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1. Inledning 

 

1.1 Om ämnet 
Idag är beroende och missbruk ett socialt problem i samhället. Missbruket av 
beroendeframkallande substanser som alkohol eller tobak, såväl som illegal 
narkotika är ett problem för socialtjänsten. Det som vi tycker borde 
uppmärksammas mer, speciellt på grund av IT-teknologins successiva utveckling, 
är beroende av datorspel. 

I ett PM till medierådet i Danmark skriver Simon Egenfeldt-Nielsen och Jonas 
Heide Smith (2003) en sammanfattning på den forskning som finns angående hur 
användare av datorspel tar skada. Undersökningar visar att individer kan påverkas 
och ta skada av ett alltför stort användande av spel. Forskare hävdar att de hittat 
klara tecken på att datorspelande kan leda till ett mer aggressivt beteende. 
Problemet har varit att undersökningsmetoderna har fått stark kritik av andra 
forskare. Andra forskare som vill undersöka samma problematik med samma data, 
har inte funnit dessa resultat, vilket gör att denna forskning har avfärdats 
(Egenfeldt-Nielsen & Smith 2003:22). Forskning om datorspelsberoende är 
begränsad och det är inte möjligt att säga något definitivt om hur individer 
påverkas av spelen, dels för att forskningen som gjorts har alltför allvarlig kritik 
riktat mot sig, dels att forskningsvärlden är oeniga om hur forskningen ska gå 
tillväga när effekten av ett medium som datorspel ska förstås och mätas. Vilken 
skada datorspel åsamkar de som brukar dem har alltså sedan länge varit en debatt 
(Egenfeldt-Nielsen & Smith 2003:22). Efter en diskussion kring detta kom vi fram 
till att det möjligtvis kan finnas bakomliggande orsaker som gör att individer 
påverkas negativt av spelen och inte att det är spelen i sig som påverkar 
användaren negativt. Därför ville vi undersöka detta genom att intervjua individer 
som ansett sig varit beroende av datorspel och studera om de finns bakomliggande 
orsaker till deras beroende. 

Den tidigare forskning som berör detta ämne är som redan nämnt begränsad. De 
forskningsstudier som vi kunde hitta handlade om hur spelarna upplevde sitt 
spelande samt hur yrkesverksamma definierade begreppet beroende. Annan 
forskning fokuserade på att analysera speciella spelgenrer för att undersöka de 
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beroendeframkallande riskfaktorer som finns i spel. Vi hittade även studier 
relaterad till andra beroenden än datorspelsberoende, som fokuserade på att belysa 
vilken roll omgivningen spelar i utvecklingen av andra beroenden, såsom alkohol 
och drogberoende (NIDA 2010:7; Enoch 2010:18). Då vi inte fann forskning om 
det i samband med datorspelsberoende blev vi intresserade av att undersöka detta. 
Vi ville i vår studie studera vilken roll omgivningen spelade i datorspelsberoende 
individers uppväxt och på vilket sätt resultaten kan knytas till utvecklingen av 
deras beroende. Denna studie kan ha en relevans för den framtida forskningen samt 
utveckling av behandlingsmetoder inom datorspelsberoende, då vi anser att det i 
behandling av datorspelsberoende även bör tas hänsyn till faktorer i den 
datorspelsberoendes omgivande miljö. Vi anser att det är ett växande problem i 
samhället och därför tror vi att studiens resultat är något som en socionom behöver 
ha med sig som resurs.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie var att undersöka om det finns gemensamma bakomliggande 
sociala faktorer som bidrar till en utveckling av datorspelsberoende. 
Utgångspunkten för studien var följande frågeställning: 
 

● Finns  det gemensamma bakomliggande sociala faktorer i individers 
omgivning som kan bidra till en utveckling av datorspelsberoende?   

Frågan ska specificeras med följande underliggande frågeställningar: 

 

● Hur påverkas individen av samspelet med de olika miljöer den ingår i  under 
sin uppväxt?   
 

