulturer baseras på ett 
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specifikt sätt att tala och föra sig vilket leder oss till Börjesson & Palmblads (2007) definition av 

begreppet diskurs. 

 

Börjesson & Palmblad (2007: 12) menar att diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala 

och förstå världen, eller vad som kan sägas i olika sammanhang och vad som gör det möjligt att 

säga det. Därmed inkluderar det också vad som inte kan sägas. Det är diskursen som bestämmer 

vad som är accepterat att uttrycka och inte uttrycka i sociala interaktioner. Genom subkulturer 

och deras specifika diskurs kan OG ses som ett tydligt exempel för hur detta kan komma till 

uttryck. Tillhörigheten till olika online-spel utformar en subkultur vilket innebär en specifik 

diskurs, anpassad för just det spelet och dess spelare. Mäyrä (2010) visar detta genom att studera 

olika typer av online-spel, som exempelvis Massive multiplayer online role-playing game spelet 

(MMORPG) Everquest och First-person shooter (FPS) spelet Counter-Strike. Intresset för dessa 

olika typer av spel ligger i den stora skillnaden av spelare och grund för subkulturer och 

diskurser. Spelarbasen för Counter-strike delar inte ritualer, kommunikationssätt och kulturella 

normer med MMORPG spelet Everquest, även fast de båda utförs online av individer som tycker 

om att spela datorspel. Inom online-världen är det således inte ovanligt med subkulturer. 

Individer ansluter sig till och identifierar sig med kulturer som de känner är aktuella för dem 

själva. Att nyttja en specifik OG-plattform kan innebära en subkultur i sig, med allt vad denna 

plattform för med sig och innebär (Mäyrä, 2010).  

 

Individer agerar och kommunicerar på olika sätt beroende på vilket sorts interaktion och vilken 

plattform de befinner sig i. Sättet att föra sig och kommunicera på är väldigt speciellt i sig, och är 

föränderligt beroende på kontexten av situationen (Börjesson & Palmblad, 2007: 12) Inom OG 

existerar det ett flertal olika diskurser och subkulturer eftersom det finns mängder med olika 

online-spel som kräver att personen i fråga talar och kommunicerar på specifika sätt. 

Kommunikationen är nyckeln för att lyckas förmedla viktig information om vad som försiggår i 

spelet till de andra spelarna, vilket inkluderar mycket förkortningar och ord tagna direkt ur 

spelet. Det går därför att anta att det skulle vara problematiskt för en utomstående att förstå vad 

som pågår i spelet och exakt vad spelarna talar om. Detta kan vara en bidragande faktor till att 

den ena partnern i ett samboförhållande kan känna sig utanför och exkluderad, då det blir 

problematiskt för personen att inte förstå den diskursen som ens partner besitter. Detta talar även 
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för att diskursen kan vara en aspekt till att individen är “frånvarande” i sitt egna hem, vilket kan 

leda till en distansering inom relationen. Subkulturer och dess diskurser kan därför antas vara en 

konsekvens av OG vilket kan leda till problematik inom samborelationer. 

 
	
3.3 Det rena förhållandet 

Anthony Giddens (2005: 55–59) beskriver en grundläggande bild av de egenskaper som en 

fungerande relation bygger på och hur dessa egenskaper har förändrats över tid. Giddens (2005: 

58) menar att det rena förhållandet är uppbyggt på samma sätt som den traditionella 

idealrelationen. I takt med den moderna tidens utveckling har idealrelationen gått från att baseras 

på yttre och ekonomiska skäl, till att vara känslobaserade. De bygger helt enkelt på vad var och 

en kan få ut av relationen (Giddens, 2005: 58).  

 

Upplever individen en bristande trivsel eller närvaro i förhållandet, är det idag accepterat att 

lämna sin partner för att hitta en ny relation där individen upplever den efterfrågade trivseln och 

personliga vinsten. Som tidigare nämnts kan OG vara en faktor som i den moderna relationen 

bidrar till bristande trivsel och närvaro. OG kräver tid och engagemang, och det kan förmodas att 

det påverkar hur individen uppfattar hur mycket hen har att vinna i relationen.  

 

Relationen kan även bli påverkad av den sociala förskjutningen som kan förekomma i samband 

med OG. Om en individ successivt byter ut den sociala interaktionen med sin partner till sin 

vänskapskrets online, kan det antas att det leder till en problematisk aspekt där individen som 

inte nyttjar OG ifrågasätter fördelarna med att fortsätta ingå i relationen. 

 

3.4 Dramaturgiska perspektivet: 

När en människa kommer i kontakt med andra människor försöker de i allmänhet skaffa sig 

uppfattningar om denne eller tillämpa redan befintliga upplysningar på personen. De kommer att 

visa intresse för hens socio-ekonomiska ställning, uppfattning om sig själv, hans attityd gentemot 

dem, hens påvisade kompetens, pålitlighet exempelvis. Insamlandet av dessa upplysningar kan 

anses vara för självändamål, men det finns dock rent praktiska skäl till varför en individ skaffar 

dem. Dessa typer av upplysningar om en individ bidrar till att definiera situationen och gör det 
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möjligt för de andra individerna att i förväg skapa sig en förståelse om vad de kan vänta sig av 

denne (Goffman, 2014: 11–22). 

 

Goffman (2014: 97) beskriver även regioner som en central del av hans teori. Om vi utgår från 

ett specifikt framträdande är det enligt Goffman lämpligt att utgå från begreppet den främre 

“scenen”. En individs framträdande i den främre regionen kan uppfattas som hans försök att 

skapa ett förbestämt intryck till sin publik. Dessa intryck utgår ifrån normkategorier, exempelvis 

de normer som existerar på en arbetsplats. Goffman (2014: 103) beskriver även en bakre ”scen”, 

avskild från publiken, där alla förberedelser och hemligheter finns. Denna region hålls stängd för 

publiken, då scenen är central för planeringen av intrycksstyrningen. Goffman (2014: 103) ger 

ett tydligt exempel på ett fall där den främre och bakre regionen samspelar för publikens intryck.  

 

Om den sörjande ska kunna ges illusionen av att den döde verkligen befinner sig i en djup 

och fridfull sömn måste begravningsentreprenören se till att den sörjande hålls borta från 

det behandlingsrum där liken tappas på vätska, prepareras och sminkas innan de visas 

upp för det sista framträdandet. 

 

OG och den digitala uppkopplingen är två fenomen som båda kan tolkas utifrån Goffmans 

(2014) dramaturgiska perspektiv. Tolkningen av fenomenen bygger på syftet bakom 

användningen av OG och den digitala uppkopplingen. Det finns ofantligt många sätt att använda 

sig av dessa plattformar och medier, så som kommunikation eller verktyg till umgänge. Oavsett 

användningsområde finns det en främre och bakre region, varav frågan är hur dessa regioner 

spelar sin roll i samboförhållanden. 
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4. Metod 
Syftet är huvudsakligen att undersöka hur OG upplevs och hanteras i samboförhållanden. Valet 

har därför blivit att basera denna uppsats på en kvalitativ metod, med två par som lever i ett 

samboförhållande. Detta för att skapa en djupare inblick och förståelse för hur OG kan ha en 

inverkan på samboförhållanden och vilka typer av konsekvenser som kan uppstå, samt 

hanteringen av dessa (Bryman, 2008: 340–344). 

