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Abstract 

This study examines how professional social workers relate to problematic computer and 

video gaming as an addiction. It is a qualitative interview study aimed to describe and analyze 

how professional social workers, who in some way work with problematic computer gaming, 

relate to the player’s problems in terms of a concept of dependency. The theoretical approach 

is based on social constructivist theories of discourses, normality, the definition of 

dependency and diagnoses. The study was conducted through five qualitative half structured 

definition interviews with professional social workers that work directly or comes in contact 

with problematic computer gaming. The results portray a consistent, yet fragmented 

understanding of the problem. Daily life is described as "reality" and the problematic 

computer gaming as "escapism". The player can’t meet the normative requirements of its 

surroundings and is classified as addicted. The informants describe similar problems related to 

computer gaming, but have different ideas on how the problems arise. The study concludes 

that professionals specifically describing problematic gaming as an addiction explain their 

clients in terminology comparable to substance abuse. Those who don’t relate to the concept 

of dependence as firmly describe the problematic gaming as more of a consequence of the 

interaction between the player and its surroundings.  
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Inledning 

Datorspelsberoende är ett uttryck som allt oftare förekommer i media. I en artikel i DN 

publicerad 2007 med rubriken tvångsvård för dataspelande (Svantesson) kan man läsa om en 

17-årig pojke från Falkenberg som blivit tvångsomhändertagen enligt LVU, Lagen om vård 

av unga, för sitt problematiska datorspelande. Länsrätten hävdar att pojken lider av just ett 

datorspelsberoende. Pojken spelade World of Warcraft, ett såkallat MMORPG (Massively 

multiplayer online roleplaying game). 

I en annan artikel i Dagens Medicin med rubriken datorspelsberoende får otillräcklig hjälp av 

vården (Rothelius, 2009) kan man läsa hur Carolina Nordlinder, spelberoendeforskare hos 

folkhälsoinstitutet, beskriver datorspelsberoendet som ett växande problem som av samhället 

inte möts med tillräckliga insatser. Enligt Nordliner har myndighetens stödlinje för 

spelmissbrukare kommit att ta emot ett ökande antal samtal gällande just datorspelsberoende. 

Det är både spelare och anhöriga som hör av sig för råd och stöd. I samma artikel kan man 

läsa ett citat av äldre- och folkhälsoministerns pressekreterare, Niclas Thorselius, som säger 

att datorspelsberoende bland unga är ett stort problem. 

De två artiklarna visar på att begreppet datorspelsberoende har etablerats hos både media 

såväl som hos beslutsfattare. Personer har tvångsvårdats för sitt datorspelande och högt 

uppsatta politiker talar offentligt om hur datorspel kan vara just beroendeframkallande. 

Begreppet har även etablerats hos allmänheten, vilket man kan se i bildandet av föräldra- och 

stödgrupper med inriktning mot datorspelsberoende, som den nu nedlagda ideella föreningen 

Fair Play. 

Ser man till forskning som bedrivs om datorspelsberoende blir bilden av det problematiska 

datorspelandet om än mer problematisk. Det råder oenighet i forskningsfältet, om hur man bör 

definiera datorspelsberoende och vilka kriterier och symptom som lämpligen bör definiera 

beroendet. Andra studier lyfter frågan huruvida man överhuvudtaget kan definieras som 

beroende av datorspel (Linderoth & Bennerstedt, 2007). 

I linje med vad som presenterats kan man se att problem kopplat till datorspel aktualiseras hos 

socialtjänster och andra huvudmän (Eriksson & Olofsson, 2009). Det finns verksamheter och 

professionella, bland annat tillhörande socialt arbetets praktik, som arbetar med problemet, då 

också utifrån definitionen av det som ett beroende. Trots att begreppet datorspelsberoende är 
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omdiskuterat har fenomenet kommit att institutionaliseras. Unga har omhändertagits och det 

finns behandlingshem som erbjuder placeringar för socialtjänstens klienter.  

Det finns alltså en sfär av professionella som arbetar specifikt med problem kopplade till 

datorspelande. Då det inte finns någon fastställd definition av datorspelsberoendet är det 

därför intressant att undersöka vilket förhållningssätt dessa professionella har till fenomenet. 

Det finns lite forskning om datorspelsberoende och ännu mindre om hur man faktiskt förhåller 

sig till och bemöter problemen, hur man behandlar beroendet. (Griffiths & Meredith, 2009) 

Frågan är hur behandlare förhåller sig till ett beroendebegrepp som ännu inte finns uttryckt i 

någon existerande diagnosmanual.  

Studiens relevans vilar främst på det faktum att det är frågan om ett växande problem som 

aktualiseras hos allt fler socialarbetare, oavsett verksamhet, arbetsuppgifter och uppdrag. 

Såväl socialsekreterare och behandlare har kommit att på något sätt börja förhålla sig till 

problemen, riskerna och konsekvenserna kopplade till problematiskt datorspelande.  

Uppsatsen skildrar ett pågående och växande arbete och förhållningssätt i relation till just 

detta specifika problem. Problemområdet kan ses som relevant för socialt arbete då de 

omständigheter som ofta relateras till datorspelsberoende, och som ibland även formuleras 

som kriterier och tecken på beroende, kan definieras som sociala problem. Dessa är bland 

annat socioekonomisk utsatthet, utanförskap, social isolering och missbruksproblematik. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur socialarbetare som arbetar med problematiskt 

datorspelande förhåller sig till problemet som ett beroende.  

- Hur förhåller sig respondenterna till begreppet datorspelsberoende? 

- Hur beskriver respondenterna sina klienters problematik?  

- Kan respondenternas beskrivning av klienternas problematik förstås utifrån deras 

förhållningssätt till begreppet datorspelsberoende? I sådant fall hur? 

Avgränsning 

I studien kommer vi fokusera på datorspel som inte bygger på och drivs av insatser och vinst, 

till exempel nätpoker och andra typer av hasardspel på internet. I forskningen är 

beroendebegreppet av sådana spel sedan länge definierat, till exempel i kriterierna för 
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spelmani i diagnosmallen DSM IV. Spelaren är beroende av spelet i sig, till exempel poker, 

för vilket datorn endast är ett medium. För den formen av dataspel vi är intresserade av, till 

exempel MMORPG, är frågan om huruvida man kan utveckla ett beroende ny och 

omdiskuterad. 

Bakgrund 

Centrala begrepp 

MMORPG 

Vi har kort beskrivit vad för typ av datorspel kopplat till beroende vi avgränsat uppsatsen till. 

Spelen som främst behandlas i forskningsfältet är så kallade MMORPG:n (Massive 

multiplayer online role playing games). World of Warcraft är det i särklass största med över 

11 miljoner spelare. Spelet utspelar sig i en såkallad fantasyvärld och spelas mot andra 

individer och ofta i lag, så kallade guilds. I guilderna spelar man tillsammans, mot andra 

guilder, men främst utför man raider och instanser där man i lag samarbetar för att nå ett visst 

mål, ofta att förinta någon specifik fiende. Spelaren kan välja mellan flera olika raser vilkas 

spelstil skiljer sig. Det finns ett system för avancemang, olika nivåer, levels, man kan nå. Ju 

högre man kommer, desto kraftfullare blir karaktären, även kallad avatar. Man måste även 

utföra uppgifter på egen hand för att göra sin karaktär bättre och för att få tag på föremål som 

används i spelet (Linderoth & Bennerstedt, 2007). 

Addiction och dependence 

I den engelskspråkiga forskningen finns en diskussion kring huruvida man ska använda 

”addiction” eller ”dependence”. De flesta forskare använder begreppen synonymt, medan 

vissa väljer att använda dem på olika sätt. I diskussionen används dependence som något som 

faktiskt är fysiskt och psykiskt beroende – man tittar på fysiologi och psykologi, medan 

addiction snarare behandlar beteende och emotioner (Bergmark & Helmersson Bergmark, 

2009, s.419). Eftersom merparten av forskningsfältet inte gör någon distinktion mellan 

begreppen, har vi i studien valt att översätta båda till beroende.  

ICD-10 och DSM-IV 
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American Psychiatric Association (APA) arbetade på 1970-talet jämsides med exempelvis 

World Health Organization (WHO) med att ta fram en beskrivning av beroende. 1972 gick de 

ifrån att tala om ”addiction” gällande droger och använde istället ”drug abuse”. Definitionen 

kom att bygga på ett användande av droger som enligt sociala normer och enligt 

författningstext anses vara olämpligt, icke önskvärt och skadligt (Reinarman, 2005, s.312). 

APA har sedan dess tagit fram diagnostiseringsmanualen Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, som utkommit i fyra upplagor, av vilka den fjärde (DSM-IV) är den 

senaste. DSM-IV samt ICD-10 (The Tenth Revision of the International Classification of 

Diseases and Health Problems), en annan diagnostiseringsmanual framtagen av WHO, är de 

två mest använda verktygen för att identifiera beroende. Båda mallarna innehåller kriterier för 

beroende vars innehåll liknar varandra. I båda systemen ska en individ uppfylla tre av 

symtomen. Systemen är beskrivande och innehåller ingen förklaring till det problematiska 

beteendet (Bergmark & Helmersson Bergmark, 2009, 419f). 

Kriterierna för beroende i ICD-10 (WHO, 2010): 

1. En stark eller tvångsmässig känsla av längtan efter att inta substansen 

2. Svårigheter att kontrollera intaget av substansen 

3. En fysisk känsla av abstinens kopplad till intag och/eller intag av drog för att 

undvika abstinensbesvär 

4. Toleransökning; att användaren måste öka dosen för att uppnå samma effekt 

som tidigare 

5. Att användaren progressivt försummar andra aktiviteter för att istället bruka 

substansen. 

6. Fortsatt användande trots allvarliga konsekvenser uppenbara för individen som 

brukar substansen. 

Kriterierna för beroende i DSM-IV (Behavenet, 2010): 

1. Toleransökning 

2. Abstinens 

3. Att substansen ofta intas i större mängd än vad som varit avsett  

4. Att användaren misslyckas med att skära ner eller kontrollera 

substansanvändandet 
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5. Att stor tid läggs på substansen, exempelvis genom att försöka införskaffa den, 

att bruka och att återhämta sig från den 

6. Att tidigare betydelsefulla sociala-, fritidsrelaterade och arbetsmässiga 

aktiviteter åsidosätts för substansanvändandet 

7. Fortsatt användande trots medvetenhet hos användaren om konsekvenserna. 

 

DSM-V, den femte upplagan av DSM, är under utveckling och kommer att lanseras under maj 

2013 (APA, 2010). Diskussionen om datorspelsberoendets eventuella införande i den nya 

upplagan av DSM är aktuell i forskningsfältet och diskuteras därför under rubriken Tidigare 

forskning. 

Beroendebegreppets uppkomst  

Termen beroende används först i förhållande till dryckesbeteende och dess uppkomst kan 

spåras tillbaka till det tidiga 1800-talets USA. Under den eran spreds familjen ut och 

upphörde vara det främsta sociala nätverket för hjälp. Större släkter blev till kärnfamiljer vars 

försörjning var beroende av fadern. Inom nykterhetsrörelsen fokuserade man på 

familjefaderns självkontroll och därigenom drickande. Flera familjer där fadern drack mycket 

försattes i problem då familjens möjlighet till försörjning påverkades. Detta innebar att 

samhällets syn på drickande, både politiskt och även inom fiktionen, förändrades under början 

av 1800-talet. Ett beroendebegrepp kom sedermera att växa fram som en potentiell förklaring 

av människors irrationella beteende (Room, 2003, s.222ff). 

I nykterhetsrörelsens begynnelse arbetade man utifrån att drickaren skulle lära av sina misstag 

då han blev upplyst om sin problematik. Att drickaren fortsatte sin skadliga konsumtion 

skapade en av beroendebegreppets hörnstenar; att den som är beroende inte kan sluta trots att 

han eller hon är medveten om problemen drickandet skapar. Begreppet gör anspråk på att 

beskriva ett skeende som tedde sig mystiskt. Att individen inte ändrade sitt beteende trots 

följderna resulterade i att substansen tillskrevs en starkt beroendeframkallande egenskap. 

(Ibid., s.224) Det var alltså i en särskild kontext som man ”upptäckte” att man kunde ”förlora 

kontrollen” på grund av substansen (Reinarman, 2005, s.310). 

Vidare har idéer kring beroende utvecklats och idag är beroende, i synnerhet alkoholism, som 

en sjukdom den främsta förklaringsmodellen. Jellinek (refererad i Room, 2003) formulerade 

utifrån en undersökning bland deltagare i Anonyma Alkoholister en tes om att kontrollförlust 

snarare är ett sjukdomssymtom på alkoholism. Användaren förlorar sin självkontroll till 
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drycken. Room menar vidare att sjukdomsbegreppet avseende beroende är en sekulariserad 

västerländsk inkarnation av spritdjävulen eller onda andar som tar kontroll över individer. 

Sjukdomsbegreppet har ersatt tankar om hur individen blir besatt; istället är det substansen 

som tar över personlighet och beteende (Room, 2003, s.225f).  

Room (2003) argumenterar för att beroendebegreppet är ett kulturellt fenomen som nästan 

uteslutande går att applicera i västvärlden. Beroendebegreppet förutsätter ett samhälle präglat 

av individualism, där enskilda individer har kontroll över sina liv. Det fungerar inte på samma 

sätt i kulturer med holistiska familjestrukturer, där gruppens fortlevnad inte hänger på en 

person. Inom beroendebegreppet finns ett kriterium Room beskriver som särskilt specifikt för 

en västerländsk kultur; att den beroende försummar alternativa aktiviteter på grund av sitt 

beroende. Room menar att det kriteriet enbart fungerar i en kultur som strikt följer en klocka 

och där tiden kan ses som en vara. I andra kulturer kan drickandet ses som en mer integrerad 

aspekt av andra viktiga aktiviteter. Det finns inte alltid heller samma relation till tid som i 

västvärlden (Room, 2003, s.226). 

Problem med beroendedefinitionens kriterier  

ICD-10:s och DMS-IV:s kriterier förutsätter att beroendet kan skapa beteenden som inte 

skulle uppstå i vanliga fall (Room, 2003, s.223). Beskrivningarna fokuserar mest på 

substansberoende, men inom DSM-IV återfinns en definition av spelmissbruk, spelmani, 

gällande spel om pengar. Sådana beroenden faller oftast inom vad som kallas impuls-kontroll-

störningar (Bergmark & Helmersson Bergmark, 2009, s.420). Kärnan i 

beroendebeskrivningen har tidigare nämnts som kontrollförlust, samt fortsatt användande trots 

medvetenhet om konsekvenser. Inom DSM-IV och ICD-10 finns förklarande symtom till det 

beteendet; abstinensproblematik och toleransökning, den första en psykologisk eller biologisk 

förklaring och den andra en biologisk förklaring. Toleransökning ger emellertid bara en 

beskrivning då det inte kan säga varför man fortsätter använda drogen. I vissa kulturer kan det 

även ses som något positivt med hög toleransnivå (Room, 2003,s.225ff). 

Ökad tolerans och abstinensproblematik härleds historiskt sett till opiatmissbruk, då sådana 

effekter sägs vara starkare än vid exempelvis alkoholmissbruk, sett till fysiologiska 

konsekvenser. Emellertid kan inte de två kriterierna på egen han sägas bära ett stark 

förklaringsvärde då toleransökning och abstinens inte är ett universellt problem hos 

heroinanvändare. Det finns de som använder heroin som varken upplever att de behöver öka 
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sin dos eller upplever att de har abstinens. Trots detta fortsätter bruket (Reinarman, 2005, 

s.311).  

En psykologisk förklaring till fortsatt användande bygger på liknande idéer om abstinens. Då 

talar man istället om cravings, ett sug, att användaren känner en stark längtan till substansen 

som leder till fortsatt bruk. Det ter sig emellertid problematiskt att skilja suget från 

användarens egen vilja att fortsätta bruka substansen. Att tala om kontrollförlust behöver inte 

vara synonymt med det sug man kan känna efter exempelvis en drog (Room, 2003, s.228). 

Idén om kontrollförlust som en biologisk eller generellt psykologisk förklaring dels hos 

substansen och dels hos användaren diskuteras av Zinberg (refererad i Reinarman, 2005). Han 

menar att fenomenet kontrollförlust bygger på sociala och psykologiska omständigheter, och 

menar därför att det är problematiskt att använda diagnosmallar som DSM-IV. 

Kontrollförlust, abstinens samt toleransökning skapas inte genom kontinuerligt användande 

utan av omständigheterna och omgivningen runt brukaren. Med stöd i Zinberg menar 

Reinarman att alla kriterier som faller inom ramen för DSM-IV och ICD-10 skapas i 

samspelet mellan användandet och brukarens sociala omständigheter. Med det menar han att 

beroendeproblematiken som beskrivs i diagnostiseringsmallarna enbart kan uppkomma 

utifrån social interaktion (Ibid., s.309-312). 
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Tidigare forskning 

Forskning om datorspelsberoende - en internationell översikt och jämförelse 

Vid en översikt av forskning om datorspelande kopplat till beroende kan man urskilja vissa 

drag bland de mest framträdande forskningsländerna. De mest framträdande länderna är USA, 

Storbritannien, Holland, Taiwan och Sydkorea. Det finns även en del forskning producerad i 

Skandinavien. 

Forskningsfältet om datorspelsberoende beskrivs återkommande som litet. Ser man till 

forskningen bedriven i USA och Storbritannien kan man urskilja en handfull forskare vars 

publikationer ständigt återkommer i såväl sökträffar som referenslistor. Merparten av 

studierna har utförts vid institutioner för psykologi, medicin och datorvetenskap, och en del 

inom samhällsvetenskap. Av dessa är majoriteten kvalitativa och behandlar ämnen som 

datorspelens design och sociala kvalitéer (Barnett & Coulson, 2010; Yee, 2006), möjliga 

risker och konsekvenser (Griffiths, 2003; Young, 2009), samt hur problematiskt datorspelande 

kan identifieras och behandlas som ett beroende (Davies & Griffiths, 2005; Fischer, 1994; 

Griffiths, 2005 & 2009; Griffiths & Meredith, 2009).  