● Hur kan samspelet mellan individen och de olika miljöerna bidra till en 
utveckling av datorspelsberoende? 

För att besvara dessa frågeställningar används den miljöfokuserade modellen av 
Bronfenbrenners teori om utvecklingsekologi. Det är relevant att nämna att vi inte 
anser dessa faktorer som determinerande för en utveckling av datorspelsberoende.  
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1.3 Begreppsförklaringar 

1.3.1 TV- och datorspel 
TV-spel är digitala spel som spelas på konsoler, som är speciella enheter som 
kopplas ihop med en TV. Datorspel är spel som spelas på en dator. Plattformerna 
skiljer sig åt i det avseendet men har gemensamt att spelarna kan ansluta sig till 
Internet. Detta möjliggör för spelaren att spela online tillsammans med andra 
spelare och således komma i kontakt med andra människor och vara en del av den 
kultur som skapats där. Vi kommer inte att skilja mellan TV- och datorspel i vår 
undersökning. Det betyder att när vi skriver datorspel så inkluderar det även TV-
spel. Vissa spelgenrer är mer utbredda på datorn som plattform än spelkonsoler. Vi 
tror att datorspelsberoende är mer frekvent bland spelare som spelat datorspel som 
tillhör genren MMORPG, Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Detta 
bekräftas i studien Addiction to the internet and gaming online där det visas att 
MMORPG-spelare lägger ner signifikant mer timmar på spel än en icke-
MMORPG-spelare (Ng & Wiemer-Hastings 2005:112). MMORPG är en typ av 
rollspel på dator som kan spelas över Internet tillsammans med flera andra spelare 
och där alla är uppkopplade mot samma spelvärld (Linderoth & Olsson 2010:17). 
Att enbart fokusera studien på individer som har hamnat i sitt spelberoende genom 
spel tillhörande denna genre skulle leda till större svårigheter att hitta ett lämpligt 
och tillräckligt stort urval av informanter. Därför har vi även inkluderat spelare av 
andra spelgenrer i vår studie. 

1.3.2 Datorspelsberoende 
Att definiera datorspelsberoende är komplext. Delvis för att det inte finns 
tillräckligt med aktuell forskning som berör området, delvis för att vissa studier 
pekar på att de utmärkande karaktärsdrag för beroendet av datorspel skiljer sig från 
andra former av missbruk medan andra påvisar likheter mellan andra former av 
missbruk. De konsekvenser som är utmärkande för spelmissbruk (spel om pengar), 
som ekonomiska problem eller kriminalitet finns inte representerade hos individer 
som lider av ett datorspelsberoende (Egenfeldt-Nielsen & Smith 2003:19). Enligt 
en annan studie karakteriseras datorspelsberoende av riskfaktorer som även 
återfinns i andra beroenden. Studien påvisar alltså likheter mellan 
datorspelsberoende och andra beroenden (Young 2009:360 ff). Åsikterna kring 
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definitionen av beroende är vitt skilda. Därför finns det en oenighet om ett 
överdrivet spelande ska klassas som ett beroende eller ej. 