	
4.1 Datainsamling och urval 

Rekryteringen av respondenter genomfördes med hjälp av ett snöbollsurval. Det började med att 

författarna kontaktade vänner och bekanta för att berätta om studien och vilka krav som ställdes 

på respondenterna, för att få rekommendationer om potentiella deltagare. På detta sätt blev ett 

par rekommenderat, därefter tillfrågade och som sedan tackade ja till medverkan (Bryman, 2008: 

434). Respondenternas förhållande till varandra och till OG ansågs vara central för studiens 

syfte. Inklutionskriterierna för respondenterna var att deltagarna i studien hade levt tillsammans i 

minst sex månader och att en i förhållandet konsekvent nyttjar OG. Detta eftersträvades för att 

båda parter ska givits möjlighet att skapa en uppfattning om hur deras partner är i vardagen, samt 

hur relationen till OG och dess påverkan på respondenternas relation ser ut. Det första paret som 

tackade ja till medverkan hänvisade författarna vidare till ett annat par som de ansåg skulle vara 

aktuella för studien. Paret tillfrågades och tackade ja till medverkan och fick ta del av all 

väsentlig information angående studien (Se bilaga 1). De fyra respondenterna var i åldrarna 

tjugofyra till trettiotvå år gamla, och båda paren bestod av en man och en kvinna. I samtliga 

relationer var det mannen som nyttjade OG. Denna aspekt av genus är någonting som författarna 

har varit medvetna om och har haft i åtanke både när intervjuerna genomfördes och i 

bearbetningen av materialet. Eftersom det kan som tidigare nämnts, löpa en större risk för 

konflikt om det är mannen som nyttjar OG istället för kvinnan (Coyne et al. 2012). Denna aspekt 

diskuteras vidare i diskussionsavsnittet (Se 6. Diskussion). 

 

För att samla in empirin genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med de 

deltagande respondenterna. Intervjuer som dessa kräver noggrann planering och förberedelse. 

Dels för att intervjuerna ska vara givande och informativa men även för att minska intervjuledare 

och intervjuplatsens påverkan på respondenterna. Därmed är det av stor vikt med planering och 
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formulering av en god intervjuguide för att minimera eventuella oönskade effekter. 

Intervjuguiden planerades och utformades efter studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden bestod av fyra kategorier för att underlätta för respondenten att följa med och för 

möjlighet till pauser mellan kategorierna om det önskades (se bilaga 2). Dessa fyra teman låg 

även som grund för vad som ansågs vara ett passande sätt att samla in material för att möjliggöra 

besvarande av studiens frågeställningar. Intervjuguiden användes som utgångspunkt i 

genomförandet av intervjuerna. Detta för att intervjuerna skulle hålla en röd tråd med frågor som 

håller sig till det aktuella ämnet som undersöks. Då intervjuerna var semi-strukturerade tilläts det 

även att ge mer öppna frågor och följdfrågor på svar som ansågs vara av vikt för att på ett mer 

djupgående plan öka förståelsen (Bryman, 2008: 412–423).  

 

Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen med ett par i taget, på platser som de själva valt. 

Båda paren valde att genomföra intervjuerna i deras hem. Vi erbjöd denna valfrihet för att 

underlätta för respondenterna och få dem att känna sig bekväma vid intervjutillfället. Innan 

intervjuprocessen inleddes, tillfrågades respondenterna om de accepterade att intervjuerna 

spelades in. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till detta. De fyra forskningsetiska 

principerna förklarades återigen med båda parter i relationen närvarande, innan den ena parten 

ombads att lämna rummet. Detta gjordes eftersom att intervjuerna först genomfördes enskilt med 

varje respondent, för att sedan genomföra en gemensam intervju med båda parter i förhållandet 

närvarande. Detta för att se vilken påverkan parterna hade på varandra när det kom till olikheter 

som uppstod i svaren och vad respondenterna ansåg vara av vikt i sina resonemang kring OG. 

Det bidrog även till att kunna utläsa vem som hade problemformuleringsinitiativet och hur 

förhandlingen angående detta såg ut sinsemellan respondenterna. Det genomfördes således sex 

stycken intervjuer med fyra respondenter, varav fyra intervjuer genomfördes individuellt och två 

gemensamt. Under intervjutillfällena var en av oss intervjuledare medans den andra var ansvarig 

för dokumentation av eventuella kroppsspråk. En stor fördel med detta var att det skapade en 

möjlighet för intervjuledaren att vara helt närvarande, medan den andra dokumenterade och hade 

möjlighet att inflika vid behov (Bryman, 2008: 344–346). 
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4.2 Analys av data 

När intervjuerna var genomförda inleddes en analysprocess av det insamlade materialet.  

Först avlyssnades de inspelade intervjuerna, för att sedan användas i transkriberingsprocessen. 

Transkriberingen genomfördes för att förenkla identifieringen av koder, det vill säga sökandet 

och namngivandet på olika relevanta begrepp. Transkriberingen lästes var och en för sig för att 

hitta de koder som grundade sig i vårt syfte. Dessa koder används sedan för att finna mening och 

förståelse för vad som ansågs vara det centrala i vad respondenten svarat. Genom diskussion och 

analys sattes det gemensamma kodord utifrån vad materialet visat. När kodorden var 

identifierade påbörjades tematiseringen av dessa ord. Genom att systematiskt ta intervjufråga för 

intervjufråga och samtidigt gå igenom texten i sin helhet fann vi fem huvudsakliga teman. 

Kodorden låg då till grund för dessa teman. Några exempel på kodord tillhörande temat Sociala 

aspekter var: fritid, givande, egentid, sociala interaktioner, sociala relationer och vänskap. 

Därefter jämfördes de olika intervjuernas kodord med varandra för att hitta eventuella likheter, 

olikheter och motsägelser dem emellan. Dessa sammanställdes och utgjorde därefter de teman 

och underteman resultatet utgår ifrån. 

	

4.3 Begränsningar och problematik 

Brinkman & Kvale (2015) beskriver ett möjligt scenario under intervjuer med par. I detta 

scenario tar intervjuaren rollen som “medlare” mellan parterna i förhållandet. Det kan beskrivas 

som en terapeut under parterapi. Denna typ av intervjuteknik har visat sig kunna vara användbar 

vid vissa typer av studier när tillit är av vikt för studiens framgång (Brinkman & Kvale, 2015: 

111). Inför denna studie ansågs dock denna typ av roll ej att föredra. Således eftersträvades det 

att undvika denna typ av scenario. För att undvika detta scenario arbetades det i ett förebyggande 

syfte genom en medvetenhet om eventuella risker inför denna typ av intervjustruktur. 

Respondenterna gjordes medvetna om vilken roll intervjuledarna hade och vad syftet var med 

datainsamlingen.  

 

Vi var även medvetna om att det eventuellt fanns en viss objektivitetsproblematik i studien. 

Eftersom att båda författarna för denna uppsats nyttjar OG och lever under liknande 

omständigheter som respondenterna, fanns det en möjlighet för att det kunde påverkat 

intervjuprocessen och hur det insamlade materialet analyserades, bearbetades och presenterades. 
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Detta motarbetades kontinuerligt genom att vi la fokus på beskrivning av datainsamling, urval 

och analysprocessen. Under analysprocessen har även materialet tolkats och problematiserats av 

utomstående individer med skilda perspektiv och erfarenheter från författarna. 

 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet och trovärdighet är två centrala faktorer för en kvalitativ undersökning. Med 

tillförlitlighet menas den valda metodens förmåga att mäta det som det påstås mäta, i detta fall är 

det giltigheten av våra intervjuer. Trovärdighet syftar på pålitligheten av våra datainsamlingar, 

det vill säga att resultaten av datainsamlingen inte beror på slumpen (Bryman, 2008: 352–356). 

 

För att studien ska kunna ha en hög tillförlitlighet genomfördes de semistrukturerade intervjuerna 

efter en noga uttänkt intervjuguide. Denna intervjuguide är baserad på studiens syfte samt de 

frågeställningar studien söker svar på. Detta bidrog till att hålla intervjuerna relevanta, skilda 

från ledande frågor och inom ramarna för studien. Att två var närvarande och inte enbart 

intervjuledaren vid intervjuerna, och att båda skrev ned sina samlade reflektioner i anslutning till 

intervjuerna hjälpte även till att stärka tillförlitligheten. Det skapade en möjlighet till 

komplettering i vad båda hade observerat och reflekterat över, vilket även det bidrar till att 

tolkningen av intervjuerna blir mer precisa. 