En betydande andel av studierna behandlar huruvida man kan förstå och definiera 

problematiskt eller överdrivet datorspelande som ett beroende. Det tycks råda en viss 

oklarhet, eller åtminstone debatt, kring vilket sorts beroende datorspelande kan ses som, 

huruvida det är en fristående beroendeform eller inte. De beroendeformer som 

datorspelsberoende vanligen jämställs med är spelmani, alkohol- och substansberoende samt 

internetberoende. I andra studier anses ovannämnda beroendeformer tillhöra en större 

kategori, nämligen beteendeberoenden (Grant, Potenza, Weinstein & Gorelick, 2010). Här är 

det inte datorspelet i sig som står som förklaring till beroendet, utan istället en bristande 

impulskontroll. Andra beteendeberoenden jämte datorspelande kan vara hasardspelande, 

internetberoenden och sexmissbruk. I nämnda studie har man jämfört beskrivningar av 

beteendeberoendens symptom samt effekter och konsekvenser med det hos substansberoende. 

Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan beteendeberoenden och 

substansberoenden, avseende aspekter som toleransökning, neurobiologiska mekanismer och 

svar på behandling. 



14 

 

Frågor om vilka problem förutom sjukdomssymptom som kan kopplas till problematiskt 

datorspelande, till exempel sociala eller socioekonomiska problem, har lyfts av forskare inom 

dator- och samhällsvetenskap, som Lazarro (2005), Taylor (2006) och Yee (2006). Dessa har 

utifrån kvalitativa ansatser beskrivit datorspelens design och struktur. Studier om själva 

spelen och spelkulturen kommer naturligt in på vad som motiverar och lockar spelaren till 

spelet, och varför spelaren fortsätter trots risker och konsekvenser. Författarna utgår inte från 

datorspelandet som problematiskt eller som beroende utan lyfter istället kvalitéer och aspekter 

av spelandet, som i en viss kontext kan bli, eller av andra uppfattas som, problematiskt eller 

ett beroende. Det är sannolikt att dessa studier ofta refereras i andra studier för att de lyfter 

spelarens livsvärld och känslomässiga koppling till spelet. 

Holländsk forskning är intressant då man i landet öppnat flera omtalade behandlingskliniker 

med inriktning på datorspelsberoende (Young, 2009). Med fokus på intervention och 

behandling har den holländska forskningen kommit att behandla hur man identifierar och 

mäter beroende, kopplat till att kunna möjliggöra vård och insatser. Definitionerna som 

beskrivs är starkt kopplade till olika diagnosmallar. Flera studier är kvantitativa och har 

bedrivits med syftet att utforma och operationalisera mätningssätt för datorspelsberoende 

(Lemmens, Valkenburg & Peter, 2009; van Rooij et al., under tryckning). Båda artiklarna 

skattar att mellan 5-10 procent av MMORPG-spelande ungdomar i Nederländerna kan 

definieras som beroende av spelen. Ytterligare en likhet mellan studierna är att resultaten 

används till att argumentera för hur man i kommande DSM-V ska inkludera ickesubstans- och 

beteendeberoenden som datorspelsberoende. Många av de artiklar och studier som behandlas 

här, jämte de holländska, har ett nästintill uttalat sekundärt syfte att fungera som debattinlägg 

om datorspelsberoende och DSM-V. Om datorspelsberoende förs in kommer både begreppet 

datorspelsberoende såväl som behandling vinna helt ny legitimitet. Debatten skildrar det 

aktuella forskningsläget; ett något tvetydig, osäkert och splittrat fält i vilket många vill göra 

sig hörda för vad som slutligen och definitivt ska anses vara ett datorspelsberoende. 

Bland skandinaviska studier återfinns flera studentuppsatser som behandlar ämnet 

datorspelsberoende och problematiskt datorspelande. De är merparten skrivna på institutioner 

för socialt arbete och är nästan samtliga intervjustudier. Två av dem delar syftet att undersöka 

huruvida fenomenet kan beskrivas som ett socialt problem (Andersson & Thorstensson, 2010; 

Eriksson & Olofsson, 2009). Två andra kvalitativa uppsatser behandlar datorspelsberoende, 

en hur begreppet datorspelsberoende konstruerats i media (Sevemark, 2008), och den andra 

hur man enligt 3§ LVU om annat socialt nedbrytande beteende har tvångsvårdat ungdomar för 
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datorspelande (Gustavsson & Lundqvist, 2010). Två uppsatser skrivna på institutioner för 

psykologi behandlar ämnet; Vägen till datorspelsberoende – en kvalitativ ansats (Arnoldsson 

& Johansson, 2006) skildrar sex datorspelares väg in i beroende, och Disconnected (Södling, 

2009) utgår från ett genusperspektiv i beskrivningen av respondenter med ett problematiskt 

datorspelande och deras berättelser om sina upplevelser. 

Vid litteratursökning återkommer två andra, tillsynes viktiga och ständigt refererade, 

skandinaviska studier. Båda har en anknytning till svenska Medierådet. Den ena är en rapport 

författad vid Medierådet (Linderoth & Bennerstedt, 2007), och den andra är en 

forskningsöversikt författad av danska Game Research (Egenfeldt-Nielsen & Heide Smith, 

2004) för Medierådets räkning. I Medierådets rapport, Att leva i World of Warcraft, berättar 

tio ungdomar om sina upplevelser av problem kopplat till datorspelande. Författarna menar att 

ungdomar själva sällan får komma till tals i forskningen om det problematiska datorspelandet, 

och trycker därför på den aspekten av rapporten. Den danska forskningsöversikten kartlägger 

forskningsläget om datorspel och skadlighet, däribland just frågan om datorspelsberoende. 

Författarna menar att forskningen om datorspel och skadlighet i huvudsak bedrivs utifrån 

kultur- och medievetenskapligt perspektiv, kulturvetenskapligt perspektiv och psykologiskt 

effektperspektiv. 

Datorspels- eller internetberoende? - om kulturella och samhälleliga kontexter 

Forskningen från asiatiska länder fokuserar huvudsakligen på direkta skador och risker med 

datorspelande. Till skillnad från ovannämnda studier som behandlar definitionen av beroendet 

finner man här ett fokus på spelarens personlighet och karaktärsdrag, samt hur spelet 

förändrar spelaren. Forskningsproblemet tycks också röra flera olika typer spel, då man främst 

talar om onlinespelande och internetanvändande generellt. Två av studierna behandlar 

sambandet mellan onlinespel- och internetberoende och personlighetsförändringar och 

aggressivitet (Kim, Namkoong, Qu & Kim, 2008; Ko et al, 2010). Båda studierna är 

kvantitativa, med tonåringar och unga vuxna som urvalsgrupp, genomförda av forskare vid 

psykologiska och medicinska institutioner i Taiwan och Sydkorea. Studierna visar ett tydligt 

samband mellan förlorad självkontroll, aggressivitet och narcissistiska personlighetsdrag hos 

datorspelaren. De enligt artiklarna beroende spelarna visar starka tendenser att missköta skola 

och arbete samt relationer, gå in i depressioner och utveckla andra psykosomatiska problem. 
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Särskilt intressant är att många av de asiatiska studierna om datorspelsberoende snarare 

beskriver ett internetberoende, alltså ett beroende mediet internet och aktiviteter på internet 

(Ko et al, 2010; Li, Zhang, Zhen & Wanga, 2010; Whang, Lee & Chang, 2003). Det är 

möjligt att forskningen gör denna koppling för att datorspelande i länder som Sydkorea och 

Taiwan utgör en påtagligt stor del av själva internetanvändandet. Enligt Chen (2010) utgör 

datorspelande cirka 40 procent av all internetanvändning i Taiwan, vilket motsvarar ungefär 3 

miljoner människor. Kopplingen datorspels- och internetberoende görs av andra forskare som 

redan nämnts, däribland van Rooij et al som i en studie (2010) tar upp Facebook, chattande, 

konsolspelande (TV-spel), MSN och nedladdning som exempel på internetanvändande som 

kan leda till ett såkallat tvångsmässigt internetanvändande. Av dem menar författarna dock att 

onlinedatorspelande av typen MMORPG är den allra mest problematiska och som nästan 

enskilt utgör vad som kan kallas tvångsmässigt internetanvändande.  

Varför det däremot är särskilt intressant att betona frågan om internetberoende i relation till 

nämnda asiatiska länder är för att det visar på hur skillnader i kulturella kontexter gör att 

problemet kan beskrivas på olika sätt, och kanske även framstå som mer eller mindre 

problematiska. Young (2009) skriver att begreppet internetberoende härstammar från USA 

men att det under tid fått fäste och skilda innebörder i andra länder. I Kina, Taiwan och 

Sydkorea beskrivs internetberoende, och särskilt onlinedatorspelande, som ett allvarligt 

folkhälsoproblem. Runt 10 procent av Kinas 30 miljoner onlinedatorspelare sägs vara 

beroende, och vad i Young beskriver som ett krig mot ”epidemin” stänger regeringen 

kontinuerligt ned internetcaféer. I Kina har man sedan 2007 dessutom börjar lagstifta om hur 

mycket tid som ungdomar får lägga på internetdatorspelande. I Sydkorea har internetberoende 

kommit att ses som ett av de allvarligaste nya folkhälsoproblemen. Den sydkoreanska 

regeringen uppskattar att ca 210 000 koreanska barn (2.1% i åldern 6-19) är så pass påverkade 

att de behöver vård, i form av psykotropiska droger och sjukhusvård (Block, 2008). Block 

menar att, trots att man i USA inte har samma användning av internetcaféer eller har kunnat 

göra samma sorts uppskattningar som i Korea och Taiwan, är att vänta en liknande utveckling 

i USA. 

Ovanstående lägesbeskrivning visar att det kan vara problematiskt att behandla fenomen eller 

problem, i detta fall datorspelberoende, utan att ta hänsyn till den kulturella kontexten i vilken 

de beskrivs. I forna diktaturer i vilka det kan tänkas råda en grundskepsis bland makthavare 

och beslutsfattare mot internet får troligen datorspel över internet en särskild position och 

status. Avgörande för denna uppsats studieområde, eller för forskningen överhuvudtaget, är 
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just det faktum att sådana här verklighetsbeskrivningar och resultat står som argument till 

varför man bör föra in datorspelsberoende i ett internationellt diagnosverktyg som DSM-V. 

Troligen ser situationen annorlunda ut i nämnda asiatiska länder och, låt säga, Europa, 

Skandinavien och Sverige. I Sverige har vi dels inte samma tradition av spelande på 

internetcaféer och inte heller har spelarna samma relation till samma sorts spel. Spelandet i 

länderna ser helt enkelt annorlunda ut. 

Kriterier och symptom – att identifiera ett datorspelsberoende 

Med anledning av studiens syfte kommer här behandlas de kriterier som återkommande 

diskuteras i forskningen. Nästan alla studier och artiklar om datorspelsberoende förhåller sig 

på något sätt till de tecken och symptom som identifierar beroendet. Trots skillnader avseende 

syfte, undersöknings- och målpopulation och metod förhåller sig merparten av forskarna i 

någon utsträckning till kriterierna för ett beroende. Vad man kan se i diskussionerna om 

lämpliga kriterie- och diagnosmallar för datorspelsberoende är dels tydliga influenser av 

kriterier för spelmani, till exempel de funna i DSM-IV, men också kriterier för alkohol- och 

narkotikaberoende. 

Man kan urskilja en grupp kriterier som de mest centrala i beskrivningen av beroendet. De 

innefattar rubbad sömn, frånvaro i skolan och dåliga betyg, försummelse av hygien och 

matvanor, abstinens och irritation över att inte spela, problem i familjen, främst uttryckt som 

konflikter mellan den spelande ungdom och dennes föräldrar, samt socialt tillbakadragande 

och isolering (Griffiths, 2005 & 2009; Griffiths & Meredith, 2009; Linderoth & Bennerstedt, 

2007; van Rooij et al, under tryckning; Young, 2009). Som nämnts pekar merparten av 

publikationerna på onlinerollspel av typen MMORPG som särskilt problematiska. Den starka 

sociala aspekten av spelen beskrivs bidra med avgörande dimensioner till motivation och 

varför man kan spela för mycket. Taylor (2006) och Lazarro (2005) skriver båda att andra 

spelare kan bidra till ett tvångsmässigt spelande. Taylor skriver att spelare i en guild förväntas 

vara på samma nivå i spelet, vilket kräver att alla spelar lika mycket. Lazarro driver 

resonemanget längre och menar att det är andra spelarna som är beroendeframkallande och 

inte själva spelet. Yee (2006) skriver att gränsen mellan lek och arbete suddas ut i de 

organiserade onlinerollspelen. För många spelare kommer administrationen av guilds snarare 

att likna ett halvtidsarbete än en fritidsaktivitet. Spelen är ofta uppbyggda på ett sätt som gör 

att spelare måste samla olika typer av resurser för att guilden och karaktären ska utvecklas. 
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Det innebär sällan en större utmaning utan snarare ett repetitivt och tidskrävande spelande. 

Det blir ett spelande för att kunna spela. 

Vissa definitioner av beroendekriterierna är mer framträdande än andra och refereras 

återkommande. Griffiths (2005) har tagit fram en uppsättning av sex kriterier som 

argumenteras kunna identifiera vilken sorts beroende som helst, oavsett om det är frågan om 

ett beroende av pengaspel, droger eller ett beteende. Griffiths kallar kriterierna för 

komponenter och menar att individen måste uppfylla alla sex komponenter för att klassas som 

beroende. Kriterierna är fixering, förändrad sinnesstämning, höjd tolerans, abstinensbesvär, 

konflikt och återfall. Griffiths modell refereras i flera studier (Egenfeldt-Nielsen & Heide 

Smith, 2004; Eriksson & Olovsson, 2009). Arnoldsson och Johanssons (2006) använder 

Griffiths modell i sin analys av huruvida studiens respondenter är beroende av datorspel. De 

finner att samtliga sex intervjupersoner kunde definieras som beroende, både enligt 

respondenterna själva och enligt Griffiths modell. En annan kriteriemodell är den uppställd av 

Lemmens, Valkenburg och Peter (2009). De utvecklade Griffiths modell till ett frågeformulär 

med vilken författarna genomförde en kvantitativ undersökning av datorspelande ungdomars 

syn på det egna spelandet. Urvalet bestod av två populationer, respektive runt 350 

respondenter stora. Enligt resultaten och författarnas generaliseringsanspråk kan cirka 2 

procent av holländska datorspelande ungdomar definieras som beroende. 

Fältet om fältet – om problemen med beroendedefinitionen 

I en forskningsöversikt blir det tydligt att många studier är kvar i frågeställningen om 

huruvida ”beroende” är den rätta och mest valida definitionen av problematiskt datorspelande. 

Vissa studier förhåller sig mer kritiska till beroendebegreppet och försöker utreda huruvida 

beroende kan användas som förklaringsmodell för det problematiska spelandet. I andra studier 

antas beroendet vara ett konstaterat faktum. Dessa forskare menar med säkerhet att 

datorspelande kan resultera i ett beroende, och att både föreliggande symptom och 

efterföljande risker och konsekvenser kan härledas ur beroendet. Med avstamp i beroendeteori 

kommer andra antaganden till uttryck. Ett exempel är kontrollförlust, individens förlust mot 

begäret till och influensen av substansen. Ett antagande om ett föreliggande beroende bär 

också föreställningar om behandling, intervention, avgiftning och vikten av avhållsamhet 

tydliga. 
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Flera forskare är emellertid kritiska till beskrivningen av problemet som ett beroende. Yee 

(2006) är en som problematiserar beroendebegreppet. Han vill hellre tala om ett problematiskt 

datorspelsbruk snarare än ett beroende. Han menar att det finns ett samband mellan symtom 

av fysisk samt psykisk ohälsa och ett högfrekvent spelande, men att vad som orsakar vad 

skiljer sig från fall till fall. Linderoth och Bennerstedt (2007) ställer sig bakom Yees position. 

De menar att det stora problemet med begreppet datorspelsberoende är att det har kommit att 

användas för lättflyktigt utan att ha en solid förankring i ett enat forskningsfält. Syftet med 

deras studie beskrivs därför ha varit att, utan att använda beroendebegreppet, studera och 

skildra problemen såsom spelarna själva ser dem. Förutom att förespråka definitionen 

problematiskt datorspelande framför beroende eftersöker Linderoth och Bennerstedt också att 

mer forskning bedrivs på området, och då forskning som inte gör avstamp i teorier om 

hasardspel och alkohol- och narkotikamissbruk. De vill att forskningen ska bedrivas på 

företeelsens egna villkor, utifrån vad spelen faktiskt betyder i vår samtid och i samhället. 

Även forskare som är bland de mest producerande på området och som återkommande 

använder begreppet datorspelsberoende förhåller sig stundtals problematiserande, ibland 

kritiska, till begreppsanvändningen. Ett problem är att frågan om problematiskt 

datoranvändande är så pass nytt att man inte har någon annan eller bättre förklaringsmodell att 

applicera på frågan (Griffiths, 2009; Griffiths & Meredith, 2009). I brist på andra teorier 

väljer man att utgå från till exempel spelmani och narkotikamissbruk, därför att 

konsekvenserna och symptomen tycks stämma överens, och för att beroendeteorierna redan är 

formulerade och finns till hands. En annan faktor som gör begreppsanvändningen 

problematisk är att dator- och internetanvändandet ser mycket olika ut i olika länder och 

regioner, och likaså mätningssätt och variabler. Med detta kommer svåra tekniska frågor om 

forskningsresultats relevans, tillförlitlighet och generaliserbarhet (Young, 2009; Weinstein, 

2010).  

Linderoth och Bennerstedt (2007) diskuterar också den rent lexikala aspekten av begreppet 

datorspelsberoende. De menar att forskare från den psykologiska forskningstraditionen 

använder begreppet beroende på ett helt annat sätt än i populärpressen och media, nämligen 

med ett antal förbehåll och med vetskapen att det behövs väsentligt mer forskning. De 

refererar även till just Davies och Griffiths som i studien Video Game addiction – does it exist 

(2005) ständigt återkommer till att en problematisk högkonsumtion av datorspel faktiskt tycks 

utsätta en grupp spelare för risker men att beroendebegreppet bör användas med försiktighet. 