Trots oenigheten kring begreppet datorspelsberoende likställs problemet i dagens 
forskning och i den svenska lagstiftningen inte med missbruk. Överkonsumtionen 
av substansen alkohol definieras som ett alkoholmissbruk, men det talas inte om ett 
missbruk när en individ använder datorspel i en överdriven mängd. Detta kan 
delvis förklaras genom att överanvändning av datorspel inte definieras som 
missbruk i Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall (1988:870). I § 1 anges det 
att vård som en individ erhåller via LVM ska syfta till att hjälpa individen att 
komma från missbruket av alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel. Det 
inom juridiken som idag kan användas för datorspelsberoende finns i lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). I § 3 beskrivs det att vård av 
en ungdom kan beslutas om denne utsätter sin hälsa eller utveckling för en risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande ämnen och annat socialt 
nedbrytande beteende. Ett överdrivet användande av datorspel kombinerad med en 
försummelse av individuella behov och sociala kontakter blir då ofta de 
utslagsgivande motiven för att kategorisera datorspelsberoende som ett socialt 
nedbrytande beteende, men inte som ett missbruksproblem. I mediedebatten 
återanvänds fortfarande begreppet datorspelsmissbruk i syfte att jämställa 
problemet med andra missbruksproblem (Sevemark 2008:37 ff). Det som 
mediedebatten om detta ämne huvudsakligen präglas av är påståenden och 
antydningar att spelare kan bli våldsamma, aggressiva eller asociala. Detta 
framställer problemet som ett grovt missbruk som spelare lätt kan fastna i. Det som 
inte nämns i media är de socialt bakomliggande faktorer som kan vara orsaken till 
beroendet (Linderoth & Olsson 2010:1). 

Det finns individer som spelar datorspel flera timmar dagligen och som lägger mer 
tid åt spel än exempelvis skolrelaterade sysslor. Datorspel har blivit det mest 
beroendeframkallande på Internet (Wan & Chiou 2006:762). Överanvändning av 
spel inom MMORPG har blivit ett problem för större delen av världen. Det 
påverkar spelaren både psykiskt och fysiskt och det är speciellt unga spelare som är 
i riskzonen. De har möjlighet till fler speltillfällen samt att tiden vid speltillfällena 
är längre än för en äldre spelare (Hsu, Wen & Wu 2009:990). Enligt en studie 
tenderar dessa unga inbitna spelare lida av lågt självförtroende eller andra 
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emotionella problem. Dessa emotionella problem ger de unga spelarna en större 
risk att drabbas av gravt datorspelsberoende. Just MMORPG-spelen ger dessa 
spelare en chans att kommunicera avslappnad med likasinnade, testa  andra roller 
samt experimentera med olika identiteter (Yee 2006a:6; Smahel & Blinka m.fl. 
2008:717). 

Trots komplexiteten i att definiera datorspelsberoende kommer vi i vår studie utgå 
från att alla våra informanter har varit beroende av datorspel. Detta för att de själva 
anser sig ha varit beroende och att olika delar av deras liv har påverkats av deras 
spelande. 

1.3.3 Beroendebegreppet enligt DSM-IV och ICD-10 
Begreppet datorspelsberoende är fortfarande inte erkänt och definierat som ett 
självständigt beroende. Vi ville därför i vår studie jämföra våra informanter med de 
två främsta officiella kriteriemallar som beskriver diagnosen beroende. Den ena 
kallas för DSM (Dignostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och 
utformades av American Psychiatric Association. Den senaste upplagan är den 
fjärde men behandlar inte begreppet definitionen av datorspels- eller 
internetberoende. Nästa version är i utformandet och kommer släppas i maj 2013 
och det finns en diskussionen om datorspelsberoendet ska inkluderas i den 
kommande utgåvan. Den andra kallas för ICD-10 (International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision) och är 
en diagnostiseringsmanual utvecklad av WHO. Båda mallarna koncentrerar sig 
främst på definitionen av beroendebegreppet i sammanhang med alkohol- och 
narkotikaberoende. Ändå är båda användbara för vår studie för att belysa vilka de 
nuvarande internationella kriterierna är för att beskriva beroende. Trots att det inte 
är i enlighet med vårt syfte kommer vi i analysen att jämföra dessa kriteriepunkter 
till hur informanterna själva definierade sitt beroende. Med detta vill vi påvisa i 
vilken grad våra informanters beroenden stämde överens med de kriterier som 
gäller för alkohol- och narkotikaberoende. Detta skulle då belysa i vilken 
utsträckning datorspelsberoende kan jämföras med substansberoenden. För båda 
mallar krävs det att individen samtidigt måste uppfylla minst tre av dessa kriterier 
under en 12 månaders-period. Här nedan redogörs det kort för de kriteriepunkter 
som anges av båda mallar. 
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DSM-IV (Behavenet, 2010)   
1. Toleransökning av substansen. Behovet att inta ökade mängder av substansen 
för att uppnå berusning eller den önskade effekten samt en minskande 
verkningseffekt i samband med den fortsatta konsumtionen av substansen. 