 

Tidigare forskning har belyst detta fenomen och dragit en slutsats kring OG och konflikter i 

samboförhållanden. Denna studie strävar utifrån det att skapa en mer djupgående förståelse till 

ett redan belyst fenomen. Att göra en generalisering av fenomenet är inget studien strävar efter, 

då antalet respondenter inte kan representera en djupgående förståelse av fenomenet för hela 

populationen. 

 
4.5 Etiska överväganden 

Inom all forskning är de etiska aspekterna av stor vikt. Studien har för avsikt att uppfylla de fyra 

forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet kräver. Det rör sig om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet och samtyckeskravet som vanligtvis slås ihop till informerat samtycke, 

kräver att respondenten blir informerad om studiens syfte samt om att deltagandet är frivilligt 
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och går att avbryta om personen önskar (Bryman, 2008: 131–132). Detta informerades 

respondenterna om via ett informationsbrev (se bilaga 1) samt repeterades vid intervjutillfället. 

Studien har även behandlat samtliga respondenters uppgifter med största möjliga konfidentialitet 

genom att försäkra sig om att materialet enbart är tillgängligt för behöriga författare. De 

försäkras även om deras anonymitet genom att de inte ska kunna identifieras genom den 

slutgiltiga studien, vilket ledde till att de namn som framkommer i studien är fiktiva. Vidare 

informerades respondenterna vid intervjutillfället om att de uppgifter de lämnar enbart kommer 

att användas för studiens ändamål (Bryman, 2008: 132). 
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5. Resultat  
Resultatet i vår studie presenteras enligt de teman och underteman som framkom vid analysen av 

materialet. Dessa teman är: 

 

Teman                                                                   Underteman 

Välmående Flykten 

Sociala Aspekter Inom relationen, Inom vänskapskretsen och 

En i gruppen 

Probleminitiativ och Förhandlingen - 

Konsekvenser av OG i hemmet Tid, ansvarstagande och prioriteringar 

Konfliktlösning Strategier 

 

Vid genomförandet av analysen framkom det att respondenterna (vilka här efter kommer att 

kallas för Filip, Anna, Emma och Anders för att försäkra deras anonymitet) själva var medvetna 

om att OG tar upp en stor del av deras vardag, och ibland alldeles för mycket. Ett tydligt mönster 

som framkom genom samtliga intervjuer var att det både fanns aspekter av välmående och social 

efterfrågan vilket påverkade hur många timmar som spenderades med OG. Effekterna av detta 

var ett återkommande problem för samtliga respondenter i studien. Det vill säga, mängden tid 

som lades på OG och konsekvenserna därav. För att tydliggöra vilket intervju-tillfälle 

respondenternas svar har hämtas ifrån avslutas citeringar med individuell intervju (II) eller par-

intervju (PI). 

	
5.1 Välmående 

Perry et al. (2017: 206–209) talar om att ett harmoniskt engagemang i online-spel leder till ett 

större välmående och en större tillgång till socialt kapital. Detta är någonting som respondenterna 

alla uppfattade kunde stämma. Att få utöva sin sysselsättning var av stor vikt, inte bara för den 

som utövade den, utan även för deras partner. Detta kom till uttryck under samtliga enskilda 

intervjuer som genomfördes, men tydligast framkom det av Anna: 
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Jag tror att det gjort gott för honom. För han har sin ADHD. Att få ut lite aggressioner 

och kanske lite adrenalin i kroppen, det är nog bara bra för honom. Just när det kommer 

till honom, för han är så himla stissig annars (Anna II). 

 

Anna menar vidare på att: 

 

   Jag tycker ju bara att det är kul att höra att han har roligt (Anna II). 

 

Vikten av digital uppkoppling är därmed väsentlig för deras vardag. Anna menar att OG bidrar 

till ett lugn hos sin partner och att det bidrar till en lugnare miljö i hemmet. Anna menar också att 

det är bra att han har sitt spelande, för då kan hon syssla med “sitt egna”. Anna och Filip menar 

båda på att spenderad tid ifrån varandra är bra för välmåendet och för relationen i sig. Båda anser 

att det känns bra att Filip inte behöver lämna hemmet för att de ska kunna vara ifrån varandra. 

Anna förklarar att grundstenen enligt henne för att orka med vardagen är att få utöva sin hobby, 

oavsett om det är fotboll eller online-spel. Hon menar att det skulle kännas fel av henne att 

begära mer tid med Filip bara för att det är online-spel. Trots detta säger hon att Filip spenderar 

för mycket tid med online-spelandet:  

 

Han kan säga att han ska spela i två-tre timmar, så ska jag plugga. Sen så går hela dagen 

ändå, och han kan inte avsluta när som helst (Anna II). 

 

För Anna och Filip används OG som vilken annan hobby som helst. Det är någonting som Filip 

gör för att få utlopp för sitt adrenalin och tycker är givande. Deras syn på användningen skiljer 

sig med Anders & Emmas bild av hur och varför OG kan ha en påverkan på deras välmående.  

	
“Flykten” 

Enligt Anders kan OG ses som mer än bara en hobby. Han talar om hur han ser det som en flykt 

från verkligheten när han har mycket i skolan eller har det jobbigt: 
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...Om man har det tufft i verkligheten så kan det vara skönt att komma ifrån det i 2–3 

timmar och slappna av (Anders II).  

 

Möjligheten att interagera med vänner som inte befinner sig i närheten av Anders i tuffa tider 

möjliggörs av OG. Att förflytta sina relationer från verkligheten till den digitala världen menar 

Giddens (1996: 29) kan ses som att sociala relationer “lyfts ut ur” sina interaktionssammanhang 

på en lokal nivå och omstruktureras över ett icke-begränsat område av tidrummet. För digital 

uppkoppling, och specifikt OG är kommunikationen och interaktionen av stor vikt. Individer 

världen över kan kommunicera med varandra oavsett tid och rum. Umgänge mellan individer 

lyfts från det lokala interaktionssammanhanget och tar istället plats online.  

 

Anders beskriver även möjligheten till att koppla bort olika faktorer som påverkar hans 

välbefinnande på ett negativt sätt med hjälp av OG. OG kan enligt Anders vara en “oas” där 

ingenting annat existerar och allt fokus hamnar på spelandet. Anders anser även att Emmas brist 

på förståelse inför detta får honom att dra sig för att berätta om hur han mår och väljer istället att 

stänga in sig framför datorn. Emmas brist på förståelse och Anders ovilja att visa och berätta vad 

han gör vid datorn och varför han väljer att spendera tid där kan förklaras med hjälp av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. När Anders är tillsammans med Emma i deras hem agerar 

han på ett sätt som är normuppfyllande och normaliserat. Anders agerar på ett specifikt sätt för 

att inte bli ifrågasatt för sitt beteende även fast det får honom att dra sig för att berätta för Emma 

när han har det tufft. Denna plats eller situation, kallar Goffman (2014: 97) för den främre 

scenen, den plats där “framträdandet” utövas. När Anders sätter sig framför datorn och stänger 

dörren för att koppla av befinner han sig i den bakre scenen. En plats som Emma inte har tillgång 

till, en plats där han inte behöver uppfylla några förutsatta regler för att inte tappa den fasad han 

har byggt upp inför Emma. Men när frågan ställs till Anders om hur känslan är efter att han 

stänger av skärmen beskriver han: 

 

Det är ju inte så att problemen har försvunnit efter att jag spelat, typ som att disken har 

försvunnit för att jag har spelat i åtta timmar. Det är bara skönt att tänka på annat (Anders 

II). 
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Anders menar således att en tillfällig undanflykt från verkligheten är viktig och har stor påverkan 

på hans välbefinnande. Han menar att det skulle bli problematiskt om inte tillgången till OG 

fanns i hans liv, men han belyser även att det har lett till konflikter i hans relation med Emma. 