För att forskningen ska kunna förfinas och komma vidare med frågan bör man sluta jämföra 
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problemet med alkohol- och narkotikaberoende. Även Lemmens, Valkenburg och Peters 

(2007) menar att det råder stark oenighet bland forskare om definitionen datorspelsberoende 

och att det av vissa främst används som ett samlingsbegrepp för överdrivet, besatt, 

tvångsmässigt och generellt problematiskt spelande. 

Positionering 

I en forskningsöversikt finner man att frågan om datorspelsberoende, alternativt problematiskt 

datorspelande, nästan uteslutande bärs och drivs av forskare inom psykologi och medicin. 

Fokus ligger på att beskriva hur beroendet yttrar sig och att kvantitativt motivera hur 

beroendet kan föras in under kriterier i diagnosmanualer. Tidigare studiers syften har främst 

varit att argumentera för de mest lämpliga definitionerna av problemet och vilka 

kringliggande problem som är mest signifikanta och påtagliga för att få räknas som kriterier. 

Den generella frågeställningen har varit: ”vad är ett datorspelsberoende?” 

Det är i relation till tidigare studiers frågeställningar och fokus på vad som är problemet som 

denna uppsats positionerar sig. Vad som skiljer den från tidigare forskning är att den skildrar 

professionellas förhållningssätt till problemet som ett beroende, och vidare hur dessa 

förhållningssätt synliggörs i respondenternas beskrivningar av spelaren och dennes 

problematik. Uppsatsen kommer lyfta olika aspekter av hur de påstådda problemen, 

konsekvenserna och riskerna kan kopplas till ett beroende, vad de kan betyda och vilken 

funktion de kan fylla för beroendedefinitionen. Om och när man ser ett samband mellan 

datorspel och socioekonomiska och psykiska eller fysiska problem tycks man i tidigare 

forskning ha antagit att det är datorspelandet som föranlett problemen. I denna studie görs 

inga antaganden om kausala samband mellan klienternas problem och datorspel. 

Det sociala arbetets teoribildningar och perspektiv kan därför bidra med ny kunskapsbildning, 

särskilt eftersom den inte har samma positivistiska syn på psykosomatiska tillstånd. Med 

avstamp i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och teorier för relationen mellan professionell 

och klient kan denna studie bidra till kunskapsbildning om hur ett fenomen eller en 

problematik kan konstrueras som ett beroende. Det är också i det sociala arbetets praktik som 

de första stöd- och behandlingsinsatserna har börjat verkställas. Griffiths och Meredith (2009) 

skriver att det finns få studier som belyst behandling och stöd av problematiskt datorspelande 

eller datorspelsberoende.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivistiska 

perspektiv som analysredskap används i regel för att synliggöra fenomen och rådande normer, 

som föränderliga och inte bestämda av fysiska lagar (Hacking, 1999, s.19f). Som tidigare 

nämnts under rubriken Tidigare forskning har inte socialkonstruktivismen används i 

forskningsfältet och vi hoppas kunna lyfta fram aspekter av datorspelsberoende som inte 

tidigare tagits upp. Vi ser det som lämpligt att utgå från socialkonstruktivismen då 

perspektivet i sig förhåller sig frågande till vedertagna begrepp och funktioner i samhället.  

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism som term myntades av Berger och Luckmann 1966. De menar att 

samhället och den verklighet människan befinner sig i är socialt konstruerad genom mänsklig 

interaktion. Detta innebär att människans subjektiva uppfattning är central för hur samhället är 

uppbyggt. Samhället upplevs emellertid som objektivt. Utifrån detta antagande formulerar 

Berger och Luckman en fråga som i deras mening är central för socialkonstruktivismen; ”Hur 

är det möjligt att subjektiva betydelser kan bli objektiva fakticiteter?” (refererade i Bäck-

Wiklund, 2007, s.79).  

Samhällen är uppbyggda av många sociala konstruktioner och det finns flera sätt för hur något 

konstrueras. Det kan ske genom socialiseringsprocesser mellan vuxna och barn, exempelvis 

genom ett överförande av värderingar eller som vid skapandet av en könsidentitet. 

Konstruktionerna kan vara kulturellt betingade, ordet ”tonåring” är till exempel en modern 

konstruktion för att beskriva en individ mellan barndom och vuxenliv. Vidare kan 

institutioner, normer, status, identiteter, världsuppfattning ses som sociala konstruktioner. Det 

socialkonstruktivistiska synsättet är svårt att applicera på naturvetenskapen, men vad som 

däremot kan ses som sociala konstruktioner är hur individer eller grupper förhåller sig till den 

fysiska världen runt oss (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.253f). De sociala konstruktionerna 

förhåller sig alltid till tid och historiska skeenden. En individ kan aldrig skapa en social 

konstruktion i sig, men är delaktig i konstruktionen av samhället (Ibid., s.251). 

Forskningsvärlden är en institution för spridning av sociala konstruktioner. Forskningen inom 

samhällsvetenskap arbetar i vid mening med att konstruera begrepp för att analysera de 

sociala konstruktionerna i samhället. Forskaren är hela tiden delaktig i en skapandeprocess 
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och kan inte ställa sig själv utanför det han eller hon observerar. Detta är viktigt att ha i åtanke 

vid uppsatsskrivande med socialkonstruktivistisk utgångspunkt (Ibid., s.251f). 

Inom socialkonstruktivismen är diskurs ett centralt begrepp. En diskurs kan beskrivas som ett 

outtalat föreställningssystem om något. Detta system består av en samling utsagor, begrepp, 

teser och teorier. Franzén beskriver diskursen som ett slags system av mening och 

föreställning (Franzén, 2007, s.96). I diskursen tillskrivs begrepp sina egenskaper och 

förutsättningar, och befinner sig hela tiden i ett sammanhang. Diskurser kan gestalta sig på en 

lägre nivå i form av individers föreställningar, uttryckssätt, idéer och värderingar. Människan 

formas av den rådande diskursen, och förhåller sig således alltid till någonting utifrån en 

diskurs. De begrepp och termer man använder sig av kan ses som markörer för den diskurs 

man befinner sig i.  

Foucault är en central figur i formuleringen av diskursbegreppet. Han menar att diskursen 

existerar genom en diskursiv praktik, som både utgör och reproducerar diskursens makt. Den 

diskursiva praktiken reproducerar diskursen i sig, genom att institutionens ramar av teorier, 

idéer och föreställningar styr förhållningssättet till vad som ska beskrivas eller studeras 

(Lindgren, 2007, s.352). Varje profession utvecklar egna diskurser, vilka består av 

sammanfogade system av vetenskapligt grundade kunskaper och praktiska erfarenheter. 

Genom hård kontroll monopoliseras expertkunskaperna inom ett visst område (Franzén, 2007, 

s.99). 

Normalisering, normer och normalitet 

Foucault (2003) talar om normaliseringens makt vilken fungerar likt makten hos diskurser. 

Till en början var normaliseringen en medicinsk och juridisk teknik i hur man hanterade 

psykiskt sjuka som begått brott. Den sjuke sågs inte längre som ansvarig för brottet, utan som 

en person som kunde botas och sedan återinföras i samhället. Normaliseringen hörde från 

början till institutioner och utvecklades sedan till en egen maktform som genomsyrar fler 

institutioner i samhället (Ibid., s.24ff), exempelvis utbildningssystemet, den medicinska 

organisationen och den industriella produktionen (Ibid., s.89). 

Normen är en del av normalisering och har en egen funktion. Foucault poängterar att normer 

inte kan definieras som objektiva fenomen utan snarare utifrån den fordrande och tvingande 

roll de kan spela där de appliceras. Normer lägger beslag på makt, men på ett svårfångat sätt, 

de fyller enligt Foucault en samhällelig funktion för utövandet och legitimiteten för en viss 
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maktutövning. Normer har tvingande makt för individer. De som avviker till en sådan grad att 

det ses som socialt avvikande och icke-önskvärt bereds möjlighet till normalisering av 

samhället. Normen, och idén kring normalitet, förs ihop med intervention och behandling och 

är på så vis en positiv makt. Positiv i bemärkelsen att individen bereds möjlighet att få något, 

att inkluderas, snarare än straffas och exkluderas (Ibid., s.89f). Institutioner och huvudmän för 

vård och rehabilitering kan ses som centrum för makt, och dess insatser och interventioner 

som uttryck för normalisering. Att definiera problematiskt datorspelande som ett beroende 

kan därför ses som institutionalisering av problemet som legitimerar normalisering av den 

problematiska spelaren.   

Börjesson (2008) exemplifierar hur normalisering kan se ut inom en mellanmänsklig kontext. 

Han talar om socialkonstruktivistiska begrepp om social positionering och social inordning i 

förhållande till ”den Andre”. En individ som bryter mot en grupps sociala normer eller utför 

irrationella handlingar kan komma att kategoriseras som avvikande. Genom kategoriseringen 

strävar gruppen efter att bibehålla den egna normaliteten. Den avvikande personen vill också 

skydda sin normalitet och kan därför komma att flytta avvikelsen till något utanför sig själv 

(Ibid., s.292-295). Kopplat till beroende kan det röra sig om en kategorisering av en individ 

som datorspelsberoende, samtidigt som individen kan tolka det utifrån att mekanismer inom 

spelet håller kvar individen. Det kan också användas för att förstå en relation mellan 

behandlare och klient. 

Kategorisering är en viktig aspekt av den professionellas roll gentemot klienten. Relationen är 

asymmetrisk vilket innebär att socialarbetaren, med sin profession i ryggen, är i styrkeposition 

och har tolkningsföreträde gentemot klienten. Socialarbetaren har en uppsättning 

klientspecifika kategorier för att placera klienten utifrån dennes brister, detta använder 

socialarbetaren för att distansera sig från klienten. Klienten däremot ställs inför ett ångestfyllt 

ställningstagande, där han eller hon antingen måste acceptera den kategorin inom vilken han 

eller hon placeras eller genom att opponera sig och till exempel demonisera socialarbetaren 

(Ibid., s.293-296). 

Diagnos som social konstruktion 

Som behandlats pågår det en debatt i forskningen om huruvida kriterier för internet- och 

datorspelsberoende ska föras in i DSM-V och därmed komma att utgöra en diagnos. För att 
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öppna för analys av konstruktionen av begreppet datorspelsberoende är det därför lämpligt att 

beskriva diagnoser ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Det blir allt vanligare att individuella faktorer får förklara sociala problem och antisociala 

beteenden, detta genom diagnoser som till exempel neuropsykiatriska funktionshinder, 

utbrändhet, depression och just beroende. Det är ett biomedicinskt synsätt som allt mer har 

kommit att få förklara och beskriva människans psykologiska och sociala problem 

(Hallerstedt, 2009, s.8). I Diagnosens makt – om kunskap, pengar och lidande beskrivs 

diagnosens funktion och konstruktion ur en mängd olika perspektiv och discipliner, däribland 

psykologi, medicin och sociologi.  

Hallerstedt behandlar frågan om hur diagnoser används för att sortera, ordna och kategorisera 

individer. Hon tar upp DSM-III och efterföljande upplagor som ett exempel på det ökande 

fokuset att kategorisera och diagnostisera avvikelser, och då särskilt avvikande personligheter, 

beteenden och tillstånd (Ibid., s.16). I en tid av knappa samhällsresurser och tillgångar samt 

höga krav på måluppfyllelse och resultatredovisning har det kommit att krävas diagnoser för 

samhällsstöd och insatser (Ibid., s.15). En ökande diagnosticering kan alltså ses komma ur 

kravet på effektivisering i samhället, både vad gäller kostnad och behandlingstid. 

Johannisson (2009) utgår från sjukdomsbegreppet för att beskriva diagnosen. Sjukdom är inte 

bara frånvaro av hälsa utan kan också ses som en ”händelse” i kroppen och som en repertoar 

av språkliga konstruktioner som representerar medicinens positionering och kunskapsläge vid 

en given tidpunkt. Dessa språkliga konstruktioner är diagnoserna (Ibid., s.29). Diagnosen 

fungerar som en orsaksförklaring, och styr prognos och behandling. Diagnosen utgör både ett 

språkligt och vetenskapligt verktyg som avgränsar och beskriver sjukdomstillstånd. Med 

diagnosen tycks en oformlig massa av symptom och tecken ta form och förvandlas till något 

distinkt och avgränsat. Johannisson refererar till Foucault och tesen att verkligheten skapas 

genom att man namnger företeelser och fenomen. På samma sätt, menar hon, skulle man 

kunna förstå diagnosen; den gör sjukdomen verklig (Ibid., s.30). Komplicerade och gäckande 

symptombilder får en förklaring i en namngiven definition. 

Diagnosen fixerar normer för det friska kontra det sjuka, det normala kontra det avvikande, 

och formulerar det förväntade och accepterade. Genom historien har bestämningen av 

sjukdomar och diagnoser utgjort instrument för att definiera det oönskade och för att 

exkludera ur den sociala gemenskapen. Johannisson exemplifierar med den krävande kvinnan 
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som förr kunde förvandlas till hysterika, den homosexuella som var pervers, och dagens 

bråkiga barn som blir patient (Ibid., s.31). Johannisson menar, likt Hallerstedt, att diagnoser 

och deras utformning är nära förbundet med kulturella sammanhang och tid. Sjukdomen 

existerar i ett samspel mellan kropp, samhälle och samtidens kulturella koder. Vad som 

diagnostiseras varierar över tid. I tider när nya företeelser, tillstånd och beteenden kommer att 

betecknas som ”sjuka” tenderar nya sjukdomstillstånd att definieras (Ibid., s.34). Med nya 

sjukdomstillstånd kommer nya diagnoser. Sammanfattningsvis kan man säga att diagnoser 

föds, gör karriär och dör. Historien visar att gränserna mellan vad som sjukt och friskt, 

respektive normalt eller avvikande, ständigt flyttas och förändras (Ibid., s.35). En diagnos kan 

försvinna för att ett tillstånd helt enkelt inte längre ses som en sjukdom, till exempel för att 

den sprids över andra diagnoser eller upphör att vara kulturellt sanktionerad. Man kan se 

motsatta fenomen, när tillstånd plötsligt definieras som sjukdomstillstånd, till exempel 

hyperaktivitet, minskad sexlust, övervikt och barnlöshet. 

Beroende ur socialkonstruktivistiska perspektiv 

Bergmark och Helmersson Bergmark (2009) skriver att det finns en stark tendens till att 

medikalisera beroendeproblematik, behandling av beroende kräver en diagnos för att vara så 

lyckad som möjligt. Även om den medicinska professionen är en stor del i att framhäva det 

resonemanget är de inte ensamma. Läkemedelsbranschen, konsumenterna och media är också 

starka aktörer som bidrar till processen. Även små åkommor och kroppsliga besvär har 

kommit att klassificerats som sjukdomar för att samhället har det i intresse (Ibid., s.423). 

I samma artikel beskrivs hur man kan identifiera två grova diskurser avseende spridandet av 

beroendebegreppet till områden som inte infattar alkohol och narkotika. De två diskurserna är 

en professionell diskurs och en lekmannadiskurs där media ingår. De refererar till Foucault 

som beskrivit hur en professionell diskurs verkar och menar att det i stora drag rör sig om 

legitimitet och hur samhälleliga institutioner producerar definitioner av fenomen eller objekt. 

Avseende beroende är det främst den medicinska professionen det avser med fokus på 

psykiatrin. Även om enbart spelmani är formulerad i DSM-IV finns det en trend som pekar på 

att beroendebegreppet kommer att utvidgas mot flera typer av beteende- och 

aktivitetsberoenden.  

Det uppkommer flera problem vid en sådan utvidgning av begreppet, då substansberoenden 

och beteendeberoenden är svåra att sammanföra. Bergmark och Helmersson Bergmark menar 
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exempelvis att tolerans och abstinens gällande spel om pengar inte går att sammanföra med 

sådana besvär som kommer till följd av långvarigt intag av alkohol eller droger, på det sätt 

som beskrivs i diagnostiseringsverktygen (Ibid., s.423f). 

Under samma resonemang refererar Bergmark och Helmersson Bergmark till Conrad, som 

skriver att trots att DSM-IV strävar efter en professionell legitimitet är det i själva verket en 

blandning av sociala värderingar, politisk styrning, vetenskaplig evidens och material till 

försäkringsformulär. De skriver att det går att hävda att lekmannadiskursen sprider 

beroendebegreppet mer än den professionella diskursen utifrån kvantitativa forskningsresultat. 

Författarna menar att man kan se en klar tendens både inom den professionella och i 

lekmannadiskursen att på ett överdrivet sätt medikalisera beroendebegreppet avseende 

spelande av MMORPG:n (Ibid., s.424). 

Reinarman talar om hur sjukdomsbegreppet, den medicinska förklaringen av beroendet, 

reproduceras genom dem som behandlas och diagnostiseras. De lär sig om beroende genom 

en lång kedja av experter, exempelvis kuratorer, terapeuter, domare, behandlare. En del av 

återhämtandet blir sedan att återberätta vad man gått igenom. Individer som klarat sig ur 

sjukdomen ges legitimitet i media som experter på vad de själva upplevt. Det ger individen ett 

narrativ för sina problem och sitt återhämtande, återberättandet blir en del i att skapa ett nytt 

själv (Reinarman, 2005, s.315). 

Trots att beroendebegreppet kan dekonstrueras och på ett sätt motbevisas ska det inte tolkas 

som att man fråntar drabbade individers deras livserfarenhet. Det betyder inte att deras 

upplevelser är overkliga. Även om exempelvis kontrollförlust är en social konstruktion 

betyder det inte att företeelsen inte finns. Det går inte att separera individer från den diskurs i 

vilken de lever i. (Ibid., s.316) Att argumentera för att beroendebegreppet är en konstruktion 

betyder inte att det är oanvändbart eller missvisande (Room, 2003, s.232). 

Huruvida datorspelande kan ses som ett beroende beror på hur man definierar beroende. 

Bergmark och Helmersson Bergmark menar att beroendedefinitionen skulle kunna ersättas 

med en syn på substansanvändandet som en central aktivitet i brukarens liv. De menar att 

vilken aktivitet som helst, skadlig eller bra, som är central i en individs liv är svår att sluta 

med (Bergmark & Helmersson Bergmark, 2009, s.424). 