2. Abstinensbesvär samt den fortsatta konsumtionen för att undvika 
abstinensbesvär. 

3. Substansen används ofta i större mängder eller över längre perioder än vad som 
avsågs. 

4. Det finns ett kvarstående behov av substansen men oförmågan att skära ner eller 
kontrollera användandet av substansen. 

5. Mycket tid används i samband med substansen, såsom att införskaffa den, 
använda den eller att återhämta sig från den. 

6. Viktiga sociala eller arbetsrelaterade aktiviteter eller fritidsintressen försummas 
eller åsidosätts på grund av substansanvändningen. 

7. En fortsatt användning av substansen trots medvetenheten om förvärrande 
problem och konsekvenser på grund av substansen. 

ICD-10 (WHO, 2007:70) 
1. Ett stort behov eller tvångsbehov att inta substansen. 

2. Svårigheter att kontrollera intaget av substansen. 

3. Fysiska abstinensbesvär när substansanvändningen minskar eller upphör. Gäller 
även när individen drar sig till andra alternativa substanser för att undvika 
abstinensbesvären. 

4. En ökad tolerans för substansen. Individen behöver inta ökade doser av 
substansen för att uppnå samma effekt som tidigare. 



7 
 

5. Individen försummar alternativa intressen och aktiviteter på grund av 
substansanvändningen samt använder mer tid för att införskaffa eller inta 
substansen och återhämta sig från effekterna. 

6. Individen är envis med substansanvändandet trots tydliga skadliga konsekvenser 
på grund av användandet. 

1.3.4 Informanter 
I vår studie fokuserade vi på individer som själva ansett sig haft ett 
datorspelsberoende. Endast en av informanter hade deltagit i en behandling mot 
beroendet. På grund av de etiska riktlinjerna för uppsatser vid 
socionomprogrammet är vi restrikterade från att intervjua individer som genomgår 
en behandling eller fortfarande anser sig vara beroende av spelandet. Detta för att 
inte påverka individer negativt som redan befinner sig i en känslomässigt utsatt 
situation. Vi har tidigare nämnt begreppet ungdomar i samband med datorspelande. 
I den kommande texten ska den datorspelsberoende inte nödvändigtvis definieras 
som ungdom. Åldern var obetydlig för valet av våra informanter, men på grund av 
etiska skäl intervjuade vi individer över 18 år. För att skydda våra informanters 
identitet i studien undvek vi även att sätta personliga pronomen som han eller hon. 
På de ställen där det var nödvändigt att skriva ut individens kön på grund av 
variation i språket eller göra språket mer korrekt, använde vi istället ordet hen. De 
tillfällen där pronomenet skulle angetts i objektform skrev vi istället honom eller 
henne. 
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2. Tidigare forskning 
Datorspelsberoende som forskningsfält är fortfarande litet vilket resulterat i att vi 
har hittat främst internationell forskning som är relevant för vårt syfte. I många 
studier kategoriseras datorspelsberoende som ett beteendeberoende där spelet i sig 
inte är anledning till beroendet utan en avsaknad av impulskontroll. Andra 
beroenden som ofta kategoriseras som beteendeberoenden är sexmissbruk samt 
spelmissbruk (spel om pengar). Dessa beteendeberoenden har jämförts med andra 
beroenden. Resultatet visar att det finns starka samband mellan symptom, 
konsekvenser, toleransökning samt svar på behandling mellan beteende- och 
substansberoenden (Grant et al. 2010, hänvisad till i Falk-Lundgren & Johnselius 
2010:13). 