Konflikterna uppkommer enligt honom då dessa tillfälliga flykter från verkligheten blir alldeles 

för långa och frekventa vilket leder till konsekvenser i verkligheten. För Emma uppfattas dessa 

flykter som förståeliga om Anders prioriteringar känns legitima. Hon talar om vikten av 

prioritering, vilket tillsammans med Anders spelande har varit en röd tråd i deras förhållande. 

Hon beskriver det på följande vis: 

 

Mängden tid kan bli ett problem. Men det hade inte behövt vara det om prioriteringarna 

hade sett annorlunda ut (Emma PI). 

 

Hade prioriteringarna sett annorlunda ut tror Emma att hennes förståelse hade kunnat vara större. 

Hon menar att hon har svårt att förstå hur det blir bättre av att spela online-spel istället för att ta 

tag i det som behövs åtgärdas. När hon själv nyttjar digital uppkoppling är det till för att slappna 

av, när alla “måsten” är genomförda. Hon tror dock att det även gynnat Anders i flera aspekter, 

exempelvis genom att bredda hans vyer med möjligheten till att interagera med andra: 

 

Vissa saker online har nog hjälpt honom att förbättra sig som person, att få prata med 

olika typer av människor (Emma II). 

 

För alla respondenter har sysselsättningar utanför arbete och studier varit en viktig del för deras 

individuella välbefinnande och för relationens möjlighet att utvecklas. Men det ska helst ske på 

en nivå som anses vara rimlig för den andra partnern, och det får inte ta tid från andra sysslor 

som behöver utföras i hemmet. Förutsatt att sysslor har omhändertagits uppfattar de OG 

mestadels som någonting positivt för båda parter i hemmet när det kommer till deras 

välbefinnande. 
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5.2 Sociala aspekter 

Kowert et al. (2014: 385–387) beskriver en oro kring OG och social förskjutning. Han beskriver 

konsekvenserna av spenderad tid online som en minskning av kvalitén och storleken på en 

individs sociala kretsar. Vidare menar Kowert et al. (2014: 385–387) att den sociala kretsen i den 

verkliga världen förflyttas till den världen som finns online. I denna studie framkommer det 

däremot att den sociala förskjutningen är en konsekvens av OG som påverkar det sociala i 

samboförhållandet. I intervjuerna undersöktes den uppfattade kvalitén på relationen och om den 

digitala uppkopplingen eventuellt kunde ha lett till en förskjutning av sociala interaktioner. 

	
“Inom relationen” 

Respondenterna visade sig ha tvetydiga uppfattningar om OG och digital uppkopplings 

konsekvenser på relationen. OG och digital uppkoppling ansågs i vissa fall förbättra förhållandet 

i sig och ibland även vara väsentlig för sociala interaktioner. Båda paren beskrev att den delen av 

vardagen som de spenderar tillsammans oftast var digitalt uppkopplad: 

 

Vi använder oss i princip alltid av digital uppkoppling när vi är tillsammans. Vi brukar 

kolla på Netflix och Youtube. Ibland brukar vi även lyssna på podcasts tillsammans 

(Emma PI) 

 

Vi hade nog inte klarat oss utan digital uppkoppling med tanke på att det enda vi gör 

tillsammans på vardagskvällar är att kolla på serier (Filip PI) 

 

Respondenterna förklarade att den digitala uppkopplingen inte alltid lett till positiva 

konsekvenser för det sociala. En problematik som återkom flertalet gånger under intervjuerna var 

gällande tidsåtgången och dess konsekvenser. En konsekvens som beskrevs var det som Kowert 

et al. (2014 s.386) preciserade i sin studie, en social förskjutning av det sociala umgänget med 

vänner och familj i den verkliga världen. Anders beskrev det på följande sätt: 

 

...det tar väldigt mycket tid från andra relationer (Anders II). 
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Även Filip menar att tidsåtgången har fått konsekvenser för deras relation. Han beskriver att det 

har lett till att Anna fått mindre uppmärksamhet än vad hon förtjänar av honom. Detta är en 

konsekvens som både Filip och Anna är ense om: 

 

Ibland borde kanske fokusera lite mer på henne också eller vad man ska säga, någon gång 

ibland i alla fall. Ibland blir det ju lite för länge och man glömmer bort tiden (Filip II). 

 

Förmågan att tappa tidsuppfattningen när det kommer till utförandet av OG är någonting som 

alla respondenter talar om. Anna menar på att hon kan känna sig bortprioriterad när Filip 

försvinner in i spelandets värld (jfr. Hertlein & Ancheta, 2014). 

 
“Inom vänskapskretsen” 

Samtliga respondenter var eniga kring den sociala förskjutningen som konsekvens av digital 

uppkoppling och OG. Vidare beskrev respondenterna den digitala uppkopplingen och OG som 

central för att ha möjlighet att bibehålla kontakten med vissa vänner och närstående.  

 

Jag umgås med mina kompisar via datorn. Jag har ju kompisar som inte bor nära och det 

är ett sätt att hålla kontakten (Filip PI) 

Man har ju mycket kontakt över internet som man inte har IRL, man kan ju träffas över 

internet via Skype eller Facebook. Sen kan man även dela med sig och ta del av andras 

liv (Anna PI). 

Det känns som att man har blivit beroende av att ha digital uppkoppling, för att kunna 

hålla kontakten med folk och få utlopp för behov osv (Emma PI) 

 

Respondenternas beskrivning av den digitala uppkopplingen som central för att bibehålla 

kontakten med människor var likartad. De uttryckte dock olika synpunkter på vad som kunde 

anses vara socialt. Både Anders och Filip ansåg att alla typer av OG som baseras på 

kommunikation är sociala, medan Emma och Anna endast uttryckte sociala medier och 

kommunikationskanaler som sociala. 
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Vi är ett gäng på jobbet som brukar spela när vi har kommit hem, det är det sättet som vi 

umgås på (Filip II). 

...många vet jag inte vilka de är och jag har endast ett namn på dem. Jag saknar ansikte 

och uppfattning om dem. Jag har svårt att förstå hur denna typ av kommunikation över 

internet kan anses vara socialt (Emma II). 

 
 

“En i gruppen” 

Mäyrä (2010) definierar subkulturer som en grupp individer med delade värderingar och normer. 

Att Emma inte förstår hur Anders identifiering och kommunikation med dessa individer kan 

förstås som socialt är för oss inte förvånande. Mäyrä (2010) förklarar att det inte är ovanligt för 

utomstående att inte kunna förstå och skapa mening i de handlingar som sker inom en subkultur. 

Vidare beskrev Emma språkbruket Anders använder sig av när han spelar med sina vänner: 

 

Språket är väldigt grabbigt, det kan vara lite elakt. Sen kanske det är skämtsamt, men jag 

förstår det inte (Emma II) 

 

Som tidigare nämnt är diskurs ett specifikt sätt att tala i ett socialt rum. Den stående diskursen för 

en grupp individer definierar vad som anses vara acceptabelt att säga och uttrycka. I Emma och 

Anders situation är det viktigt att notera att diskursens utformning och sanning i det sociala 

rummet gemensamt är utformat av brukarna (Börjesson & Palmblad, 2007). Således är det 

förståeligt att Emma inte kan identifiera sig med den typen av diskurs. Enligt Anders visar Emma 

en brist på motivation till att förstå och visa intresse för vad Anders spelar och vilka han 

interagerar med online. Detta bidrar inte till en ökad förståelse för den diskurs som Anders och 

hans vänner tillhör, utan har snarare en motsatt effekt. När Anders använder sig av denna diskurs 

i verkliga livet beskriver Emma att: 

 

Han berättar ju ganska mycket, men jag vet inte om jag lyssnar…  Det är svårt att ta in 

(Emma II). 
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Det Emma säger är det som leder till brist på motivation enligt Anders. Anders menar även på att 

om Emma hade visat större intresse för vilka han umgås med och vad de gör online, skulle 

hennes tolerans för vad hon ansåg vara en rimlig tid för honom att spendera online förändras. De 

sociala aspekterna som OG bidrar med uppfattas av alla respondenter som olika sidor av samma 

mynt. Å ena sidan menar de att det gynnar den som nyttjar det genom att det expanderar deras 

sociala nätverk och bibehåller det nätverk av sociala kontakter som de redan har. Men å andra 

sidan kan få dem som inte spelar att känna sig bortprioriterade och icke-inkluderande i en viss 

del av deras partners liv (Hertlein & Ancheta, 2014). 