27 

 

Metod 

Metodval och material 

Detta är en kvalitativ intervjustudie i vilken empirin består av fem intervjuer med 

socialarbetare som på något sätt arbetar direkt med klientkontakter och problematiskt 

datorspelande eller datorspelsberoende. Respondenterna kommer från skilda verksamheter 

med olika uppdrag, arbetsuppgifter och klientrelationer. Vad de har gemensamt är att samtliga 

på något sätt arbetar med beroendeproblematik och har erfarenhet av och förförståelse för 

problematiskt datorspelande. 

Intervjuerna kan ses som vad Kvale och Brinkmann kallar begreppsintervjuer (2009, s.167) 

Sådana intervjuer syftar till att klargöra begrepp, eller att skildra intervjupersoners 

föreställning om ett särskilt begrepp. Frågorna i en begreppsintervju utforskar innebörden av, 

för begreppet, centrala termer och deras position och koppling i ett nätverk av begrepp. Kvale 

och Brinkmann menar att begreppsintervjuer är lämpliga för att visa diskursmodeller och 

antaganden om det typiska, normala och lämpliga (s.168). Begreppsintervjuer lämpar sig för 

tolkning av professionellas beskrivning av fenomen och problem. Det centrala begreppet är 

givetvis ”datorspelsberoende”.  

Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide. Syftet med guiden var, förutom att 

försöka besvara uppsatsens övergripande frågeställningar, att gå bortom vad tidigare 

forskning redan behandlat och förhoppningsvis abstrahera och problematisera 

beroendedefinitionen ytterligare. Med guiden ville vi komma åt mer djupgående 

beskrivningar av de kriterier, tecken, och symptom som ofta står som förklaringar till hur och 

varför en spelare kan ses som beroende. De vanligaste kriterierna har sammanställts genom att 

jämföra två källor; dels verksamhetsbeskrivningarna på webbplatserna för olika behandlings- 

och stödverksamheter för datorspelsberoende och problematiskt datorspelande, samt de 

kriterier som är mest förekommande i forskning. Dessa kriterier återfinns bland annat i 

Lemmens, Valkenburg och Peter (2009), Griffiths (2003), Fischer (1994) samt Egenfeldt-

Nielsen & Heide Smith (2003). Flera kriterier stämde överens, och dessa utgör 

intervjuguidens stomme. Valda kriterier är alltså de mest förekommande för beskrivningen av 

datorspelsberoende, som formulerad i forskning och verksamhetsbeskrivningar. Att utgå från 

de kriterier som forskning och behandling eller stödverksamhet delar kan ses som bidragande 

till ökad validitet vad gäller begreppsanvändning samt generaliserbarheten för resultaten; 
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frågorna berör en gemensam nämnare för både forskning och behandling avseende 

beroendedefinitionen. 

De teman som kriterierna har omformulerats till i guiden är stark upptagenhet av spelet, 

förlorad självkontroll, ökad speltid som toleransökning, självförsummelse (avseende brister i 

hygien, kosthållning, fysik och motion samt sömn), förlust av sociala relationer, konflikter, 

abstinens, verklighetsflykt, att ge upp tidigare viktiga aktiviteter eller att sakna andra 

aktiviteter, samt att fortsätta spela trots medvetenhet om skador och risker. Dessa teman har 

fått utgöra stommen till merparten av guiden. Intervjuguidens frågor syftar till att försöka 

konkretisera, förklara och problematisera de kriterier och symptom som vanligen definierar 

ett avvikande datorspelande som ett beroende. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga 1. 

Efter kriteriefrågorna följer frågor om klienten, vilka risker respondenten ser med ett 

fortlöpande beroende, vad ett löst eller färdigbehandlat datorspelsberoende är, samt vilka 

ansvar respondenten ser hos spelaren, dennes närmaste omgivning, spelutvecklaren och 

samhället. 

För att följa principen om informerat samtycke skickades ett informationsbrev till 

respondenterna. Brevet är en förfrågan om deltagande och beskriver studiens syfte, 

genomförande och hur intervjuerna ska användas. Brevet beskriver också hur respondenternas 

anonymitet ska säkras, genom att all data hanteras konfidentiellt och genom att 

intervjupersonerna avidentifieras i den publicerade rapporten. Respondenten kan också läsa 

att det är frivilligt att delta. Avslutningsvis betonas vikten av att just deras deltagande, varför 

det är ett viktigt studieområde, och de tackas i förhand. Informationsbrevet finns bifogad som 

bilaga 2. 

Sökning – litteratur och tidigare forskning 

Litteratur- och forskningssökning har skett via databaserna Libris, DiVA, CSA och Google 

Scholar.  Libris och DiVA har använts för att söka svensk forskning. Vi har använt sökorden 

dataspel*, datorspel* tv-spel*, MMO*, MMORPG*, wow*, World of Warcraft* kopplat till 

beroende*, missbruk*, sociala problem och behandling*. Via CSA har vi sökt internationell 

forskning. Våra sökord har varit video gam*, computer gam*, MMO*, MMORPG*, wow*, 

World of Warcraft* kopplat till orden addiction*, dependec*, misus*, problematic*, 

treatment* och social problem*. Google Scholar har använts till att söka artiklar som varit 

kända från början, till exempel genom andra studiers referenslistor.  
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Sökorden är trunkerade för att ge fler träffar och kan därför behöva skrivas ut i sin helhet: 

”Dependec*” står för ”dependecy”, vilket tillsammans med ”addiction” utgör den vanligaste 

benämningen för beroende på engelska. ”Misus*” står för ”misuse”, missbruk. ”Gam*” syftar 

till ordet ”game”. 

Under sökningen uppkom andra och nya begrepp som vi från början inte relaterat till 

datorspelsberoende. Ofta kopplas datorspelsberoende till andra beroendeformer. Med detta 

tillkom sökorden internet*, online*, och online gam* (online gaming) kopplat till addiction, 

dependecy. 

Urval 

Studien belyser definitionen av dataspelsberoende ur en professionell diskurs. Urvalet består 

därför av socialarbetare som arbetar direkt med klienter, och som på något sätt kommer i 

kontakt med problematiskt datorspelande. Avgränsningen för urvalet är personer som arbetar 

vid en verksamhet kopplad till socialtjänsten eller som arbetar med klienter som aktualiserats 

via socialtjänsten. Respondenterna kan också arbeta med frivilliga kontakter. 

Ytterligare en avgränsning för studien är typen av datorspel som studieobjekt. Av vad som 

framkommit av tidigare forskning så är det datorspelen av typen MMORPG, däribland World 

of Warcraft, som är de mest aktualiserade spelen kring vilka de mest påtagliga problemen 

uppstår. Det har därför varit viktigt att för respondenterna göra tydligt om vilken typ av 

datorspel som studeras. Som nämnts förhåller man sig i vissa sammanhang, till exempel i 

forskning om internetberoende, till datorspel som just en typ av spelmani. Studien avgränsas 

dock till datorspel som inte har inslag av insats och vinst, till exempel nätpoker.  

Kontakten med respondenterna förmedlades via socialtjänsten i fem olika kommuner. Två av 

kommunerna rekommenderade samma instans, nämligen ett behandlingshem som bedriver 

samtalsstöd och vårdboende för bland annat datorspelsberoende. Från behandlingshemmet har 

två respondenter deltagit. Övriga respondenter är en socialsekreterare, en ungdomsbehandlare 

med inriktning mot missbruk, samt föreståndaren för ett akut- och utredningsboende för 

ungdomar med destruktiva beteenden. Alla respondenter är verksamma i olika kommuner. 

Kommunerna är av varierande storlek, mellan 50 000-200 000 invånare och ligger inom en 25 

mils radie från Stockholm.  
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Vi fick ett bortfall på en respondent. Intervjupersonen, som arbetar som behandlare av 

datorspelsberoende, ville bara ställa upp om dennes riktiga namn skrevs ut i uppsatsen. 

Respondenten kunde dessutom avvara endast 30 minuter, alltså hälften av den tänkta 

intervjutiden. Vi valde efter överväganden att inte genomföra intervjun. Vi betänkte vikten av 

konfidentiellt och ville därför inte namnge någon respondent. Resultatdelen skulle också 

riskera att bli inkonsekvent eftersom övriga respondenter förblivit anonyma. 

Respondenter 

Respondenterna har avidentifierats och har fingerande namn. 

Två av respondenterna arbetar vid ett behandlingshem med inriktning mot spelberoende. De 

arbetar både med spelberoende, av typen pengaspel, och datorspelsberoende. Verksamheten 

består av vård i boende, samtalsgrupper, anhörigstöd samt seminarier och föreläsningar. Karin 

är föreståndare på behandlingshemmet. Sara är socionom och arbetar som behandlare på 

hemmet. Dels arbetar hon med klienter boende på HVB-hemmet, vilka är över 18 år och 

behandlas för beroende av pengaspel eller datorspel, men också med en samtalsserie för 

ungdomar under 18 år med ett problematiskt datorspelande. 

Erik arbetar i ett ungdomsteam inom en verksamhet som kallas ungdomscentrum. 

Ungdomscentrum tillhör kommunens resursavdelning. Ungdomsteamet arbetar med 

ungdomar mellan 16-21 år med missbruksproblematik. Erik kommer ofta i kontakt med 

problematiskt datorspelande och får många frågor om datorspelsberoende. Även om Erik inte 

arbetar med problemet som ett av andra beroenden stöter han ändå kontinuerligt på problemet 

i stödsamtal med ungdomar och föräldrar. 

Johanna arbetar som ungdomssekreterare i en verksamhet som kallas programgruppen inom 

en kommuns socialtjänst.  Johanna arbetar huvudsakligen med ungdomar som har begått brott 

och genomför ungdomstjänst. Johanna arbetar med många klienter, främst pojkar, som enligt 

henne är datorspelsberoende. Hon har själv erfarenhet av problemet, då hon har två söner som 

utvecklat ett problematiskt datorspelande. Johanna arbetar med stödsamtal och hembesök. 

Med ungdom och familj försöker hon lösa de spelrelaterade problemen och konflikterna. 

Petra är psykolog och arbetar på ett HVB-hem (Hem för vård och boende). Verksamheten har 

flera avdelningar. Petra är föreståndare för en avdelning som utgör ett akut- och 

utredningsboende. Där arbetar man kortsiktigt med att bryta destruktiva beteenden, däribland 
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datorspelsberoende och begynnande missbruk, hos ungdomar i åldern 12-17 år. Inom 

verksamheten drivs också ett skolhem för barn och ungdomar med avbruten skolgång. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i november och december 2010. Varje respondent intervjuades 

enskilt. Båda uppsatsförfattarna närvarade vid samtliga intervjutillfällen. Alla intervjuer 

genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Varje intervju tog mellan 60 och 70 minuter 

och spelades in med mp3-spelare och diktafon.   

Innan intervjuerna berättade vi om studiens syfte, frågeställningar och intervjuguidens 

struktur. Vi förtydligade vad som redan beskrivits i informationsbrevet, nämligen att 

intervjuerna skulle spelas in och att deras utsagor kunde komma att presenteras som citat i 

uppsatsen. Respondenterna fick också möjligheten att kommentera intervjuguiden. Vi 

förtydligade även att respondenterna när som helst fick avbryta intervjuerna för följdfrågor, 

pauser eller kommentarer.  

Under en av intervjuerna uppstod ett påtagligt problem. Under pågående intervju stängde vår 

enda medhavda diktafon av sig. Med detta följde att ca 25 minuter av intervjuns första del 

försvann. Diktafonen startades om och vi kunde fortsätta intervjun utan vidare 

komplikationer. Efter intervjun fick vi ytterligare 20 minuter med respondenten för att gå 

igenom och spela in svar som gått förlorade. Alla citat i uppsatsen är alltså hämtade från 

faktiska ljudinspelningar. Respondenten fick också tillfälle att komplettera vissa svar via e-

post. Till övriga intervjuer medtogs två inspelningsapparater. 

Bearbetning - transkribering och kodning 

Samtliga intervjuer har transkriberats. Transkriberingsarbetet fördelades mellan författarna 

och varje intervju har skrivits ut en gång. För enhetliga utskrifter genomförde författarna 

transkriberingen efter gemensamma ramar och riktlinjer. Med detta stärks utskrifternas 

reliabilitet, det vill säga att vi förhållit oss till och återgivit det inspelade på samma sätt. 

I utskrifterna har inte talljud skrivits ut. Däremot har vi skrivit ut ljud som tyder på ett 

medhållande eller instämmande, till exempel ”mm” (som ”ja”). Detta för att de är en del av 

kommunikationen mellan intervjuare och respondent, att man svarar på ett påstående eller 

fråga. Pauser har skrivits ut, ifall de varade längre än ca 3 sekunder.  
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En del ickeverbal kommunikation har skrivits ut. Exempel är när respondenten skrattat, som 

när det sagda kan uppfattas som ett skämt eller komiskt. Detta har markerats med [skratt]. Ett 

annat är när en respondent svarar på en fråga om abstinens och imiterar en klient, genom att 

visa hur klienten använder tangentbord och mus. Detta skrevs ut för att vi ansåg det tillföra en 

viktig dimension till svaret. Båda författarna minns detta från intervjun och därmed anser vi 

det inte påverka utskriftens reliabilitet. 

Utsagor som citerats har rättats till grammatiskt med punkter och kommateringar. Detta för att 

lindra vad Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som ett etiskt problem förbundet med 

utskrifter, nämligen att en ordagrant utskriven intervju kan ge ett osammanhängande, diffust 

och förvirrat intryck (s.204). Att publicera tillsynes osammanhängande och repetitiva citat kan 

möjligen ses som stigmatisering av intervjupersonen, särskilt om utsagan skiljer sig från andra 

svar. Notera dock att vi inte bytt ut eller ersatt ord. Långa svar har brutits upp i flera satser och 

meningar. 

Efter utskrift kodades materialet. Kodningen har genomförts som meningskodning. 

Textsegment förs samman i nyckelord och kategorier, med vilka man kan urskilja, kvantifiera 

och jämföra teman i materialet (Ibid., s.217ff). I materialet har vi sökt meningsbärande 

begrepp som för samman resonemang och beskrivningar av datorspelsberoendet. Vi fann 

teman som till någon grad användes av samtliga respondenter, utan att de introducerats genom 

intervjuguiden. Dessa är krav, normer, normalitet, vuxenliv, ansvar, och spelaren. Dessa 

termer kom att bära flera aspekter av beskrivningen av datorspelsberoendet. Vidare kom några 

av intervjuguidens kriterier att få särskilt stor vikt. I flera intervjuer kom vissa teman på tal 

innan det att de berörts via intervjuguiden, teman som verkligheten, risker och konsekvenser, 

relationer och konflikter och kontrollförlust. Samtliga teman lyfts i analysen. 

Etiska överväganden 

Under forskningsarbetets gång har vi betänkt och förhållit oss till Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Dessa återfinns på www.vr.se. 

Ett möjligt etiskt dilemma kan vara hur studien förhåller sig till forskningsfältet kontra stöd- 

och behandlingsverksamheter. Möjligen kan beskrivningen av problemet sett ur en 

forskningens diskurs skilja sig från den hos behandlare och andra professionella som arbetar 

med problemet. Kan det inför respondenterna ses som oetiskt att presentera en studie i vilken 

forskning utgör ett avstamp för syfte och problemformulering, medan intervjupersonernas 
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utsagor är materialet för analys. Möjligen skulle respondenterna kunna känna sig kränkta av 

att deras verksamhet och beskrivning av beroendet tolkas, problematiseras och kanske 

kritiseras, medan forskningen kan ses utgöra en del av teoretisk bakgrund. Till studiens 

försvar ska sägas att även tidigare forskning har granskats kritiskt. 

Ytterligare ett etiskt dilemma är huruvida studien skulle kunna skada klienter, eller främst 

relationen mellan professionell och klient på berörda verksamheter. Möjligen skulle boende 

eller anhöriga kunna få tag på och läsa denna studie och därmed ta del av verksamhetens 

beskrivningar av klienten samt deras problematik. I det värsta av scenarion skulle 

kännedomen om studien och dess innehåll påverka och skada pågående stöd- eller 

behandlingsverksamhet. 

Validitet 

Validitet anger resultatens giltighet och relateras till sanningshalten, riktigheten och styrkan i 

materialet. Att problematisera resultatens validitet är att fråga huruvida metoden undersöker 

vad den är avsedd att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s.264).  

Med hjälp av informationsbrevet kunde vi försäkra oss om att respondenterna förstod vilken 

typ av datorspel studien behandlar respektive inte behandlar, nämligen pengaspel via dator. 

Under intervjuerna kom respondenterna dessutom att ta upp liknande typer av datorspel. 

Gemensamt för spelen är att de företrädesvis spelas tillsammans med eller mot andra spelare, 

till exempel MMORPG:n som World of Warcraft och Tibia. 

Det faktum att teman och kriterier för intervjufrågorna bestämts utifrån flera källor stärker 

också resultatens validitet. 

En annan validitetsaspekt är att respondenternas beskrivningar av speltyperna skiljer sig något 

åt. Respondenterna talar om berörda spel som tillhörande skilda genrer. Vi tror inte att detta 

försvagar studiens validitet då de ändå förhåller sig till samma speltitlar. Möjligen kan detta 

tolkas som att respondenterna är olika insatta och har olika kunskaper om spelens design och 

spelvärlden i sig.  

Två begrepp som intervjupersonerna inledningsvis hade svårt att förhålla sig till var uttrycken 

”online” och ”offline”, avseende relationer och kontakter. Under intervjuerna fick detta 

förtydligas med att det gällde vänner och kamrater i eller utanför spelen, till exempel 

guildmedlemmar i World of Warcraft kontra skol- eller arbetskamrater. Ytterligare ett 



34 

 

begrepp som ledde till vissa tolkningssvårigheter var uttrycket ”löst” beroende. Med ett löst 

beroende menar vi ett behandlat beroende, ett avbrutet spelande. Under intervjuerna kunde 

detta förtydligas, genom att istället tala om just ett färdigbehandlat beroende, vilket 

respondenterna kunde relatera till. 

I studien används flera begrepp för att beskriva och definiera den sortens spelande som skulle 

kunna utgöra ett beroende, begrepp som ”problematiskt”, ”avvikande” och ”överdrivet” 

spelande. Uttrycken syftar dock till samma typ av problematiskt spelande, det som kan 

definieras som beroende. Genom att använda flera och varierade beskrivningar av spelandet 

kan man möjligen komma åt flera nyanser av problemet. Viktigast är att studien behandlar 

spelande kring vilket det uppstår problem och konsekvenser, problem som går utanför och 

bortom spelet. 