Som nämnt i 1.1 Begreppsförklaringar finns det en studie vars syfte var att 
undersöka hur mycket tid MMORPG-spelare investerade i sitt spelande i 
jämförelse med en spelare som fokuserade på andra genrer än MMORPG. 
Resultatet blev att MMORPG-spelarna lade ner mer tid än en spelare av andra 
genrer. Majoriteten av de tillfrågade MMORPG-spelarna spenderade någonstans 
mellan 11-40 timmar per vecka på spelet där 11 % av de tillfrågade spenderade 
mer än 40 timmar per vecka. För spelare av andra genrer lade majoriteten ner 
mellan 1-6 timmar per vecka där 2 % av de tillfrågade spenderade mer än 40 
timmar per vecka. Andra aktiviteter blev lidande för spelare av alla genrer. Mer tid 
behövs för att spela och andra aktiviteter blir då bara saker som tar upp tid från 
spelandet (Yee 2006b:69). Resultatet pekar också på att spelare inom MMORPG 
fann den sociala världen i spelet mer spännande än världen utanför spelet. Detta 
stämde inte för spelare av andra genrer. MMORPG-spelare uppgav att de inte var 
beroende utan bara att de föredrog att spendera sin tid med spelen. Om spelen inte 
skulle finnas skulle de spendera sin tid på annat sätt men ändå med en aktivitet som 
har med datorn att göra. Vi vill påpeka att för de flesta spelarna som deltog i 
studien var MMORPG-spel ändå bara en variant eller variation av den vanliga 
vardagliga sociala interaktionen (Ng & Wiemer-Hastings 2005:113). Dessa studier 
är relevanta för vårt arbete då de bekräftar vår misstanke om att MMORPG är den 
spelgenren där flest speltimmar tillbringas per spelare.  
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2.1 Riskfaktorer i omgivningen 
National Institute on Drug Abuse (NIDA) har gjort en sammanställning över 
psykiska och fysiska konsekvenser vid droganvändning, varför individer använder 
droger samt vilka risk- och skyddsfaktorer det finns. (NIDA 2010:5) Exempel på 
riskfaktorer är ett tidigt aggressivt beteende, osäkerhet i det sociala spelet med 
andra samt att föräldrarna brister i tillsynen. Skyddsfaktorer kan vara positiva 
relationer, stöd från föräldrar samt akademiska framgångar (NIDA 2010:7). 
Graden av hur beroende en individ blir av något skiljer sig från individ till individ. 
Allmänt gäller att ju fler riskfaktorer en individ har, desto större är risken att bruk 
av droger leder till ett missbruk och beroende. Samma gäller för skyddsfaktorer 
som istället minskar risken. NIDA menar även att det inte finns någon enskild 
faktor som avgör om en individ kommer att bli beroende av droger utan att det är 
samspelet mellan individen och de miljöer i dennes omgivning som är avgörande 
(NIDA 2010:5). De vanligaste anledningar till att användning av droger påbörjas är 
nyfikenhet samt att må bra eller att må bättre. Individer som lider av social ångest, 
stressrelaterade sjukdomar och depression kan börja missbruka droger i ett försök 
att minska känslor av ångest. Stress kan spela en viktig roll i början av 
droganvändningen. Vid de första mötena med droger upplever användaren ofta 
endast vad som tycks vara positiva effekter med narkotikamissbruk. Konsumenten 
tror också att den kan kontrollera användningen, men för en individ med många 
riskfaktorer kan drogen snabbt ta över hela dennes liv (NIDA 2010:7). 