 

5.3 Probleminitiativ och förhandling 

Anthony Giddens (2005: 55–59) beskriver en grundläggande bild av de egenskaper som en 

fungerande och traditionell relation bygger på. Vidare beskriver han strukturen i denna typ av 

relation, som att båda parter ska känna att de får ut något av relationen. Efterlevs inte detta kan 

den parten som identifierat ett problem välja att separera från förhållandet. Denna bild av en 

relation har kommit att kallas det rena förhållandet. Ett fenomen som tar plats innan en 

separation är förhandlingen. När ett problem i en relation identifieras inleds en förhandling om 

problemet i sig och eventuella lösningar. Skulle inte förhandlingen leda till en gemensam lösning 

kan parten med probleminitiativet, som tidigare nämnt, välja att separera från förhållandet. 

 

I denna studie finns det en återkommande faktor som bidrar till brister i idealbilden av en relation 

och det är OG. Chovrat (2009) beskriver ett återkommande scenario där idealbilden av en 

relation leder till orimliga förväntningar på relationen. Men denna strävan efter idealrelationen 

leder inte bara till negativa aspekter som orimliga förväntningar. Den bidrar även till en mer 

frekvent problematisering av relationen i sig, och en “förhandling” av det uppkomna problemet. 

 

Det framgick under intervjuerna att OG är en faktor respondenterna förhandlat frekvent om, 

framförallt gällande dess tidsåtgång. En problematik kring OG som sysselsättning och fenomen 

är möjligheten till nyttjande. OG är frikopplat från tid och rum, och kan nyttjas i princip när som 

helst. Detta uppfattade de utomstående respondenterna som problematiskt. Emma uttrycker i sin 

intervju att deras förhandlingar oftast handlat om att få en gemensam uppfattning kring en 
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“rimlig tidsåtgång”. Emma förklarar att denna förhandling ofta återkommer och att hon alltid är 

initiativtagaren.  

 

Probleminitiativet landar i detta fall hos den personen som inte nyttjar OG, varav det för Emma 

och Anders del landar hos Emma. Om Emma inte upplever att idealbilden möts, eller att hon inte 

“vinner” lika mycket på deras relation menar Giddens (2005) att Emma kan komma att byta ut 

sin partner mot någon som lever upp till sagd idealbild.  

 
 
5.4 Konsekvenser av OG i hemmet 

Hertlein & Ancheta (2014: 7–8) beskriver i sin studie olika positiva och negativa konsekvenser 

som digital uppkoppling och OG kan leda till inom sociala relationer. Den övergripande positiva 

effekten består av en förbättring och utveckling av de befintliga relationerna, medan de negativa 

effekterna beskrivs som distansering inom relationer, bristande klarhet, dålig insyn i relationen 

och ett försämrat förtroende för sin partner. Vissa av dessa aspekter har kommit till uttryck även 

under intervjuerna. 

	
“Tid, ansvarstagande och prioriteringar” 

Den största problematiken som togs upp av alla respondenter var tidsaspekten.  

Mängden tid som spenderades på OG verkade ha problematiska konsekvenser för båda parter i 

samboförhållandet. Det kan röra sig om att andra viktiga saker som behöver hanteras i hemmet 

bortprioriteras för att ge utrymme för att spela online-spel. Emma beskrev situationen på följande 

sätt: 

 

Jag upplever att hans digitala uppkoppling, vad gäller spel framförallt, går ut över det 

gemensamma ansvaret hemma. Att jag fått ta det största ansvaret där (Emma II). 

 

Det Emma syftar på som problematiskt är även Anders medveten om. Han förklarade att han 

varit dålig på att sköta om hemmet och bortprioriterat sysslor för att ha möjlighet att spela längre. 

När han fick frågan om huruvida spelandet kunde relateras till någon konflikt dem sinsemellan 

dem svarade även han att Emma har fått lägga mer tid på hemmet och dess sysslor. Anders 

resonerade kring problemet enligt följande: 
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Det flyter ju över. Det blir ju orättvist om min sambo får göra alla hushållssysslor för att 

jag inte kan släppa datorn (Anders II). 

samt: 

Men jag har varit jättedålig på att ha tagit ansvar under en längre period och det är väl 

dels på grund utav att jag har spelat (Anders II) 

 

Det Anders beskriver kan enligt Hertlein & Ancheta (2014) leda till bristande förtroende för sin 

partner. Anders är medveten om att hans prioritering skapat konsekvenser för hans partner och 

det uppfattas av Emma som en felaktig prioritering. På detta vis sjunker tilltron för Anders och 

hans strävan till att dela arbetsbördan hemma, och kan även sjunka för honom i andra aspekter 

och situationer. Anders berättade även om vad han och Emma uppfattar vara en rimlig mängd tid 

att spendera med online-spel, och att denna uppfattning kan skilja sig drastiskt. Detta jämför 

Emma med Anders andra stora hobby, golf: 

 

När han spelar golf åker han iväg och gör en aktivitet, sen kommer han hem och det är 

klart. Medan dataspel kan bli en syssla man gör dygnet runt, som samtidigt kan vara 

väldigt högljudd och ta upp mycket plats. Golf är kopplat till tid och rum till skillnad från 

dataspel (Emma PI). 

 

Det som uppfattades vara av stor vikt i detta uttalande var att till skillnad från andra 

sysselsättningar som i det här fallet golf, är inte OG knutet till tid och rum. OG kan genomföras 

när som helst och hur länge som helst utan att Anders behöver lämna deras bostad. Giddens 

(1996: 29) talar om begreppet urbäddning, vilket syftar till den lokala kontextens förflyttning till 

att vara oberoende av tid och rum. Denna förflyttning kan få Anders att successivt byta ut sina 

sociala kontakter i verkliga världen till sociala interaktioner online. Detta kan fortskrida till att 

leda till en bristande klarhet inom relationen vilket Hertlein & Ancheta (2014: 8) talar om. När 

det kommer till golfen är det uppenbart för Emma att han lämnar hemmet för att genomföra en 

aktivitet, för att sedan komma hem och vara klar. Med OG och den digitala uppkopplingen kan 

det uppfattas som att det finns en plats där Emma inte riktigt har en uppfattning om vad Anders 
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gör eller hur tidskrävande det är. Anders poängterar under sin intervju att han har försökt att 

engagera Emma i online-spelandet för att det skulle kunna bidra till en större förståelse för vad 

han gör och dess tidsåtgång, men att irritationsmomentet som uppstår av hans felprioriteringar 

leder till att hon inte tar till sig. Denna brist på insyn i vad ens partner gör online kan komma att 

skapa spänningar mellan dem och få andra dispyter att nå upp till ytan, trots att det inte var i 

spelandet problematiken grundat sig i. Anna hade upplevt en liknande frustration och förklarade 

det på följande vis: 

 

Du (Filip) drar dig ju undan för att du ska kunna spela, och då känns det som att du inte 

lyssnar på mig. Då kan det ju vara att jag blir sur över det fastän det kanske inte var det 

jag var sur över från början (Anna PI) 

 

Utöver problematiken med tiden som spenderas upplever både Emma och Anna en viss 

problematik angående vilka deras partner umgås med online. Eftersom både Filip och Anders 

kommunicerar med hjälp av mikrofoner när de spelar så har det väckt både oro och intresse från 

deras partners. För Anna handlade det om att hon ville känna sig delaktig i det sociala samspel 

som Filip befinner sig i online. Hon kunde känna att hon inte var inbjuden till den delen av hans 

liv eftersom han förflyttar sig till ett eget rum med hörlurar och stänger dörren efter sig (Kowert 

et al. 2014: 386). Anna beskrev det på följande sätt: 

 

Det finns ju vissa saker man tycker man kan få veta mer om… men liksom vad de pratar 

om och så där. Jag vill ju vara delaktig (Anna PI). 