Reliabilitet 

Reliabilitet är graden av säkerhet, konsistens och tillförlitlighet i forskningsresultaten. 

Reliabiliteten kopplas till själva inhämtandet av data och material, och förhåller sig till frågan 

huruvida resultaten skulle kunna reproduceras vid en annan tidpunkt eller av annan forskare 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.263). Vad som talar för resultatens reliabilitet är att båda 

författarna genomförde samtliga intervjuer tillsammans. Intervjuerna spelades in och skrevs 

ut. Transkriberingsarbetet genomfördes enligt en gemensam plan, vilken angav hur författaren 

skulle förhålla sig till såväl egenheter i respondentens tal och språk som till ickeverbal 

kommunikation, pauser och satsbyggnad. Samtliga intervjuer har lästs av båda författarna. 

Vad som påverkar studiens reliabilitet något är att delar av ljudinspelningen från en av 

intervjuerna gick förlorad. Detta löstes genom att respondenten efter intervjun svarade på de 

mest centrala frågorna, de som ägnades mest tid under intervjun. Respondenten fick dessutom 

möjligheten att förtydliga förlorade svar genom e-postkontakt. 

Ytterligare en reliabilitetsaspekt gäller den grad till vilken ickeverbal kommunikation 

noterades under intervjuerna, såsom gester och minspel. Som nämnts har till exempel skratt 

skrivits ut. Skratt är lätt att skriva ut av den enkla anledningen att det återfinns i 

ljudinspelningarna. Samma sak när en respondents kroppsspråk skrevs ut vid transkribering, 

då hon försökte likna en klients spelsug. Ett potentiellt reliabilitetsproblem kan vara att det 

finns meningsfull ickeverbal kommunikation som inte noterades eller fördes vidare från 

intervjuerna. 
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Generaliserbarhet 

Generalisering är att överföra resultat och analys på andra populationer och områden än det i 

studien undersökta (Kvale & Brinkmann, 2009, s.280). Generaliserbarheten påverkas av 

resultatens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Att respondenterna kommer 

från olika verksamheter inom socialt arbete, med skilda och olika uppdrag och typer av 

klientkontakter, talar för studiens generaliserbarhet. Med bredden inom urvalet kan möjligen 

resultat, analys och slutsatser föras över på just en stor population socialarbetare som har en 

mer eller mindre stark koppling till problematisk datorspelande och/eller beroende. Att 

respondenterna är verksamma på olika orter av varierande storlek bidrar också till ett större 

generaliseringsanspråk. 

En aspekt av tid kan vägas in som ett motargument till generaliseringsanspråken. Som 

behandlats i teoridelen kan definitionen av beroenden, tillstånd och diagnoser hängas upp på 

ett samhällets och tidens kontext, i historisk mening. Det är möjligt att problematiskt 

datorspelande eller datorspelsberoende kan ses som ett tillfälligt problem, en slags 

”färskvara”. Ser man till teknikens utveckling och hur kommunikation via medier som 

internet ständigt blir mer flexibla och tillgängliga kan man möjligen föreställa sig att 

problemen kopplade till att sitta för länge vid en dator kan komma att omdefinieras. Samtidigt 

kan man dock föreställa sig det motsatta, att tendensen och trenden att definiera fler beteenden 

och aktiviteter som potentiella beroenden, som sex, mat och internet, fortsätter och involverar 

allt fler aktiviteter och beteenden. I sådant fall blir problemet med studien det motsatta, att 

problemformuleringen kanske är allt för öppen, generell och naiv. 

Vad som ändå, i relation till ovanstående resonemang, talar för denna studies relevans och 

generaliserbarhet är att den skildrar en aspekt av vår samtid och vårt samhälle. Det är ett 

faktum att det uppstår problem och konsekvenser kring ett visst sätt att spela datorspel, och 

det är ett faktum att det pågår en debatt om huruvida det är frågan om en beroendeform. 

Definitionen av något som ett beroende, som en diagnos, formar samhällets bemötande av 

individer med påstådda problem. När man definierar något som friskt, fungerande och 

normalt ställer man samtidigt upp ett motsatsförhållande med en definition av det sjuka, 

avvikande och onormala. Det finns en maktaspekt av diagnoser som gör det relevant och 

viktigt att studera, granska och problematisera hur sådana tillstånd och problem konstrueras 

och definieras. Därmed kan man generalisera denna studie till debatter gällande andra typer 

av beroenden.  
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Resultat 

Vad är datorspelsberoende? 

Begreppet datorspelsberoende uppfattas olika av respondenterna. När de frågas om begreppet 

talar respondenterna om ett datorspelande som får konsekvenser för spelaren; främst fysiskt 

och socialt, och att detta kommer ur en kontrollförslut över spelandet. För att betona sin 

säkerhet på att datorspelsberoende finns exemplifierade två av respondenterna med 

klientberättelser, för att understryka att det är ett verkligt problem. En respondent menar att 

det går att jämföra med andra beroenden: ”Ett beroende för mig är när det får konsekvenser 

över övriga livet. När det blir en sådan omfattning att man dels förlorar kontrollen, och dels 

att det får negativa konsekvenser på livet i övrigt.” 

Det tycks inte finns någon speciell faktor hos en datorspelare som gör att de utvecklar ett 

problematiskt spelande. Att en person spelar datorspel överhuvudtaget förklaras med att det är 

kul och spännande, men att det i sig inte räcker för att utveckla ett beroende. I grova drag går 

det att se två klientgrupper, vilka exemplifierar att det inte går att tala om en 

spelarpersonlighet som riskerar utveckla ett beroende:  

[…] det kanske kan finnas problem hemma, de kan vara mobbade, eller det kan vara svårt att gå 

i skolan eller ja svårigheter i skolan av nåt slag eller på nåt annat vis att det skulle vara nån 

gemensam faktor för de som kommer hit, men det är det inte. […] idrottskillar eller tjejer som 

haft mycket kompisar, en bra uppväxt, man kan inte se vad det är, men dom fastnar i alla fall. 

Och det är samma sak med de vuxna som har varit här alltså att det är alla typer av människor. 

Sammanfattningsvis ges förklaringar som spänner över sociala, biologiska och psykologiska 

perspektiv. Respondenterna talar om omständigheter i spelarens liv och om spelet i sig som 

orsaker till problem. En respondent belyser svårigheten i att tala om huruvida det är spelaren 

eller spelet som är kärnan i beroendet; ”Det där är jättesvårt att säga. Vad är hönan, vad är 

ägget? Är spelet ett symptom på någonting annat, att man mådde dåligt från början, vilket kan 

vara jättevanligt, eller mår jag dåligt på grund av att jag spelar?”  

Spelen och dess kvalitéer 

Alla respondenterna nämner World of Warcraft och liknande spel (mer under Bakgrund), 

samt spel man spelar tillsammans i LAN (spel med seriekopplade datorer i samma lokal). Den 

främsta kvalitén hos spelen som anses vara beroendeframkallande är dess belöningssystem. 
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Belöningssystemet beskrivs som en designmässig funktion genom vilken spelaren får 

bekräftelse och feedback genom att avancera och utvecklas. Feedback som respondenterna ser 

som snabb och enkel:  

[…] dom är uppbyggda så genialiskt så att dom ska locka till mer spel hela tiden. Alltså dels 

med att de ger belöningar, de ger feedback hela tiden. […] Tränar man så avancerar man ju 

ganska lätt och ganska fort. Man kan få en titel eller man kan få något som får en att känna att 

man gjort en verklig prestation, man får feedback.  

Respondenterna menar att spelen ger spelaren bekräftelse, samt att spelaren får bekräftelse 

genom den sociala aspekten av spelandet. Spelaren tar sig an åtaganden gentemot andra och 

fyller en funktion i en grupp. En uppfattning är att spelets design är ”listig” och ”genialisk” i 

den mening att det är designat dels för att locka till sig spelare och dels för att få dem att spela 

mer. Tidsaspekten nämns även som bidragande orsak, att spelets design bygger på att spelaren 

måste spela mycket för att avancera och utföra uppdrag och liknande, spelet i sig är 

tidskrävande. 

Kontrollförlust och upptagenhet 

Kontrollförlust förklaras utifrån flera olika aspekter, ett av de mest centrala baseras på tid. 

Ögonblicket för när kontrollen kan ses som förlorad beskrivs på olika sätt avseende tid. En 

rådande uppfattning är att man inte kan tala om ett visst antal timmar som synonymt med 

skadligt datorspelande, utan att det beror på hur övriga omständigheter i livet fungerar: 

[…] det är daglig verksamhet, om det nu är skola, eller jobb, eller praktik eller vad det kan vara. 

Familj och sömn. Att man sköter dom bitarna, då får man spela hur mycket man vill egentligen. 

Och sen beror det helt på hur stor familj man har, eller hur ansträngande jobb man har, hur 

mycket sömn man behöver. Men det faller tillbaka på dom här grejerna hela tiden, vad har man 

runt omkring sig, vad man behöver ha runt omkring sig 

Synonymt med citatet ovan är en uppfattning om kontrollförlust avseende tid i relation till 

konsekvenser av spelandet. Konsekvenserna, som nämns i ordalag som ”de klassiska 

beroendekriterierna”, berör främst personliga behov och sociala aspekter. Vidare i förståelsen 

av kontrollförlust i relation till tid beskriver en respondent kontrollförlust som tidpunkten då 

spelet styr ens dygn och då exempelvis bestämmer spelarens sömnvanor. Detta kan förklaras 

med en förlorad tidsuppfattning på grund av extensivt spelande, att spelaren förlorar sig i 

spelet och förskjuter tiden för andra viktiga rutiner.  
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Mycket kan en spelare tumma och göra avkall på för att vinna speltid, men när tiden tas av 

timmar för sömn ses det som allvarligt. Sömnen blir viktig just för att den kopplas till att 

kunna fullfölja krav som kommer av en vardag med skola och arbete. Om barnet spelar 

datorspel till sent, kommer sent i säng, så kommer han kanske inte upp till skolan. En 

respondent liknar självförsummelsen vid effekter som för vilket beroende som helst. Spelen 

beskrivs som uppslukande, att dess belönande kvalitéer gör att andra viktiga saker i tillvaron 

”suddas ut”, såsom mat, sömn, sex, vänner, familj och arbete: 

Och så blir det ju för missbrukaren också, att tillslut blir inte vänner och familjen och ingenting 

viktigt, utan det blir flaskan eller narkotika. Så det är den här beroendeproblematikens karaktär, 

tänker jag, att man blir så uppslukad att det är som att det blir hela livet, och därför kallar man 

det också beroende, och därför kallar man det också för en problematik. 

Frågan om kontrollförlust upplevs som komplex, att det som professionell är svårt att 

definiera tidpunkten för kontrollförlusten, att det är något som bara kan uppmärksammas av 

klientens direkta omgivning. Petra ger en utförlig sammanfattning: 

När det går ut över ens liv, ens sociala liv, ens skola, ens familjeliv. När man får alla dom här 

symptomen som är förknippade med beroendeproblematik tänker jag, när man blir irriterad, får 

abstinens, när saker bara handlar om det, när man refererar till spelens värld, när en väldig 

upptagenhet med att återuppta sitt spelande till exempel. Då tycker jag att det är tydliga tecken, 

alltså irritation när man inte får spela, saker som blir lidande i tillvaron, och en väldig 

upptagenhet av det. 

Ett kriterie för beroende är att individen fortsätter bruka trots medvetenhet om risker, skador 

och konsekvenser som bruket medför. I flera av respondenternas utsagor kan man utläsa 

resonemang om spelaren som inte kan sluta spela. Utsagor som vittnar om att klienterna 

upplevs vara medvetna om spelandets konsekvenser och skador men som ändå fortsätter 

spela: 

Det är väl ett första tecken, när man börjar sitta uppe för sent eller till och med sitter uppe på 

nätterna för att spela, då har det redan för mig gått för långt. Därför att till och med barn och 

ungdomar vet att dom behöver sova, och tycker att det är ganska skönt att sova, om dom inte är 

väldigt upptagna av någonting annat. Och då är man för upptagen. 

……………………………………………………………………………………………………... 

[…] sen har man ju också någonstans längst därinne en känsla av att det här inte är okej. Alltså, 

”såhär skulle det nog inte va.” Men man slår ner den inre konflikten genom att spela hela tiden, 

man medicinerar ju sig själv när ångesten kommer, genom att spela, så blir man lugn igen. 
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Respondenterna fick reflektera kring huruvida deras klienter ser sig som beroende och hur 

detta kan påverka deras självbild och syn på behandling och stöd. De beskriver klienter som 

inte vill erkänna eller förstå att de lider av ett beroende. De beskrivs som förnekande, 

motvilliga och inkapabla att se sin problematik: 

Nej, inledningsvis är det ingen som ser sig som beroende. Dom tycker att det är andra som är 

problemet […] Jag tror inte de tar in det i det läget då de fortfarande är beroende. Det hör ju 

också till att man förnekar det. Det hör till vuxenvärlden, att det är något ord man slänger sig 

med, som dom liksom inte tar in på djupet och förhåller sig känslomässigt till. 

Klientens upptagenhet uppfattas komma av att datorspel är det absolut viktigaste i spelares 

liv. Spelet upptar all spelarens uppmärksamhet och tid, det övriga livet bleknar. Sociala 

relationer i verkligheten byts ut mot relationer i spelet. Den upptagne spelaren blir svår att nå. 

Spelaren vill inte, eller blir oförmögen att, ta in och möta sin direkta omgivning. Klienterna 

påstås leva sina liv i spelen och mindre i verkligheten. Spelet ställs mot verkligheten. Karin 

beskriver klienter som på grund av kontrollförlust, kopplat till upptagenhet av spelandet, 

tappar sina sociala kontakter, sina fritidsaktiviteter och försummar sin hygien: 

Det är ju många av dom som har blivit vräkta till och med. För dom har haft pengar men de har 

helt enkelt skitit i att betala in hyran, förstår ni, det kopplar inte. Och det dom säger väldigt 

många av dom är ju, och det tycker jag är så himla bra replik, att verkligheten sätter man på 

paus. Verkligheten får vänta.  

Ett annat synsätt kring upptagenhet lyfter frågor om verklighetens krav och måsten kontra 

spelens lust och förströelse: 

Både skola och arbete kräver mycket mer av egen ansträngning, reflektion, tålamod, att ha 

tråkigt, att ta sig igenom tråkiga passager, vilket dataspelen är uppbyggda för att man ska slippa 

och göra, väldigt mycket. Så där är det ju en lockelse i förhållande till kravens värld, jag skulle 

vilja säga det att datorspel är mycket mer av det kravlösas värld och mycket mer av snabb 

feedback och lyckad prestation, förhöjning av prestationer, medan skola och arbete är mera krav. 

Det ena är mera lustprincipen och den andra mer verklighetsprincipen, för mig. Dataspelens 

värld bygger mycket på lustprincipen, och skola och arbete bygger väldigt mycket på 

verklighetsprincipen, att man kan släppa leken och släppa att man ska ha kul hela tiden och att 

det ska hända grejer hela tiden. 

Utsagan ger en förklaring till problem kopplat till skola och arbete, att datorspel fungerar som 

tillflyktsort, att man flyr de krav eller problem som kopplas till exempelvis skola. Flera 

respondenter menar att ett problematiskt spelande influerar och skapar problem i andra sfärer 
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av spelarens vardag, till exempel skolan. Det kan röra sig om frånvaro och 

koncentrationssvårigheter. En uppfattning är att det ofta är i relation till skolresultat och 

måluppfyllelse som datorspelsberoendet uppdagas och aktualiseras. En strukturell tanke som 

framkom var att skolan inte är anpassad för alla och att många individer inte får den skolgång 

de behöver. 

Spelaren och spelet – motivation och abstinens 

Utöver belöningssystemet återger respondenterna hur spelaren bär en känsla av att ”verkligen 

vara någon” i spelet, att en framstående roll i en guild eller andra spelrelaterade sammanhang 

motiverar spelaren att avsätta mer tid åt spelet. Petra ger en djupare beskrivning av motivation 

i relation till spelaren. Hon beskriver en särskild spelarpersonlighet som bärs av relationen 

mellan spelets design och dess stimulans av spelarens belöningsmekanismer. Hon talar om 

den ”maniska triumfen”, vilken innebär att spelaren söker utföra stora bedrifter med minimal 

ansträngning. Den beroende spelaren beskrivs styras av en slags, som Petra beskriver det, 

infantil omnipotens lik den man finner hos små barn. Spelarens drift bärs av samma känslor 

och tankar som hos ettåringen som utan rädsla och eftertanke ger sig ut för att utforska sin 

omgivning; ”jag är allsmäktig och allt är möjligt.” Den beroende spelaren förstås här drivas av 

samma känslor i relation till spelet. Spelaren kan vinna tillbaka allt som gått förlorat och klara 

spelets alla utmaningar. Petra beskriver det som att gå från verkligheten och det realistiska: 

Så det handlar mycket om maniska försvar som är på en, dynamiskt sett, anal fas. Tanken om att 

man magiskt kan uppnå saker med väldigt liten ansträngning finns, tror jag, i spelarens dynamik 

som gör att man fortsätter och fortsätter […] och jag tror att spelpersonligheten mycket stannar 

kvar på någon anal nivå där makt och kontroll och att bemästra, att behärska, är viktigare än att 

leva i någon slags ömsesidighet och skapande tillsammans med andra människor.  

Spelarens uppvisande av abstinensliknande tillstånd och beteenden kommer upp vid flera 

tillfällen, i relation till flera aspekter av datorspelande. Abstinensen beskrivs som både en 

fysisk respons på frånvaron av spelet, men också som den främsta katalysatorn till konflikter 

runt spelandet. Abstinensen yttrar sig i irritation, frustration, aggressivitet och tristess. Petra 

vill beskriva abstinensen som liknande den för andra beroendeformer, till exempel av alkohol 

och narkotika. Hon vill också se klienternas negativism som ett uttryck för abstinens, just den 

negativa inställningen till vårdpersonal, behandling, boende, aktiviteter och liknande. Sara 

beskriver abstinensen som påtalig; fysisk och synlig. Hennes klienter är ofta uppe i varv och 

utför nästan tvångsmässiga datorspelsliknande rörelser, som att spela med mus och 
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tangentbord. En föreställning om abstinens underbygger också en föreställning om ett 

tillfrisknande och därmed att abstinens avtar och försvinner: 

För den här abstinensen är absolut mest tydlig i början, sen kan den komma och gå, under de åtta 

veckorna, men det är en så himla stor skillnad, från vecka ett till vecka åtta när de slutar. Jag 

önskar att ni hade kunnat få se dom, alltså de är så mycket mer avslappnade. Ja det är 

jättespännande att se. Mycket mer avslappnade. Dom är som fioler många utav dem, spända. 