Detta kan även ses i en studie gjord av Mary-Anne Enoch. Hon påstår att tidig 
stress i barndomen kan vara en utlösande faktor för en utveckling av beroenden. I 
sin artikel The role of early life stress as a predictor for alcohol and drug 
dependence (2010) undersökte hon ett flertal studier som fokuserade på att 
analysera sambanden mellan stressfaktorer i barns tidiga liv och deras senare 
utveckling av alkohol- och drogberoende. Med tidiga stressfaktorer syftar hon på 
fysisk, psykisk och emotionell misshandel, vårdnadshavarnas försummelse av 
barnet samt stressiga livshändelser som exempelvis sexuella övergrepp eller 
föräldrars separation (Enoch 2010:18). I sitt resultat finner hon att hjärnorna hos de 
individer som i den tidiga barndomen konstant utsätts för ovannämnda 
stressfaktorer har en tendens att utveckla hormon- och genstrukturer som påverkar 
vissa av hjärnans dopaminutsöndringsfunktioner i högre grad än normalt (Enoch 
2010:22). Detta kopplar hon direkt till beroendeutveckling som ett naturligt 
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resultat. Vidare fann hon att en stor del barn som upplevt stressiga livshändelser i 
sitt liv inte hade utvecklat några psykopatologiska störningar, men att dessa 
däremot hade haft möjligheten att ta del av andra faktorer som Enoch definierar 
som förebyggande skyddsfaktorer. Dessa utgörs huvudsakligen av genpåverkande 
samspel med miljön (gene-environment interactions) samt relationer med familjer 
och vänner (Enoch 2010:24). Med detta menas att vissa individer bär på gener som 
fungerar som ett skydd mot omgivande riskfaktorer. Hon argumenterar för att 
dessa faktorer är uteslutande relevanta för att ett försvar mot en utveckling av 
eventuella senare störningar ska kunna utvecklas. 

Utifrån dessa forskningsresultat kan det antas att beroendestörningars utveckling 
faktiskt kan ha sin orsak i bakomliggande yttre faktorer i individers omgivning. 
Detta ger en möjlighet att kunna se datorspelsberoende ur ett miljörelaterat 
perspektiv. 

2.2 Beroende i social kontext och som kulturell konstruktion 
I syfte att anknyta till miljörelaterade riskfaktorer som bidragande orsaker till 
beroende måste det även kompletteras med de sociala och kulturella element som 
den omgivande miljön utgörs av. Skog (2005) påstår att det är meningslöst att 
försöka förstå beroendestörningar utan att ta hänsyn till den sociala kontexten som 
är associerad med ett visst beroende (Skog 2005:158). Han beskriver hur den 
ständiga vacklande konflikten mellan abstinens- och konsumeringsmotiv är det 
som är utmärkande för just beroendestörningar. Med detta menas att den beroende 
kämpar mellan att vilja sluta eller fortsätta med sitt beroende. Vidare påstår han att 
dessa motiv påverkas starkt av de förhållanden som individen befinner sig i. Delvis 
kan de negativa konsekvenserna av beroendet bli för mycket för individen, vilket 
får denne att ta beslutet om att sluta med konsumeringen. Delvis kan andra 
omständigheter få honom att fortsätta. Skog (2005) nämner exempel som att 
individen förlorade sin familj, vänner eller arbete och att denne därför inte ser 
någon vidare mening i livet. Han menar att sannolikheten för en individ att börja 
eller sluta konsumera en beroendeframkallande substans beror mycket på de 
omgivande miljöfaktorer som individen är en del av (Skog 2005:159). Sociala 
normer, kulturella regler och traditioner samt andras konsumeringsbeteenden är 
utslagsgivande i denna fråga. Beroende på i vilken typ av miljö individen har 
socialiserats in i kan denne välja att ha en avstående hållning gentemot en viss 
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substans. I relation till studiens syfte kan Skogs slutledningar bidra till att se 
datorspelsberoende ur ett socialt kontextperspektiv. Detta hjälper oss att lättare 
kunna förstå individers spelvanor. 