 

Emma lyfte inte fram denna problematik om delaktighet utan snarare problematiken om vad hon 

kan och inte kan göra i sitt egna hem. Hon menar att ovetskapen om vilka Anders kommunicerar 

med begränsar henne i sina handlingar i hemmet: 

 

Jag vet att han sitter och pratar med andra människor och så vet jag inte hur mycket av 

det jag säger som kommer med och till vilka. Det inskränker lite på hur mycket jag kan 
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prata och vad jag kan säga här hemma. Kan jag ha en konversation med någon på 

telefonen eller går det då vidare till andra utan att jag är medveten om det? (Emma II). 

 

Även denna aspekt kan leda till misstro för sin partner eller en distansering inom relationen 

(Hertlein & Ancheta, 2014: 7–8). Emmas uppfattning av vad hon kan och inte kan säga i sitt 

egna hem, kan få henne att ta avstånd från Anders när han befinner sig framför datorn. Den 

distansering som kan komma att uppstå kan även få Anders att söka efter sociala interaktioner 

online, istället för hos Emma. Denna sociala förskjutning får Anders att eftersöka likasinnade 

individer inom den digitala världen. Det kan handla om vilka som spelar ett specifikt spel med en 

liknande målsättning (Mäyrä, 2010). Som tidigare nämnt existerar det mängder av olika 

subkulturer som alla består av olika jargonger och beteendemönster inom OG. Dessa subkulturer 

har olika språkbruk beroende på vilket spel som individerna i subkulturen identifierar sig med 

(Mäyrä, 2010). Anders spelade oftast First-person shooter spel vilket enligt Mäyrä (2010) 

vanligtvis använde sig av hårdare språkbruk som kan uppfattas som icke-välkomnande. Även 

Emma har uppfattat att Anders har internaliserat det språket som han tar del av online: 

 

Det kan vara en ganska hetsig stämning, och den kan smitta av sig. När vi träffar andra 

“IRL” kan det märkas att det smittar av sig. Det blir en typ av jargong. En jargong jag 

inte riktigt förstår (Emma II). 

 

hon adderade sedan: 

 

Jargongen eller språket, är väldigt grabbigt. Det kan vara lite elakt. Sen kanske det är 

jätteskämtsamt. Men jag förstår det inte (Emma II). 

 

För Emma slutar inte Anders online-beteende när skärmen har stängts av, han tar även med sig 

det ut i den verkliga världen. Emma uppfattar även jargongen och språket som svårt att förstå 

och rent av elakt. Detta språkbruk som ofta har tagits upp i tidigare forskning och varit en viktig 

aspekt bakom valet av OG som fall för denna studie, är tydligt präglad av att det blir 
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problematiskt för utomstående partner att få ett grepp om vad som sägs och vad det innebär. Den 

diskursen som formas online bakom stängda dörrar kan därför bli som Emma beskriver, svår att 

förstå och sätta sig in i (Börjesson & Palmblad, 2007). I fallet med OG krävs det en tydlig 

förkunskap när det kommer till hur språket behandlas både i tal och i skrift, eftersom att det är en 

värld som är tydligt präglad av förkortningar och speciella jargonger. Denna diskurs kan 

fortskrida till att förstärka den tidigare oron över distansering inom förhållandet (Mäyrä, 2010). 

 
 
5.5 Konfliktlösning 

Ett annat centralt tema som framträdde under analysen av det insamlade materialet var 

konfliktlösning. Den problematik som kom fram under intervjutillfällena resulterade ofta i att 

respondenterna själva ville visa hur de har gått till väga för att eventuellt lösa dessa konflikter, 

innan våra frågor angående konfliktlösning hade ställts. Efter att respondenten beskrivit vad 

problemet var, skyndade de sig att tillägga att de tidigare diskuterat det och att de hade en 

potentiell lösning på problemet.  

 
“Strategier” 

Filip och Anna hade båda en tydlig bild om när det var acceptabelt att spela och när det inte var 

det. Efter att Anna hade påpekat att Filip ibland överskred dessa bestämmelser var hon även 

snabb med att tillägga: 

 

Det är ju så vi alltid har gjort. Att när jag kommer hem från jobbet så är det dags att sluta 

för Filips del. Det är så vi gör och det funkar (Anna PI). 

 

Även för Filip och Anna var tiden den största problematiken. Det hade gått till den gräns där de 

byggt upp en strategi om vilka timmar och hur många timmar han kan spela på en dag.  

 

Filip kommer hem runt 15.30 och jag är hemma runt 18–19 någonting. Då brukar jag 

skriva ett sms ungefär när jag är på väg hem så att han vet att han ska börja avsluta	

spelandet (Anna PI). 
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Detta har enligt Anna och Filip varit ett bra sätt för Filip att minimera riskerna att försvinna in i 

spelandet och undvika att timmarna rinner iväg. Anna menade även att Filip under helger kunde 

sitta en längre tid framför datorn än vanligt. Dock vidhåller de båda att tidsbestämda timmar 

fungerar när det kommer till egentid och tid för varandra. Båda paren nämnde även vikten av 

respekt och förståelse inför varandra, både för den som spelar och den som inte gör det. Detta för 

att båda parter i förhållandet skulle få ut som mycket som möjligt av relationen (Jfr. Giddens, 

2005: 55–59). Båda paren menade på att det krävs en ömsesidig respekt för att ens partner ska 

kunna utöva sin hobby, men till en “rimlig nivå” som Emma kallade det. Om denna nivå inte 

överskrids och inte går ut över andra sysslor eller åtaganden leder det sällan till någon 

problematik sinsemellan parterna angående OG. Men om dessa gränser skulle överskridas 

framgick det av respondenterna att det kan bli problematiskt, framförallt enligt Anders och 

Emma. En problematisk aspekt de talade om var att de hade olika uppfattningar om vad just 

Emma menar med en “rimlig nivå”, Anders adresserade det på följande sätt:  

 

I vissa situationer anser jag att det är helt rationellt och helt vanligt att spendera 6 timmar 

framför datorn, vilket hon inte tycker (Anders II). 

 

Denna nivå av vad de båda anser vara rimligt återkopplar till den problematik som tidigare 

nämnts hos båda paren - den spenderade tiden framför datorn. Det framkom av alla respondenter 

att OG inte behöver vara problematiskt så länge som det genomförs på vad deras partner anser 

vara en “rimlig nivå”.  Dock så framgår det att både Emma och Anna visar en stor förståelse för 

deras partners och deras fritidsintresse. Ett intresse som har en stor påverkan på deras liv i 

vardagen och på hur deras relation har formats.  

 
5.6 Slutsats 

Av detta resultat finns det flertalet slutsatser att dra, både gällande problematik och lösningar. 

Det går att se OG som både en lösning och en anledning till problematik i samboförhållanden. 

Respondenterna var eniga i förhållandet till digital uppkoppling som en vardaglig lösning till 

stimulansbehov och kommunikation. Det som skapade splittring i responsen var OG.  
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Respondenterna förklarade att det fanns två sidor av inställningen till OG. Beroendefaktorn i 

splittringen förklarade respondenterna som konsekvenserna av sysselsättningen. När det fanns en 

rimlig tidsåtgång för sysselsättningen beskrivs relationen som avkopplande, stimulerande och 

utvecklande, väldigt likt den idealbild som presenterades tidigare i studien. Problematiken som 

respondenterna förklarade hade en direkt relation till tid och grundade sig i en minskad 

tidsåtgång till andra sysslor som ansågs vara väsentliga. Exempel på dessa var det gemensamma 

ansvaret hemma och vad det innebär. Anders och Emma uttryckte även att relationen till andra 

nära och kära blev sämre. Detta tolkas i resultatet som en konsekvens av den sociala förskjutning 

som inträffat i direkt relation till de nya sociala rum Anders anslutit till. Hertlein & Ancheta 

(2014: 7) beskrev en av konsekvenserna av OG som distansering från relationer och förhållanden 

utanför den digitala världen. En brist på insyn och verklighetsförankring, vilket Anders och 

Filips brist på ansvarstagande i hemmet kan tolkas som. 