Och sen, avslappnade killar. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Det kräver mycket tålamod hos personalen, att bära dem de här veckorna, för det kan ju vara en 

eller två eller tre eller fem veckor som det mest bara är rastlöshet och negativism […] Men vårt 

jobb, vårt stora jobb, är ju att få dom att bli så nyfikna på oss eller tycka att det är så pass okej att 

dom ändå stannar under dom här veckorna, vilket dom oftast gör faktiskt. 

 

Konflikter 

Som presenterats utgör konflikter, vanligtvis i familjer och med anhöriga, som ett kriterie för 

datorspelsberoende. Konflikter ses som centralt i problematiken med ett överdrivet 

datorspelande.  

Konflikterna beskrivs uppstå i det läget när spelaren bryter mot rutiner och krav, främst då i 

familjer eller andra relationer. Spelaren beskrivs som att inte kunna lämna spelet, att denne 

väljer spelet framför omgivningen. Respondenterna beskriver flera olika slags krav som kan 

ställas på spelaren som denne misslyckas möta. Exempel kan vara föräldrar som tröttnar på att 

barnet eller ungdomen inte går till skolan, inte gör läxor, inte passar tider, inte äter middag 

med familjen och ger upp gamla fritidsaktiviteter. Känslor av maktlöshet kommer hos 

föräldern att växa till känslor av desperation, förtvivlan och vrede. Situationen och känslorna 

byggs upp och laddas till den punkt, som alla respondenter beskriver detaljerat, då den andra 

parten får nog och försöker bryta eller begränsa spelandet. Då, säger respondenterna, utbryter 

de svåraste konflikterna. Ofta svarar spelaren med aggressivitet, våld eller annat utåtagerande 

beteende.  

Respondenterna ger alltså en relativt samstämmig bild av hur konflikten uppstår. De ser 

slitningarna mellan spelare och nära, och vilka konsekvenser konflikterna får. 

Vad som däremot skiljer respondenterna åt är uppfattning om och förklaringen till varför 

konflikten uppstår och vad spelarens utåtagerande kan betyda. Även om bilden fram till det 
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dramatiska brytandet av spelet målas upp förhållandevis samstämmigt ser man olika och 

skilda bakomliggande orsaker och omständigheter till sammandrabbningen mellan spelare och 

anhörig. Beskrivningarna av kärnan i den beroende spelarens utåtagerande är det som skiljer 

sig åt.  

Ett förhållningssätt är att se barnets eller ungdomens motvilja och utbrott som ett tecken på 

abstinens. Spelaren vill spela framför allt annat, beskrivs som besatt av spelet, och kan inte 

kontrollera sig när spelandet bryts. Spelets grepp om spelaren gör att denne svarar med 

aggressivitet: 

Konflikter, upptagenheten ja, sinnesförändringen. Det är ju många som beskriver att deras 

ungdomar blir förändrade rent psykologiskt. Det är ju inte så att jag talar om någon 

sinnessjukdom, men de är ju mycket mer irriterade. Deras abstinens märks ju på det sättet, att de 

blir irriterade, ilskna, aggressiva eller också blir de apatiska när de inte får spela. 

Johanna delar ovanstående bild av den utåtagerande spelaren men lägger till en dimension av 

konflikten, nämligen föräldrars ointresse och bristande kunskaper om spelet i sig. Hon tror att 

oinsatta föräldrar riskerar angripa problemet på fel sätt, vilket kan leda till konflikt. Hon 

förklarar utifrån egna erfarenheter: 

Det är när man ska börja begränsa spelandet. Det är ju där konflikterna blir. Men sen är det ju så 

att de här föräldrarna vet oftast inte vad spelen går ut på, vad som händer. Jag då, som förälder 

utifrån mina pojkar, jag satte mig in i spelet. Jag frågade och försökte lära mig vad spelet gick ut 

på, vad det handlade om och varför det blev som det blev där hemma. Dom här föräldrarna vet 

lite grann, men dom vet inte vad spelet är uppbyggt på, varför det blir så tokigt.  

Erik ger en annan förklaring, nämligen att konflikterna kan ses som en följd av föräldrarnas 

frustration och att spelarens reaktion är ett svar på vad denne upplever som en kränkning. 

Spelaren reagerar i situationen där föräldern inte lyssnar och inte förstår vad det innebär och 

betyder när de ohindrat och utan eftertanke begränsar spelandet: 

[…] och då tänker föräldrarna eller sambon att ”nä, nu får det fan räcka. Nu är det nog”. Och då 

rycker man ut sladden eller stänger av datorn eller vad man gör, och då är antagligen ungdomen, 

eller det kan ju vara en vuxen också, mitt uppe i att spela en instans med kompisar och då blir 

det ju jättepinsamt. Det blir som att bli ryckt från fotbollsplanen när man spelar med laget och 

håller på att göra mål. Så kommer pappa inspringande på planen, upp med ungen under armen 

och springer därifrån, in i bilen och kör hem. Det blir ju jättepinsamt. Och det är samma sak som 

föräldrarna gör när dom kommer och rycker ut sladden och då blir det ju en jättekonflikt. 
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Sammanfattningsvis upplevs konflikterna uppstå vid ett begränsande av spelandet, men 

orsaksförklaringarna till spelarens reaktion går isär.  

Sociala relationer 

Intervjupersonerna anser att sociala relationer har betydelse för förståelsen av det 

problematiska spelandet som ett beroende. Det är dels i relationer som beroendet 

uppmärksammas och upptäcks, men det är även i relationer som beroendet bärs och växer till 

konflikter. En del väljer också att använda ordet ”medberoende” för de närmaste anhöriga till 

en spelare som fastnat, då spelarens situation påverkar omgivningen. 

Under frågan om sociala relationer börjar respondenterna tala om nätverk, då hur stort, litet 

och tryggt nätverk spelaren har. Resonemang om nätverket leder till frågan huruvida den 

beroende spelaren kan ses som isolerad och vilka risker som hör till social isolering. Även här 

återfinns ett cirkulärt resonemang om växelverkan mellan att bli beroende av datorspel och att 

tappa vänner och/eller distansera sig från familj och nära. Den utan socialt nätverk blir lätt 

beroende medan de som haft relationer innan spelet riskerar att förlora dem, vilket i sin tur gör 

att man söker sig mer till spelet. Den beroende spelaren får allt svårare att upprätthålla goda 

kontakter och relationer. Familjelivet som norm kommer tydligt fram i utsagorna och även 

frågan om krav, då kopplat till att vänner i livet utanför spelet ställer krav på individen, som 

denne kanske inte kan möta eller fullfölja: 

Dom vågar inte prata med folk, vilket gör att, deras rädslor gör ju att dom blir deprimerade och 

så flyr dom in i spelet ännu mera. Det blir cirkulärt, det blir som en snöbollseffekt […] Och det 

skapar ganska mycket ångest. Och jäkligt dålig självkänsla, att man inte duger. […] För dom har 

ju sin trygghet i datorn, och i dom relationerna de har där, det förstår man ju. Där är dom kanske 

jätteduktiga och så, men dom känner att i verkliga livet är dom ingenting. 

Intervjupersonerna fick också reflektera kring skillnader och likheter mellan relationer i och 

utanför spelen, online och offline. Svaren visar att de värderar kvalitéerna och funktionerna av 

kontakterna olika, både i och utanför spelen. Gränserna mellan vännerna är inte helt tydliga, 

då det antas finnas en gråzon med exempelvis spelare som umgås med skolkamrater genom 

spelet. Det finns en uppfattning om hur det är bra och nödvändigt att ha vänner utanför spelet. 

Därför beskrivs det som viktigt att i stöd- och behandlingsarbetet försöka värna om spelarens 

sociala nätverk offline. 
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Spelrelationerna upplevs emellertid ha sämre sidor och beskrivs som mindre verkliga och mer 

problematiska. Några av respondenterna ser det faktum att spelaren kan vara en ”annan” som 

en flykt som distanserar spelaren från att skapa ”verkliga” relationer. Just detta blir 

återkommande i frågan, verkligheten kontra det bortom verkligheten. Verkligheten är en plats 

för krav, åtaganden och verkliga relationer, medan spelen är en domän för overkliga relationer 

som lyder lust framför krav. Spelen bygger på falska identiteter. Därmed blir spelets relationer 

mindre pålitliga och substansen i relationen mellan spelare mindre betydelsefull och 

meningsbärande. Petra går in på betydelsen, rent fysiologiskt och hormonellt, med att mötet 

mellan människor: 

Men sen tänker jag att det händer nåt människor emellan när man träffas, det händer något i 

ögonkontakten, det händer nåt i kroppsspråk, det händer nåt när människor berör och tar på 

varandra, alltså rent hormonellt händer det saker som man förstås missar i relationer som är 

online bara. Vi glömmer att vi är ett knippe med hormoner, känslor och känslospröt som faktiskt 

påverkas av den direkta kontakten med andra människor. […] Och det är ju i direktkontakten, 

det är ju ingenting vi skapar online 

Åsikterna går isär, Sara beskriver relationerna genom spelen som fungerande och kanske lika 

viktiga som andra mellanmänskliga kontakter. Hennes klienter menar att vänner i spelet kan 

vara lika bra som vänner i skola och fritid. De kan prata om allt, även om sådant som inte 

berör spelet. Trots detta menar Sara att spelaren kanske ser spelrelationer som betydelsefulla 

just för att de saknar kontakter i livet utanför. Karin delar Saras uppfattning: 

För man tänker ju om man sitter och spelar spel, att man bara pratar om det. Men det gör de inte, 

för det återkommer hela tiden att dom pratar om känslor och om annat, så som man tycker att 

man kanske gör med sina vänner i verkliga livet. Skillnaden är bara att de har inga vänner i 

verkliga livet som dom kan prata med om såna här saker, så dom gör det på nätet. 

…………………………………………………………………………………………………....... 

Väldigt många av de här spelarna säger ju att som har mycket sociala relationer, att dom har 

många kompisar, att de inte alls är ensamma eller de ser inte som att de tappat någonting. Men 

verkligheten är ju inte sån, i själva verket har de ju oftast tappat sina kompisar. Såvida det inte är 

kompisar som de spelar med, för det händer ju. 

En ansvarsfull föräldraroll ses som avgörande för huruvida en ung spelare skyddas från eller 

riskerar utveckla ett beroende. En viktig föräldrauppgift sägs vara att sätta gränser och 

vägleda barnet in i vuxenlivet. Petra talar om föräldrar i en mer strukturell mening. Hon talar 

om hur det finns en hel föräldrageneration som bidrar till att unga fastnar i spelandet:  



45 

 

Jag tycker att det är så utbrett, tycker jag att det handlar om en hel generation av föräldrar med 

stora problem med sin föräldraroll. Det tycker jag är ett direkt kopplat problem. Jag har sällan 

mött en så stor skara, så vilsna och kravlösa och – jag vet inte vad jag ska kalla dem – en hel 

föräldrageneration som inte tycks våga vara föräldrar. Och inte ta tiden, och inte ha kraften, och 

inte ha förståelsen i så hög utsträckning. 

Datorspelande som verklighetsflykt 

Återkommande är beskrivningen av hur den beroende spelaren flyr ”verkligheten” genom 

spelet. Generellt beskriver respondenterna verkligheten som den vardag och de relationer i 

vilka man har krav, förpliktelser och åtaganden gentemot andra. Verkligheten är familjeliv, 

skola och arbete, samt de problem som kan ha uppkommit genom datorspelandet. Det är även 

detta som respondenterna ser att man kan tänkas vilja fly från, till exempel en konfliktfylld 

hemsituation, ensamhet, utsatthet i skola eller på arbetsplatsen, krav och förväntningar från 

nära och släkt, ekonomiska problem etc. Verklighetsflykten beskrivs som en cirkulär 

problematik, där problemen tilltar ju mer individen distanserar sig från dem. 

Flera ser det särskilt allvarliga i verklighetsflykten att vara när barn och unga får det svårt 

inför vad respondenterna kallar ”vuxenlivet”. Till att vara vuxen tycks höra att träffa en 

partner, bilda familj och att skaffa en utbildning eller ett arbete, och att kunna hantera och 

fullfölja de krav som kommer med detta: 

[…] att man inte kan klara av verkligheten och ett normalt anpassat vuxenliv till exempel. Alla 

som ska försörja sig eller behöver försörjas, vilket dom flesta människor behöver göra, behöver 

kunna ställa klockan och gå upp till ett jobb eller en utbildning, orka ta sig igenom passager som 

är tråkiga. 

……………………………………………………………………………………………………... 

När man inte kan lägga sig i tid, för att få ett visst antal timmar sömn, och inte kommer upp på 

morgonen. Det är där man kan se att dom har tappat greppet, att dom inte har den här, för jag 

menar vanliga ungdomar och vuxna människor har ju ändå en spärr att man måste lägga sig en 

viss tid för man måste sova ett visst antal timmar för man måste upp till jobb eller skola. Jag 

menar den logiken finns där, men när dom tappar den, att dom skiter i den, då har man liksom 

nånstans tappat det. 

En annan definition av verklighetsflykten är att försöka fly och undkomma känslor genom 

datorspelet. Sara beskriver verklighetsflykt som att förneka sina känslor, att isolera sig med 

spelet. Erik ser att verklighetsflykten blir en risk först när man tar påtagliga steg från vardagen 
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och inte betalar räkningar, inte går till skolan, förlorar sitt arbete och sin försörjning eller blir 

vräkt. 

Samtidigt beskrivs verklighetsflykt som något alla människor kan ägna sig åt, och det med 

klart positiva aspekter för den enskilda; att kunna undkomma och få andrum från just 

vardagens krav. Andra kanaler för nämnda typ av eskapistisk rekreation som tas upp är 

litteratur och film. 

Datorspel och andra aktiviteter 

Datorspel ställs ofta mot andra typer av fritidsaktiviteter. Avsaknaden av andra aktiviteter 

förutom datorspel, eller att spelaren har tappat eller övergivit tidigare viktiga aktiviteter, 

brukar ställas upp som ett tecken på ett datorspelsberoende. Respondenterna ombads resonera 

kring datorspel i relation till andra aktiviteter. Positivt med datorspel ansågs vara att de är 

fantasieggande, spännande, språkutvecklande och roliga. Mindre positivt i jämförelse med 

andra aktiviteter är stillasittandet och motionsbristen som högfrekventa spelare drabbas av. 

Intressant i sammanhanget är att respondenterna skiljer sig åt vad gäller beskrivningen av den 

sociala dimensionen av spelet, hur socialt datorspel är i jämförelse med andra aktiviteter. 

Petra menar att man kan spela datorspel utan någon som helst social kontakt och att 

aktiviteten är socialt begränsad jämfört med exempelvis fotboll. Sara menar istället att 

datorspel kan vara en bra fritidsaktivitet och minst lika social som andra aktiviteter, eftersom 

man kan spela mot andra online eller över LAN. Johanna menar att det är just den sociala 

dimensionen av spelet gör att den kan liknas vid andra gruppaktiviteter.  

Ytterligare en intressant aspekt av beskrivningen av datorspelens ställning är att det råder 

delade meningar om hur datorspel kan ses som risk- eller skyddsfaktor. I nästan samtliga 

intervjuer återkommer vissa aktiviteter som särskilt önskvärda, karaktärsdanande och positiva, 

däribland lagidrott, att läsa böcker och schack. Lagidrott beskrivs som särskilt positivt. Ett 

annat resonemang problematiserar emellertid den ställning vissa lagidrotter, till exempel 

fotbollen, har som skydds- och friskfaktor i samhället. Erik tycker att man i stöd- och 

behandlingsinstanser inte ser datorspelens positiva sidor. Datorspel blir en av andra 

riskfaktorer i sammanhanget, även i relation till problem som inte ens gäller datorspel. Erik 

tycker att datorspel får en oförtjänt stämpel som bidragande till en kumulativ problematik: 
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[…] man har en ungdom som missbrukar och så säger de att de tränar fotboll regelbundet och 

spelar i ett lag och är framgångsrika i fotbollen så tycker man att det är något väldigt positivt. 

Om man skulle säga att ”jag spelar väldigt mycket World of Warcraft och jag är guildledare i en 

stor guild som var ’world-first’ på en viss boss”, då skulle de flesta inte förstå vad de menar 

överhuvudtaget, och andra skulle säga ”jaha, knark och datorspel. Kan det bli värre?” Medan 

man ser fotboll som en skyddsaspekt. 

Ett behandlat beroende och riskerna med ett fortlöpande 

Det råder delade meningar om hur spelaren bör spela efter att ha kommit ur ett beroende. En 

genomgående uppfattning är att det kan vara svårt att spela kontrollerat om man varit 

beroende, speciellt om man har spelat World of Warcraft eller andra onlinespel. Det råder en 

föreställning om hur beroendet finns kvar latent, att spelaren har en fortsatt svaghet för spelen. 

Även idén om avhållsamhet skiljer sig mellan respondenterna. Vissa tycker att spelaren ska 

vara spelfri i ett år, medan andra föreställer sig att det kan variera från individ till individ. En 

respondent avviker genom att mena att det inte går att ta bort spelandet från ungdomen. Om 

spelandet absolut måste hämmas så måste det ske gradvis, och för fortsatt spelande krävs 

tydliga gränsdragningar och stöd till ett ansvarsfullt spelande. 

Respondenterna fick avslutande förhålla sig till vad de faktiska riskerna med ett 

datorspelsberoende är, specifikt om det fortskrider utan intervention. Följderna och 

konsekvenserna av ett obehandlat beroende förstås som katastrofala.  Alla beskriver påtagliga 

och svåra problem med ett fortlöpande beroende. Respondenterna ser utanförskap, 

dysfunktionalitet i vardagen, ensamhet, fysiska och psykiska problem och t.o.m. död som 

följderna av ett ohindrat beroende.  