 

Ytterligare en problematik som både Emma och Anna uttryckte gäller den utanförskap de 

upplever som utomstående. Både Filip och Anders är medlemmar i olika subkulturer inom OG, 

vilket leder till en annan typ av diskurs. Detta var något Emma och Anna fann svårt att förstå och 

identifiera sig med. En direkt konsekvens av detta var svårigheter i att förstå vad den andra 

parten gör online. Emma och Anna förklarade dock att de gärna haft en inblick i OG världen, 

även Filip och Anders uttryckte att de båda försökt inkludera deras partners i sitt spelande utan 

framgång. Anders uttrycker följande: 

 

Jag har försökt att informera och engagera henne, men det har varit dålig respons (Anders 

II). 

 

och Emma uttrycker sig på detta vis: 

 

Han berättar ju ganska mycket, men jag vet inte om jag lyssnar (Emma II). 

 

Frågan är varför de utomstående inte tar chansen till att involvera sig i deras partners 

sysselsättning samtidigt som de visar en enorm förståelse för den. Det går endast att göra 
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antaganden kring detta eftersom att de utomstående inte själva vet. Anna sade att det möjligtvis 

kunde bero på att hon är för gammal, medans Emma förklarade det som en brist på intresse. Den 

slutsats som respektive respondent kom fram till var en rimlig tidsåtgång till OG och ömsesidig 

respekt inför det gemensamma ansvaret i hushållet. Så länge som den uppsatta tidsåtgången 

respekteras bidrog OG sällan till konflikt, utan snarare till någonting positivt. De utomstående 

parterna förklarade även att de båda upplevt stunder där de tidigare nämnda faktorerna inte 

existerat och att den situationen inte varit hållbar. Gemensamt för båda paren är deras tid 

tillsammans, de har haft tid att undersöka och komma fram till den mest kompatibla lösningen. 

Det framgår även att probleminitiativet oftast grundas hos den personen som inte nyttjar OG 

inom relationen. En viktig aspekt är frågan om varför en sysselsättning som OG kräver struktur 

för att fungera. 

 

    6. Diskussion 
Studien med dess analys och resultat har bidragit till en djupare förståelse av fenomenet och den 

tillhörande problematiken. Vi har framförallt tagit del av de olika perspektiv och erfarenheter 

som existerar kring OG i samboförhållanden. Med dessa perspektiv syftar vi på båda parters 

upplevelser i samboförhållandet. Perspektiven har fokuserat på OG som både problematik och 

lösning i vardagen, beroende på andra faktorer runt omkring sysselsättningen.  

 

Vi har kunnat konstatera att OG som hobby befinner sig i en egen kategori jämfört med andra 

fritidsaktiviteter. Bakgrunden till detta har legat i kravet på engagemang och tid, när problematik 

uppstått har det framförallt handlat om dessa faktorer - brist på engagemang och tid för annat. 

Frågan är varför en sysselsättning som OG i längden blir icke-hållbar om det inte existerar en 

struktur för den. I introduktionen av studien motiverar vi OG som ett extremfall utifrån 

Flyvbjergs (2006: 13) kriterier. Bakgrunden till detta ligger i jämförelsen mellan OG och sociala 

medier, som exempelvis Twitter. Under handledningen av denna studie påvisades en brist av 

förståelse kring varför OG som sysselsättning inte fungerar på samma sätt som exempelvis 

Twitter. Detta handlar framförallt om de tidigare nämnda faktorerna - engagemang och tid. 

Sociala medier och liknande plattformar baseras på en statisk kontext som inte kräver samma 

nivå av engagemang och tid för att nå den eftersträvade graden av framgång likgiltig med OGs 
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krav. Mycket av fokus i media och samhället ligger idag på den ökade användningen av sociala 

medier och konsekvenserna av det. Det som hamnar i skymundan är OG. Med en allt större 

framväxt av OG som hobby och fritidsaktivitet bland framförallt ungdomar och barn går vi mot 

en osäker framtid. Kowert et al. (2014: 386) demonstrerar en korrelation mellan OG och social 

förskjutning, en ökning av OG kan därför möjligtvis leda till en större grad av social 

förskjutning.  

 

I och med respondenternas medverkan bidrog de till att bredda perspektivet av den digitala 

uppkopplingens inverkan på samboförhållanden. Perspektivet inkluderar teman som välmående 

hos brukaren av OG, den sociala aspekten av digital uppkoppling och eventuella konsekvenser 

och konfliktlösningar inom relationen. Det har tack vare tidigare forskning, teorier och teoretiska 

begrepp varit möjligt att tolka och analysera det insamlade materialet. Dessa teman med sitt 

material, tillsammans med tidigare forskning och teorier kan hjälpa när det kommer till att lägga 

ytterligare nyanser till forskningen inom den digitala uppkopplingen, OG och dess inverkan. De 

kan även bistå med att lyfta fram den digitala uppkopplingens konsekvenser och problematik 

samt hur dessa aspekter kan hanteras inom samborelationer. Problematiken den tidigare 

forskningen berört kunde även de respondenterna som deltagit i denna studien känna igen sig i. 

Det kunde röra sig om distansering inom relationen, social förskjutning och individens möjlighet 

till en närvarande frånvaro. Studiens praktiska relevans grundar sig därför i att genom en mer 

djupgående förståelse för hur OG kan komma att hanteras inom relationer, kan det bidra till att 

fler potentiella lösningar uppstår när det kommer till dess problematik. Analysen av materialet 

ledde till en viktig uppenbarelse när det kommer till konsekvenser av OG. Både tidigare 

forskning och den här studien har inte på ett tillräckligt djupgående plan tagit hänsyn till den 

genusaspekt som OG tydligt präglats av. 

 

Inför framtida studier av OG och digital uppkoppling finns det därför en aspekt som borde 

inkluderas, genus. I Coyne et al. (2012) presenteras statistik kring OG som fenomen och dess 

brukare. I statistiken påvisas en tydlig koppling mellan män och OG. Det framgår att båda könen 

är brukare av sysselsättningen, men att män brukar OG i en större grad. Ett intressant resultat av 

studien visade på att de konflikter som uppstår kring OG endast skedde när det var en man som 

var brukaren. Även vår studies resultat visade på att majoriteten av konflikterna grundade sig i 



	

	 36	

att den manliga partnern spelar online-spel. Denna aspekt av genus är därför någonting som 

skulle behöva studeras vidare. Respondenterna till denna studie bestod av två traditionella 

förhållanden - en man och en kvinna.  

I båda par var det mannen som brukade OG och i båda fallen fanns det tillfällen av konflikter 

kring OG. Det hade varit en intressant aspekt om respondenternas situation var tvärtom. Det vill 

säga att kvinnorna i förhållandet brukade OG och männen var de utomstående, enligt Coyne et 

al. (2012) hade det då varit minimalt med konflikter i relation till OG. Trots att tidigare forskning 

visat på att det är någorlunda jämnt fördelat mellan könen när det kommer till utförande av OG, 

härstammar majoriteten av problemen från männen (Coyne et al. 2012). Varför löper det större 

risk för konflikter om utövaren av OG är en man? Varför drar sig en större utsträckning av män 

jämfört med kvinnor till OG? Frågor som dessa är någonting som väcktes under analysen av 

studiens material och som vi anser behöver en mer djupgående förståelse. Framtida studier bör 

bygga vidare på genusaspekten - varför män i större utsträckning hamnar i en närvarande 

frånvaro, medans kvinnor tenderar att förbli närvarande? 
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8. Bilagor 
	
1. Informationsbrev 
	
Till par som lever i ett samboförhållande 

• Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 
	
Den digitala uppkopplingen har vuxit sig större och blivit en del i det svenska samhällets vardag. 
Spelandet av olika online-spel bidrar till att individer har tillgång till underhållning och social interaktion 
som sträcker sig över tid och rum. Men hur påverkar det individer som lever i samborelationer? 
	