Två typer av efterföljande problem kan urskiljas. Respondenterna talar dels om fysiska och 

psykiska problem, men också om att inte klara vardagen och verkligheten, ofta uttryckt som 

”vuxenlivet”. Effekterna beskrivs som kumulativa, bidragande till varandra, och tillsammans 

gör de att spelaren går mot total misär: 

Dels så riskerar dom ju att må otroligt psykiskt dåligt. Det är det viktigaste tycker jag, alltså att 

dom tillslut spelar bort hela sina liv och allt som dom har runt omkring, att dom aldrig får 

chansen att leva ett normalt liv.  

…………………………………………………………………………………………................... 

Att man inte klarar av ett vanligt samhällsliv, att man inte kan leva ett anpassat samhällsliv, att 

man inte klarar av ett vuxenliv. Att man inte utvecklar sina sociala relationer och sina 

färdigheter. Att man inte klarar av krav i tillvaron. Och därmed kan man inte leva som en 
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självständig vuxen person […] och då blir man inte en fullvärdig samhällsmedlem som klarar att 

ta vara på sig själv och fixa en vanlig vardag med studier och arbete. 

Ett annat resonemang är att spelande kan leda till en slags utvecklingsmässig störning, 

eftersom spelaren gör avkall på en viss typ av relationer till företräde för en annan, nämligen 

de som finns i spelet. Den beroende spelaren beskrivs som socialt omogen, att han träder in i 

en ”bubbla”, avskärmad från det fortgående sociala livet utanför. Under den tid spelaren 

hänger sig åt spelet fortlöper verkligheten utanför. När spelaren kommer ut ur sitt spelande 

befinner sig vännerna på ett annat stadie i livet. Spelaren får svårigheter att komma ikapp, att 

ta upp och förvalta relationer som gått förlorade, vilket sänker spelarens självförtroende. 
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Analys 

Datorspelsberoendets konstruktion 

Utifrån teorier om social kategorisering och normalisering, samt diagnosens och 

beroendedefinitionens makt och funktion, belyses här hur spelaren och spelet omformas till att 

passa beroendedefinitionen. 

Spelaren – att definieras som beroende 

Respondenternas beskrivningar av spelaren skildrar konstruktionen av klienten; den beroende 

spelaren. Vägen in i behandling går genom att individen och dennes problematik omdefinieras 

och anpassas för verksamhetens ramar (Johannisson, 2009). Beroendebegreppet samlar 

klientens hela situation till en punkt som bärare av problemen, i detta fall datorspelet. Också 

spelaren själv måste formas till att passa institutionen. Alla individens karaktärsdag och 

egenheter, däribland förhållningssätt och inställning till behandling, förklaras med hjälp av 

institutionens modell. Institutionen konstruerar och skapar således spelaren. Processen kan 

liknas vid vad Börjesson (2008) kallar kategorisering. Kategoriseringsprocessen bärs av 

relationen mellan den professionella och klienten. Det är hjälparen som får definiera och 

passa klienten in i institutionens verksamhet och därmed konstruera spelaren som beroende. 

Beroende som diagnos bidrar till förståelsen av klientens väg in i institutionen. I en tid av 

effektivitet och resursåterhållsamhet bereder diagnosen vägen till behandling. Att vara 

beroende blir här att likna vid en nyckel, en diagnostisk nyckel, som öppnar upp för stöd och 

insatser. Individens situation och problem samlas, avgränsas och uttrycks under ett 

samlingsnamn som fångar och förklarar alla aspekter av klientens problematik. Utifrån 

Johannisson (2009) kan man säga att man förverkligar klientens tillstånd. 

Diagnosen bidrar också till att skydda klienten från ångest och skam förknippad med att 

definieras som avvikande och onormal. Skulden förskjuts till något utanför individen; 

datorspelen. På så vis förklarar man klientens problem utan att behöva leda dem ur individen 

själv. Man vill med andra ord normalisera individen utan att definiera den som onormal. Det 

är spelandet som är avvikande, inte spelaren. Att skilja individen från bruket går i linje med 

klassisk beroendedefinition. Brukaren konstrueras som en maktlös slav under konsumtionen. 

Detta synsätt blir inpräntat hos brukaren själv. Allt han gör eller tänker kommer ur relationen 
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till bruket. Man lyfter inte bara ångest, skuld och skam ur brukaren. Här skiljs även individen 

från sitt handlingsansvar vilket går att se som en del i diskursen kring beroendet som en 

sjukdom (Bergmark & Helmersson Bergmark, 2009). 

I den, enligt Börjesson (2008), asymmetriska relationen mellan professionell och klient 

tvingas klienten göra ett ångestfyllt ställningstagande, att antingen acceptera eller opponera 

sig mot kategoriseringen. För att få hjälp måste klienten acceptera sig själv som avvikande 

och onormal och ta rollen som beroende. Den motsatta reaktionen är att förkasta och motsätta 

sig institutionens kategorisering. 

Kanske kan respondenternas utsagor om klienternas motstånd få en ny innebörd genom detta 

resonemang. Respondenterna beskriver klienternas motvilja och abstinens samt personalens 

goda tålamod och insatser som bevis på beroendeproblematiken. Dock är kanske detta ett 

uttryck för något annat än beroende, nämligen ett tecken på den självbevarelsedrift som 

beskrivits ovan. Man väljer att se klientens motstånd som beroendesymptom, men istället för 

något ”sjukt” är det kanske fråga om en ”frisk” reaktion. Kanske försöker klienten skydda sin 

integritet och normalitet, och motsätter sig därför institutionens kategorisering. 

Att tala om beroende i termer av sjukt och friskt kan härledas till de diskurser som utvidgar 

beroendebegreppet (Bergmark & Helmersson Bergmark, 2009). Utifrån det de skriver kan 

man se en tendens inom respondenternas utsagor som rör sig åt en utvidgning av 

beroendebegreppet. 

Kontrollförlust - att bryta mot normer 

En för beroendedefinitionen klassisk frågeställning har varit varför individen fortsätter bruka 

trots medvetenhet om skador och konsekvenser. Detta har förklarats med att substansen och 

ruset tar över brukaren, att denne tappar självkontrollen till bruket. I modern tid har gamla 

föreställningar om ”spritdjävulen”, den främmande kraft som tar alkoholisten i beslag, 

utvecklats och levt vidare i sjukdomsbegreppet av beroendet (Room, 2003). 

Den beroende spelaren antas, likt narkomanen eller alkoholisten, sakna självkontroll. 

Kontrollförlusten gestaltar sig här i spelarens oförmåga att styra över tiden fördelat mellan 

spelet och verkligheten. Spelarens prioriteringar definieras som ett dysfunktionellt, avvikande 

och normbrytande beteende. I interaktionen med omvärlden, genom till exempel hem, familj 

och skola, skall samhällets värderingar och normer överföras till individen (Sohlberg & 
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Sohlberg, 2009). I denna socialiseringsprocess förväntas individen fostras till en producerande 

samhällsmedborgare. Om ett beteende sedan hindrar individen från att möta sina samhälleliga 

åtaganden kommer samhället att reagera. Enligt Foucault (2003) genomsyrar normaliseringen 

flera samhälleliga institutioner, av vilka några institutioner har normaliseringsföreträde, 

däribland utbildningssystem, medicinen och andra organisatoriskt starka system. Eftersom 

hem, skola och arbete är de fält i vilka individen ska vara mest produktiv så är det också mot 

de som det största anpassningsarbetet bedrivs. Spelaren ska bli fri från beroendet, återfå sin 

självkontroll och återuppta arbete, relationer och gamla fritidsaktiviteter. Behandling syftar 

till att lossa spelets grepp om spelaren, att hjälpa spelaren att återfå kontrollen över sitt liv och 

sin tid. 

Upplevelsen av klienternas fortsatta bruk trots medvetenhet återkommer i respondenternas 

klientberättelser. De berättar om hur klienterna stundtals ser klart och inser skadan de gör sig 

själva. 

Frågan är dock om spelaren verkligen ser sitt spelande ett problem, eller snarare de 

kringliggande omständigheterna som problem. Kanske kan det, trots allt, vara ett aktivt val att 

ge upp fotbollen, att inte gå till skolan, eller att välja guilden framför människor utanför 

spelet. Kanske är det andra omständigheter som får spelaren att göra dessa val. Kanske har 

spelaren helt enkelt tröttnat på fotboll. Kanske är barnet utsatt för mobbning i skolan och 

stannar hemma för att undkomma sina plågoandar och väl hemma har han inget annat att göra 

än att spela. Kanske upplevs spelaren som isolerad och tillbakadragen för att han alltid har 

varit ensam. Kanske valde han att spela World of Warcraft just för att han var ensam. Om 

spelaren själv inte ser några skador eller konsekvenser med sitt spelande finns det kanske 

ingen medvetenhet eller insikt att tala om. 

Ovanstående resonemang följer Zinbergs (refererad i Reinarman, 2005) dekonstruktion av hur 

man relaterar kontrollförlust till effekter av konsumtion. Han menar att kontrollförlust bygger 

på sociala och psykologiska omständigheter formade i ett samspel med omgivningen, och inte 

på substansen eller aktiviteten i sig. Kontrollförlust, abstinens och toleransökning uppstår inte 

av kontinuerligt användande. De skapas i interaktionen mellan brukaren och den sociala 

omgivningen. 

Room (2003) beskriver idén om kontrollförlusten som en slags cirkulär argumentation som i 

alla lägen ger beroendedefinitionen rätt. Om brukaren är medveten om problemen men 
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fortsätter så är det frågan om kontrollförlust. Beroendet har tagit kontroll över brukarens 

kropp och sinne. Om brukaren vägrar erkänna eller se problemen med bruket menar man 

istället att han förnekar beroendet, vilket också får stå som bevis för beroendet. 

Att vinna tillbaka tiden - den ”nyktre” spelaren 

För att förstå hur respondenterna förhåller sig till begreppet datorspelsberoende behöver man 

först tolka hur de ser på datorspelen. Några respondenter beskriver spelen som ”listigt” 

utformade, ”fiffigt” utvecklade och smart designade. Syftet med spelen och dess design antas 

alltså vara att locka spelare till spelen och att kontinuerligt uppmuntra dem till att spela mer. 

Ett av de klassiska symptomen på ett beroende är toleransökning (Room, 2003). I fallet 

datorspelsberoende tycks ökad speltid förstås som toleransökningen. Spelaren antas behöva 

spela mer, fler och fler timmar, för att nå samma tillfredställelse och belöning som tidigare.  

Respondenternas förklaringar till ökad speltid går isär. En del väljer att se själva spelandet 

som orsaken till ökad speltid. De pekar på spelets tillfredsställelse och belöningen och 

beskriver en nästintill fysisk reaktion hos spelaren som får denne att spela mer. Andra ser 

spelets sociala och designmässiga kvalitéer som orsaken. De menar att spelaren efter tid får 

större ansvar och fler åtaganden i spelet, vilket leder till en förfinad och mer invecklad 

ställning i spelet. Det sistnämnda kräver helt enkelt att spelaren måste ägna fler timmar åt 

spelet för att hänga med och inte bryta mot spelets normer. 

Room (2003) problematiserar toleransökning som beroendekriterie. Han menar att 

beroendedefinitionen skiljer sig mellan kulturella kontexter och att även toleransökning kan 

ha olika betydelse i olika sammanhang. I vissa kulturer kan ökad tolerans ses som något 

positivt, som något socialt önskvärt. Room menar också att föreställningen om ”craving”, att 

brukaren omättligt hungrar efter substansen, är en dålig förklaringsmodell för kontrollförlust. 

Room menar att det är svårt att skilja på ett bruk som kommer av kontrollförlust och ett bruk 

som upprätthålls av individens egen vilja. Man analyserar inte individens egen handlingskraft 

och förmåga att aktivt fatta beslut. Man överdriver substansens verkan och förminskar viktiga 

aspekter av brukarens kringliggande omständigheter. 

Toleransökning är med andra ord ett svårfångat begrepp som också blir svårt att applicera på 

datorspelande. En heroinist behöver, enligt Reinarman (2005), inte uppvisa toleransökning, 

och en ökad mängd av en substans behöver inte heller innebära att brukaren är beroende. På 

samma sätt behöver kanske inte ökad speltid peka på ett spelande som inte går att bryta. Som 
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redan nämnts ägnar kanske spelaren mer tid åt spelet för att det är ett växande och förfinat 

intresse. När man väljer att jämföra speltid med tolerans ställer man sociala aspekter av 

spelandet åt sidan och väljer en mer fysiologisk och biokemisk förklaringsmodell, i vilken 

exponeringen för spelet ”förändrar” spelaren. Ju mer spelaren spelar, desto mer förändras han. 

Flera utsagor beskriver den färdigbehandlade spelaren. De beskriver klienter som fastnat i ett 

beroende, som i behandling uppvisat starka abstinenssymptom och förnekat sitt tillstånd, men 

som till sist kommit till insikt, börjat se och tänka klart, svarat på insatser och slutat spela 

datorspel. Dessa testimonium om spelarnas återhämtning och efterkommande avhållsamhet 

bär flera narrativa drag från beroendedefinitionens vagga (Room, 2003). Klientbeskrivningar 

går att direkt likna vid klassiska berättelser om alkoholisten, hur han förlorar sig till spriten, 

hur han vänder nära och kära ryggen, hur han slår i botten fysiskt och psykiskt. Väl i 

behandling, på ”torkan”, kommer abstinensen och motviljan. Efter en tid, när giftet lämnat 

kroppen, får missbrukaren sitt sinne åter och kan se klart igen. 

Reinarman (2005) menar att beroendebegreppet som sjukdom reproduceras genom de som 

diagnostiseras och behandlas. I linje med tidigare resonemang om sociala konstruktioner och 

socialisering kan man analysera hur individen lär sig och för vidare berättelsen om diagnosen. 

Reinarman talar om en kedja av experter som lär individen rollen som klient, som beroende. 

En del av själva behandlingen blir att berätta för andra om återhämtningen. Berättelserna 

tillskriver diagnoserna och institutionerna legitimitet. Berättelsen om återhämtningen blir en 

del av individens återskapande av självet. Kanske kan respondenternas utsagor också ses som 

en form av berättelser. Berättelser som skildrar klienternas nya nyktra själv och som 

legitimerar behandlingen. 

Reinarman (2005) refererar till Jellinek och synen på sjukdomsbegreppet. Klassiskt är att tala 

om just den nyktra alkoholisten. Brukaren är ren och frisk men kommer alltid ha en fallenhet 

för drogen och ruset. Alkoholistens fortsatta nykterhet hänger på insikten om sin svaghet för 

spriten. För att kunna förbli nykter krävs därför total avhållsamhet och att i alla lägen undvika 

berusning. Den friske förblir sjuk. Konstruktionen av den beroende datorspelaren påminner 

om den av alkoholisten, och likaså idén om den färdigbehandlade spelaren. Respondenterna 

anser att den färdigbehandlade spelaren inte bör spela datorspel igen. Spelaren antas vara 

fortsatt svag för spelets belöningar och kan lätt falla tillbaka i beroende. Respondenterna 

använder ord som ”spelfri”. De talar om hur klienterna förväntas uppvisa avhållsamhet och 

ansvar i sin relation till datorer och datorspel. Om de ska ta upp spelande igen så 
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rekommenderas de ha varit spelfria en viss tid och att spela ansvarsfullt. Risken för återfall är 

nämligen stor och spelarna bör därför ständigt påminna sig själva om sin bristande 

självkontroll inför spelen. 

Tiden och verkligheten 

Tiden är något alla respondenter förhåller sig till i utsagorna. Datorspelandet ses som en 

aktivitet som tar tid från andra viktigare aktiviteter så som skola, arbete och sociala relationer. 

Tiden ses i utsagorna som en vara, något man endast har en viss mängd av och som måste 

disponeras på ett sätt som får livet att gå ihop. Detta går att koppla till vad Room (2003) säger 

om kulturella skillnader avseende tid. För att tiden ska kunna ses som en aspekt av ett 

beroendefenomen krävs det att samhället har en viss syn på tid. 

Respondenterna relaterar tiden till vad de kallar ”verkligheten”. Verkligheten kan tolkas vara 

vardagen, det som man bör och måste göra av sin tid. När man lägger tid på datorspel så tar 

man tid av annat. Spelen kommer på så vis att inkräkta på vardagen, på verkligheten. 

Beskrivningen av spelet som verklighetsflykt är återkommande och återfinns i fler aspekter av 

beroendebeskrivningen. Här presenteras vilka aspekter av datorspelsberoendet som på något 

sätt bärs av beskrivningen av tiden och verkligheten. 

Sociala normer och krav 

En kort sammanfattning om datorspelsberoendets konstruktion skulle kunna vara att 

beroendet uppkommer då en individ inte lever ett normalt liv. I ett normalt liv har man har ett 

visst antal timmar att disponera om dagen. Med tiden ska man tillfredställa basbehov samt 

producera i form av studier eller arbete. Man ska även kunna förvalta sociala relationer. 

Verklighetsprincipen, som en av respondenterna kallar det, blir som en symbol för just den 

tiden man ska lägga på självbevarande funktioner och för att göra det man ska åstadkomma 

som en självständig individ i samhället.  

Att leva ett normalt liv blir synonymt med att följa den uppsättning krav som ställs på 

individen. En ung person ska förvalta det som möjliggör att han eller hon kan bli vuxen. 

Tonåren ses som vägen in i vuxenlivet. Detta poängterar respondenterna då de talar om 

riskerna med ett beroende, att en ungdom riskerar att inte kunna klara av vuxenlivet och 

samhällets krav. Riskerna för en ungdom med beroende är att de avviker från det förväntade 

och därför hämmar den egna utvecklingen till en självständig vuxen. 
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Foucault (2003) beskriver hur normer i olika sammanhang lägger beslag på makt och har 

tvingande funktioner för individer. Dessa normer innefattar det ovannämnda, att en individ 

har skyldigheter gentemot sig själv, mot samhället och mot sin omgivning. När 

respondenterna talar om verklighetsflykt är det i relation till krav, att spelaren väljer en mer 

kravlös och mindre tvingande värld. I respondenternas ögon blir det en fråga om fantasi 

kontra verklighet, lek kontra arbete. Denna uppfattning kommer troligen av att ”världarna” 

konkurrerar med varandra om spelarens tid. Yee (2006) pekar på att gränsen mellan lek och 

arbete suddas ut för de som spelar mycket World of Warcraft. 

När en individ kategoriseras som beroende blir förklaringarna emellertid inte lika centrala i 

professionernas beskrivningar och kan i enlighet med Room (2003) förklaras med att 

individen just är beroende. I beroendet har spelaren inte kontroll och diagnosen i sig blir 

förklaring till att individen inte kan hantera krav. Längre draget blir det diagnostiserade det 

man bekämpar, samt förklaringarna hos definitionen av beroendet det som beskriver 

individen. 

Relationer och konflikter 

Respondenterna talar om relationer i verkligheten och relationer i spelet. Spelaren vänder sig 

från verkligheten och väljer en mindre social värld med färre krav. Avseende konflikter talar 

de om hur spelaren bryter mot krav gentemot familjen, exempelvis genom att inte närvara vid 

middagar eller att försumma skolgången. Dessa brott mot familjens normer skapar en slitning 

och föräldrarna väljer ofta att se datorspelen som problemet. Utifrån Börjessons (2008) 

resonemang kring social positionering kan man tänka sig att föräldern riktar skulden mot 

datorn, för att de som föräldrar ska kunna bibehålla en normalitet kring sitt föräldraskap. 

Föräldern vill behålla en normalitet inom familjen, kanske främst gentemot andra familjer och 

föräldrar i den närmaste omgivningen. Då spelet står som orsak till barnets beteende eller 

problem försöker föräldern att intervenera genom att bryta eller begränsa spelandet. 

När omgivningen bryter spelet kommer spelaren att reagera, vilket förklaras som ett utlopp 

för abstinens eller svar på kränkning. En spelare som svarar utåtagerande beskrivs som 

avskärmad sociala normer och koder. Vad man missar i ett sådant antagande är dock sociala 

aspekter av spelet, vilka kan tänkas bidra till spelarens reaktion. Utifrån Foucaults (2003) teori 

om normer kan man tänka sig att spelaren har en uppsättning normer mot sina medspelare. Att 

spelandet avbryts mitt i en raid eller att spelaren inte ges möjlighet att hålla sig på samma nivå 
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som medspelarna leder kanske till att spelaren riskerar att hamna i ett utanförskap i spelet. 

Lazarro (2005) menar att spelaren efter tid får påtagliga åtaganden gentemot andra spelare, 

och att dessa relationer blir bärare av beroendet. Yee (2006) för ett liknande resonemang, att 

en spelare som är högt uppsatt i sin guild har stort ansvar gentemot sina medspelare. Utifrån 

detta kan man anta att det finns en diskurs inom spelets värld med normer och sociala 

positioner, likt den i samhället i övrigt. En spelare i en guild måste positionera sig gentemot 

de andra, uppfylla krav och förhålla sig till de normer och ramar som finns där. Om spelaren 

inte gör vad han förväntas, då finns det risker för konsekvenser som kan ses som minst lika 

verkliga, betydande och påtagliga som de utanför spelet. 

En spelare vars raid blir avbruten tvingas därför bryta mot spelets normer. Spelets och 

verklighetens normer hamnar i konflikt. Utifrån Börjesson (2008) kan man tänka sig att 

spelaren därför tvingas opponera sig mot omgivningen för att skydda sin normalitet i spelet.  

En stor del av definitionen och beskrivningen av beroendet bärs i spelarens sociala relationer. 

Relationer beskrivs kunna ha betydelse för beroendets uppkomst, till exempel genom 

frånvarande föräldrar eller att spelaren har ett bristfälligt socialt nätverk och få vänner. Främst 

syns spelarens relationer i resonemang kring hur spelare isolerar sig socialt, både från vänner 

och familj. Vänner utanför och i spelet värderas olika av respondenterna och relationerna i 

spelet sägs ha färre krav. Respondenterna berättar om spelare som själva menar att de har 

många vänner, dels i spelen men även utanför. Vännerna utanför spelen beskrivs som vänner 

spelaren förlorat eller riskerar att förlora.  
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Slutdiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur professionella socialarbetare kan 

förhålla sig till problematiskt datorspelande som ett beroende. En central frågeställning är hur 

beskrivningen av klienters problematik kan förstås utifrån respondenternas förhållningssätt till 

beroendedefinitionen. Centralt för konstruktionen av datorspelande som beroende är 

tidsaspekten av spelandet, att ett problematiskt datorspelande upptar mycket tid. Med en stor 

och avvikande speltid antas spelaren inte kunna fullfölja krav och åtaganden, så som arbete, 

skolgång och att upprätthålla sociala relationer. Man förklarar detta som att spelaren inte tar 

hand om sig själv, inte tar sig tiden att ta hand om sig själv. Tid knyts till kontrollförlust, en 

annan central aspekt av beroendedefinitionen. Kontrollförlusten beskrivs som att spelaren inte 

kan hantera vardagen och vuxenlivet, hos respondenterna sammanfattat som ”verkligheten”. 

Kategoriseringen av det avvikande formulerar det normala och fungerande. Det fungerande i 

detta sammanhang är att producera, vara social och att sova ordentligt. 

En viktig dimension av förståelsen hur man definierar beroendet utifrån tidsaspekten är att 

tolka datorspelens ställning i relation till andra aktiviteter. Mycket tyder på att datorspel inte 

ses som lika meningsfullt och viktigt som andra fritidsaktiviteter. Med datorspelens ställning 

följer att också tiden som ägnas åt datorspel värderas. Detta förhållande, mellan synen på 

datorspel och synen på tid, leder till att omgivningen definierar det högfrekventa 

datorspelandet som problematiskt, och vidare som ett beroende. När spelaren inte ”klarar av” 

att leva ett normalt vardagsliv kategoriseras han eller hon som beroende, vilket bereder väg in 

i institutioner för normalisering.  

Bergmark och Helmersson Bergmark (2009) skriver att den beroendedefinition man förhåller 

sig till formar ens syn på och beskrivning av problem och beroenden. I vår studie syns detta i 

respondenternas något skilda förhållningssätt till både beroendebegreppet såväl som 

datorspel. Med antaganden om beroende tycks det följa antaganden om spelet och spelaren. 

Graden av övertygelse om datorspelandeberoendet tycks korrelatera med synen på datorspel. 

De som möter klienter utifrån en tydlig föreställning om datorspelsberoende trycker på 

spelens risker och konsekvenser. Abstinens förklarar konflikter, upptagenheten av spelet 

förklarar spelarens svårtillgänglighet. De som däremot förhåller sig mer problematiserande till 

beroendedefinitionen kan ses som mer nyanserade i sina beskrivningar och förhållningssätt till 
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spelen. De tycks också se spelarens beteenden och reaktioner som ett resultat av flera faktorer 

än bara som effekter av spelandet.  

I vissa avseenden tycks också respondenternas kunskaper om datorspelen, som hur de är 

uppbyggda, designade och spelas, ha ett samband med synen på beroendet. Kunskapsnivån 

kan tolkas dels utifrån hur insatta respondenterna själva beskrev sig vara, men också utifrån 

skillnader i användandet av en spelrelaterad terminologi, d.v.s. bruket av ord och begrepp från 

spelen. De mest kunniga var minst övertygade om definitionen datorspelsberoende. 

Av resultat och analys framgår att man kan se ett samband mellan respondenternas 

förhållningssätt till begreppet datorspelsberoende och deras syn på och beskrivning av 

klienternas problematik. Däremot är det svårare att tolka vad som formar respondentens 

relation till det andra, alltså huruvida det är beroendedefinitionen som formar den 

professionelles syn på problemen, eller om det är de faktiska problemen och 

omständigheterna som får den professionella att välja beroendedefinitionen. Karin, Petra och 

Sara arbetar inom verksamheter som tar emot klienter med svår problematik kopplat till 

datorspelande. Klienterna har förlorat jobb, relationer, betyg och hälsa på grund av spelandet. 

Kanske förhåller sig respondenterna då oproblematiskt till begreppet för att de faktiskt träffar 

klienter med en så pass svår problematik att de kan definieras som beroende. Erik och 

Johanna, som möter och arbetar med klienter med främst andra problem, och utifrån andra 

förutsättningar, träffar kanske därför inte klienter med lika påtaglig och svår problematik 

kopplat till datorspel. Möjligen kan detta forma deras relation till begreppet och beskrivningen 

av klienterna. Samtidigt kan man föreställa sig det motsatta, att de som träffar de med svårast 

problem i relation till datorspelandet tror att alla former av datorspelande kan leda till den 

situation i vilken deras klienter befinner sig. 

Mycket tyder på att det finns en grupp spelare som har svåra och påtagliga problem kopplat 

till datorspelande. Respondenter berättar om klienter vars situation inte kan ses som annat än 

ohållbar; de riskerar att bli vräkta, lämna grundskolan med ofullständiga betyg, eller att 

förlora sitt arbete. Utifrån vår empiri kan man argumentera för att en definition av 

datorspelsberoende skulle kunna hjälpa dessa mest utsatta spelare. Att vi i vår analys ställer 

oss frågande till hur begreppet konstrueras ska inte förstås som att vi reducerar någons 

erfarenhet av problematiskt datorspelande. Att försöka blottlägga och förstå föreställningar 

behöver inte vara synonymt med att nedvärdera eller avskriva en förklaringsmodell.  
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Även om datorspelsberoende inte införs i DSM-V skulle det troligen vara bra om 

socialstyrelsen ställde upp riktlinjer för förhållningssätt till problematiskt datorspelande. 

Denna studies respondenter arbetar i stort med problemet utifrån egna referensramar. Detta 

förklarar kanske varför så skilda förklaringsmodeller och beroendedefinitioner står bredvid 

varandra som bas för definitionen av datorspelsberoende. De olika behandlingshem som 

besökts tycks utgå från definitionen av beroendetypen de ursprungligen arbetade med innan 

de tog upp datorspelsberoende i sin verksamhet. Behandlingshemmet med fokus på 

pengaspelsberoende kom att likna datorspelsberoende mer vid spelmani än verksamheten som 

arbetar med ungdomar med destruktiva beteenden. Där kom föreställningar om alkohol- och 

drogbruk att bli tongivande. Man kan vidare föreställa sig att det likväl finns stora skillnader i 

hur socialtjänster hanterar sådana ärenden. Riktlinjer skulle kunna förtydliga och likrikta 

möjliga insatser, utan att för den delen definiera ett datorspelsberoende.  

Förslag på vidare forskningsfrågor 

Det finns få studier som behandlar genus kopplat till datorspelande, särskilt problematiskt 

datorspelande. Våra respondenter har nästan uteslutande arbetat med pojkar och män. Man 

kan fråga sig vad detta betyder, hur det kan tolkas. Det kan vara så att datorspel generellt 

riktar sig mot en manlig publik, och att män genom socialisering och förvärvandet av en viss 

könsidentitet kommer att spela just dessa spel. Å andra sidan finns det många kvinnor som 

spelar datorspel, också just World of Warcraft. I andra fall spelar de kanske spel för vilka man 

inte riskerar utveckla ett beroendeliknande tillstånd. Man skulle möjligen kunna belysa 

kvinnors spelande, avseende den sortens spelande som kan definieras som problematiskt. 

Kanske kan det finnas ett mörkertal flickor med ett problematiskt datorspelande eller 

datoranvändande. 

Utifrån att spelandet ses som en parallell verklighet vore det intressant att studera just denna 

andra verklighet närmare. Vad finns det för sociala normer och krav i spelen? Vilka sociala 

koder styr och formar relationer mellan spelare? Hur förväntas man uppträda och bete sig i 

guilds? Detta bör kunna kopplas till förståelsen kring datorspelande som beroende då 

exempelvis Lazarro (2005) och Yee (2006) behandlar liknande frågor i relation till beroende. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 Intervjuguide 

 
Inledning  
- Hur ser du på begreppet datorspelsberoende?  

- Hur uppkommer ett dataspelsberoende? Hur ”blir” man beroende?  

- Vilka typer av spel upplever du som särskilt ”beroendeframkallande”?  

- Vad i spelen/-t är upplever du är beroendeframkallande?  

 

Datorspelande som beroende  
Stark upptagenhet och förlorad självkontroll  

- Kan du resonera kring datorspelande i relation till problem i och med skola & arbete?  

- När anser du att klienten förlorar kontrollen över spelandet?  

 

Tid och toleransökning  

- Hur kan ökad speltid förstås som ett tecken på beroende (ökad tolerans)?  

- Hur mycket tid läggs på spel i ett fungerande spelande?  

- Vad tror du driver spelaren till att spela mer?  

 

Självförsummelse (hygien, mat, sömn, fysik)  

- Skulle du kunna resonera kring kopplingen mellan datorspelande och brister i hygien, 

kosthållning, motion/fysik och sömn?  

- Vilken betydelse tror du att sådana brister kan ha för förståelsen av datospelande som beroende?  

 

Sociala aspekter (konflikter, isolering)  

- Kan du reflektera kring relationen mellan problematiskt datorspelande och konflikter?  

- Vilka olika omständigheter kan ge upphov till konflikter i relation till ett datorspelande?  

- Vad innebär det att vara socialt isolerad, i relation till problematiskt datorspelande?  

 

Sociala relationer  

- Vilken betydelse tror du att sociala relationer har för förståelsen av ett beroende?  

- Kan du jämföra och resonera kring relationer online och offline? Vilka skillnader och likheter 

ser du i relationerna?  

 

Abstinens (Återkommande kriterie för beroende)  

- Kan du resonera kring abstinens kopplat till datorspelande?  

 

Spelande som flykt  

- Vad i ”verkligheten” kan en spelare tänkas vilja fly från?  

- Vilka risker kan du se i verklighetsflykt?  

- Till vilken grad/gräns är man tillåten att fly verkligheten?  

 

Aktiviteter  

- Kan du resonera/reflektera kring hur datorspelande förhåller sig till andra fritidsaktiviteter?  

- Vilken ställning upplever du att datorspelande har i relation till andra fritidsaktiviteter, och 

varför tror du att det är så?  
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- Vad tror du avgör hur mycket tid som är ”acceptabelt” eller normalt att lägga på 

fritidsaktiviteter? 

 

Medvetenhet/kännedom om skador  

- Kan du resonera kring hur dina klienter ser på sig själva och huruvida de anser sig vara beroende 

av datorspelandet?  

- Vad tror du att det betyder för klienten att beskrivas och definieras som beroende?  

 

Klienten  
- Vad har ålder för betydelse i beskrivningen av problematiskt datorspelande som beroende?  

- Varför aktualiseras nästan uteslutande barn och ungdomar tror du?  

 

Avslutning  
- Vad är riskerna med ett beroende?  

- Vad riskerar hända med ett fortskridande dataspelsberoende?  

- Kan andra problem kopplas till problematisk datorspelande?  

- Hur tror du att definitionen av problematiskt datorspelande som ett beroende påverkar insatsen?  

- Hur är ett löst beroende: att spelaren spelar annorlunda eller inte spelar alls?  

- Vilket ansvar har spelaren, familjen/direkta omgivningen, spelutvecklaren och samhället?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Datorspelsberoende - Förfrågan om deltagande i intervjustudie  

Hej!  

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet vid Stockholms universitet och som denna 

termin skriver vår C-uppsats. Vi har valt att studera hur problematiskt eller överdrivet 

datorspelande kan förstås som ett beroende. Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer med 

professionella inom socialt arbete som på något sätt kommer i kontakt, och arbetar, med klienter 

med ett problematiskt datorspelande. Detta både i verksamhet specifikt inriktad mot 

datorspelande, men också i andra verksamheter i vilka problemet aktualiseras.  

Vi undrar härmed om ni vill delta i vår studie.  

Datorspelsberoende är ett relativt nytt, omdiskuterat och svårdefinierat problem. Vi tycker att det 

är intressant och viktigt att försöka konkretisera, förstå och möjligen problematisera de kriterier 

och symptom som vanligen definierar ett avvikande datorspelande som ett beroende. I 

intervjuerna kommer vi därför att utgå från de, i forskning och olika behandlingsbeskrivningar, 

mest förekommande kriterierna för datorspelsberoende. Exempel är problem med skola och 

arbete, konflikter i hem och familj, samt abstinens och toleransökning. Vi vill, utifrån en 

professionell kontext, försöka förstå och beskriva spelarens problematik och livsvärld. Vi vill 

också försöka skildra hur professionella med olika yrkesbeskrivningar och uppdrag förhåller sig 

till beroendebegreppet kopplat till datorspelande.  

Intervjuerna kommer att ske enskilt med varje respondent, lämpligen på er arbetsplats eller någon 

annan plats som ni anser passar. Intervjuerna kommer att ljudinspelas för att sedan skrivas ut. 

Detta för att skapa ett lättarbetat material för resultatredovisning och analys, men också för att 

kunna presentera exakta citat och utdrag som ligger nära och speglar era svar.  

Allt insamlat material kommer att hanteras konfidentiellt och endast läsas av oss och vår 

handledare. För att skydda er anonymitet kommer vi givetvis att avidentifiera er och era svar. Med 

det menar vi att vi inte namnger er eller er verksamhet, och att vi inte ger ut andra känsliga 

personuppgifter. När ni omnämns i uppsatsen är det med fiktiva namn. Det är helt frivilligt att 

delta.  
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Den färdiga uppsatsen kommer att läsas av våra klasskamrater, vår handledare och institutionens 

examinatorer. Dessutom kan uppsatsen komma att läggas upp på databaser för forskning 

producerad vid Sveriges högskolor och universitet.  

Vi har hört av oss till er för att vi anser att ert deltagande är viktigt för vår uppsats. Eftersom ni 

möter och arbetar med klienter med ett problematiskt datorspelande så tror vi att ni kan bidra till 

ny förståelse om ett omdiskuterat och svårdefinierat problem. Därför skulle vi vara mycket 

tacksamma om ni vill och kan delta i vår studie.  

Om ni har fler eller övriga frågor så är ni välkomna att höra av er.  

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar  

Fredrik Falk-Lundgren, tel: 0760-xx xx xx, e-post: adress@hotmail.com  

Max Johnselius, tel: 0730-xx xx xx, e-post: adress@gmail.com  

Handledare: Patrik Karlsson, e-post: adress@socarb.su.se 

 