Vi vill genomföra en intervjustudie med förhoppningen om att resultatet i studien kan leda till ökad 
förståelse för de eventuella konsekvenserna och dess konsekvenshantering som kan uppstå inom 
samborelationer runt omkring digital uppkoppling med fokus på online-gaming. 
	
Studiens syfte är att undersöka hur online-gaming upplevs och hanteras i samboförhållanden. 
	
Alla par som levt tillsammans i minst sex månader har möjlighet att delta. Om detta låter som något för 
dig och din partner, så skulle vi vilja att ni som är intresserade av att delta i vår studie, kontaktar någon 
utav oss via e-post. 
	
Det är helt frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 
Det kommer att genomföras två intervjuer, en enskild en tillsammans med eran partner.  
Intervjuerna kommer att genomföras på Örebro Universitet eller en annan plats som passar er. 
Intervjuerna beräknas ta 30–60 minuter. 
	
Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och kommer att förvaras så 
att ingen obehörig kommer kunna ta del utav det. Vi kommer även att på bästa möjliga sätt att försäkra 
oss om att inga enskilda individer eller par kommer att kunna identifieras i examensarbetet.  
	
Vi heter Niklas Brynhildsen och Julian Lundberg och studerar Samhällsanalys programmet och 
Personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet. I våran utbildning så ingår det att genomföra en 
kandidatuppsats vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer att göras. 
Har du eller ni några frågor så hör gärna av er. 
	
Örebro 2019-04-04 
	
Studerande                                                                                                  
Niklas Brynhildsen                                                                  
Julian Lundberg                                                                     
niklas_nedved@hotmail.com 
Julian.lundberg@gmail.com 
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2. Intervjuguide 
Informera respondenten angående följande: 

• Studien och dess syfte och vad frågorna kommer att handla om. 
• Studiens syfte är att med hjälp av online gaming som exempel, på ett djupgående plan förstå hur 

den digitala uppkopplingen kan ha en inverkan på samboförhållanden. 
• 4–5 stycken teman. 
• Att de fyra forskningsetiska huvudkraven kommer att följas under studiens arbetsgång och efteråt 

samt vad de innebär. 
• Informationskravet: Informera respondenten angående studien och dess syfte. 

Nyttjandekravet: Enbart använda hämtade data från respondenten till denna studie. 
Konfidentialitetskravet: Total anonymitet, inget kan kopplas tillbaka till deltagaren. 
Samtyckeskravet: Deltagaren har möjlighet att avsluta eller ta avbrott i studien när denne så 
önskar. 

• Om respondenten önskar, ska de få tillgång till en sammanställning av intervjun. 
• Att intervjun kommer att spelas in med respondenternas samtycke. 
• Respondenten har möjlighet att hoppa över frågor, pausa eller avsluta intervjun när denne så 

önskar. 
 

 
Enskild intervju: 
 
Del 1, Bakgrundsfrågor: 
 
Inledande frågor 
 
Vad heter du? 
 
Hur gammal är du? 
 
Vad har du för sysselsättning? (Arbete, studier osv.) 

• hur länge har du sysslat med det? 
 
Vad gillar du att göra på fritiden? 
 
Del 2, Syn på digital uppkoppling: 
 
Vad tänker du på när jag säger “digital uppkoppling”? 

• Är det en positiv/negativ bild? 
• Varför tror du att du känner så? 

 
Brukar du digital uppkoppling? 

• Om ja, Hur brukar du digital uppkoppling? mobil? dator? nöje? studier? 
• Om ja, spelar du något online-spel? 

 
• vilken typ av online spel? 
• hur mycket spelar du? 
• anser du det vara mycket? 
• spelar du med vänner? 
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Hur många timmar uppskattar du att du spenderar digitalt uppkopplad i veckan? 
• Anser du det vara mycket eller lite? 

 
Hur är din relation till digital uppkoppling? 

• Hade du klarat dig utan den? 
• varför/varför inte? 

 

Del 3, Relationen: 
 
Hur länge har ni två varit ett par? 
 
Hur länge har ni bott ihop? 
 
Hur upplever du boendesituationen? 
 
Upplever du någon typ av konflikt i ert förhållande? 

• Om ja, kan du utveckla? 
• Om nej, Varför tror du att det är så?  

 
Delar ni samma intressen i ert förhållande? 

• Om ja, vad är det för något? 
 

Del 4, Problematik och avslutning: 
 
Avslutande frågor 
 
Kan du se någon problematik med digital uppkoppling för er i ert förhållande? 

• Varför tror du att det är problematiskt? 
• Tror du din partner upplever samma problematik? 
• Vad tror du kan vara en lösning på den problematiken? 
• Om det inte finns problematik: varför tror du att det är så? 

 
Vill du addera något till intervjun som du tror kan vara av intresse för studien? 
 
Det var allt just nu, Har du några frågor? 
 
Kan vi kontakta dig vid eventuella frågor? 

- På vilket sätt? 
 

Tack för din medverkan! 
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PARINTERVJU: 
 
Del 1, Bakgrundsfrågor: 
 
Inledande frågor 
 
Hur mycket tid spenderar ni tillsammans en “vanlig dag?” 
 
Kan ni beskriva hur en “vanlig dag” ser ut för er? 

• Kan ni utveckla? 
 
Del 2, Digital uppkoppling: 
 
Brukar ni nyttja digital uppkoppling tillsammans? 

• På vilket sätt? 
• Anser ni att det är mycket eller lite? 
• Brukar ni nyttja det tillsammans på något annat sätt? 

 
Tror ni att eran egna bild utav digital uppkoppling har påverkats utav eran partner? 

• På vilket sätt då? 
• Kan du utveckla? 

 
Upplever ni att digital uppkoppling är väsentligt för er i ert hem? 

• På vilket sätt då? 
 
Del 3, Upplevelse av digital uppkoppling, specifikt för deras förhållande: 
 
Har ni känt att den digitala uppkopplingen har varit grunden för någon problematik i erat förhållande? 

• På vilket sätt då? 
• Kan ni utveckla? 

 
Vad kan det finnas för potentiella lösningar till detta/dessa problem? 
 
Har ni befunnit er i en situation där problematiken angående digital uppkoppling har lett till en 
argumentation er sinsemellan? 

• Vad handlade det om? 
• Hur löstes argumentationen? 

 
Brukar ni vara medvetna om vad eran partner gör när den är online? 

• Hur upplever ni det? 
 
Vet ni vilka er partner brukar socialisera sig med online? 

• om Ja: 
• Känner ni dem? 
• Har ni träffats? 
• om Nej: 
• Hur upplever du det? 
• Skulle du vilja veta/lära känna dem? 
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Vad upplever ni själva som problematiskt för just erat förhållande när det kommer till digital 
uppkoppling? 

• Varför tror ni att det är så? 
 
*Om den ena spelar online spel* 
 
Hur insatt är du i spelet/spelen? 

• skulle du vilja bli mer insatt? 
 
Anser du att spelen har någon påverkan på din partner? (Sätt att tala etc.) 

• Hur upplever du det? 
• Kan du utveckla? 

 
Upplever ni att det blir svårt att följa med angående vad eran partner gör när hen spelar? 

• På vilket sätt då? 
 
Anser du att din partner spelar mycket/lite? 

• vad gör du när din partner spelar? 
• upplever du detta som problematiskt? 

 
Finns det någonting ni vill tillägga? 
 
Tack för eran medverkan! 
	