Room (2003) beskriver däremot hur begreppet beroende kan förklaras som en 
kulturell konstruktion (Room 2003:223 ff). Han menar att det förändrade beteendet 
som orsakas av att en viss drog används kan i vissa samhällen och kulturer anses 
som olämpligt. Således skapas det automatiskt en negativt laddad koppling mellan 
beteendet och substansen. Successivt kan denna koppling utvecklas till att 
substansen ses som den utlösande faktorn. Den förklaras därför som skadlig och 
farlig som helst bör undvikas. Ett exempel för vad som kan anses som ett 
accepterat beteende menar Room är självkontroll ( Room 2003:225). I kulturer där 
normen är att individen själv ska ha kontroll över sitt eget liv, där den personliga 
utvecklingen är eftersträvad och där individualismens grundtankar såsom frihet och 
självbestämmande råder, blir en brist på självkontroll ansedd som ett inadekvat 
beteende. Då vissa substanser, exempelvis alkohol, kan leda till ett sådant beteende 
blir det enkelt för samhället att fördöma konsumeringen av detta. På liknande sätt 
är det möjligt att se på datorspelsberoende ur ett kulturellt perspektiv. Anledningen 
till varför individer anses vara datorspelsberoende är för att de tydliga faktorerna 
som förknippas med ett beroende i allmänhet kan återfinnas hos individer som 
spelar överdrivet mycket datorspel. Likaså blir det möjligt att observera hur den 
kulturella uppfattningen om kopplingen mellan datorspel och skadlighet 
konstrueras. Massmedia är i det hänseendet en faktor som starkt bidrar till 
problemets sociala konstruktion. 

2.3. Tecken på datorspelsberoende 
Vi ska med vår studie försöka finna bakomliggande sociala faktorer som bidragit 
till utveckling av datorspelsberoende. Det finns ingen omfattande studie om detta, 
men som tidigare nämnt i 1.1.2 Datorspelsberoende har Young (2009) i sin studie 
Understanding Online Gaming Addiction and Treatment Issues for Adolescents 
visat på de varningssignaler man kan titta om för att försöka definiera om någon är 
beroende av datorspel. Den första varningssignalen är att spelarens största intresse 
ska vara spelet och att andra viktiga saker kommer i andra hand. När spelaren 
sysselsätter sig med andra aktiviteter, kommer spelet ändå vara det främsta hen 
tänker på och har således svårt att koncentrera sig på den uppgift som ska 
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genomföras. Spelaren kommer att mer och mer dra över de tidsgränser som satts 
upp av exempelvis föräldrar samt strunta i fler och fler sociala aktiviteter till fördel 
för spelet. Många spelare som uppgett att de varit beroende har misskött den 
personliga hygienen samt sovit få timmar per natt. Spelarna försöker också bygga 
upp en fasad, för exempelvis föräldrarna, genom att försöka dölja att de spelar så 
mycket som faktiskt gör (Young 2009:360). Som ursäkt för att sitta vid datorn är 
det för ungdomar vanligt att säga att det är skolrelaterat, medan de äldre spelarna 
använder sig av ursäkter som är jobbrelaterade. Gemensamt för ungdomar och 
äldre är att de hittar på ursäkter inför sina vänner kring varför de inte kan följa med 
ut och göra andra aktiviteter (Young 2009:361). 

2.4 Gräns mellan beroende och hobby 
Einarsson & Södling skrev 2008 en C-uppsats inom socialt arbete om 
datorspelande ungdomars upplevelser av datorspel som intresse, och var gränsen 
till beroende går (Einarsson & Södling 2008:2). Fem ungdomar intervjuades 
kvalitativt. Forskarnas resultat visar på att samtliga ungdomar ansåg att 
datorspelsberoende var en reell risk vid datorspel som hobby. Ungdomarna ansåg 
vidare att det kan definieras som datorspelsberoende när spelarens omgivning och 
relationer blir lidande (Einarsson & Södling 2008:35). Författarna undersökte även 
varför ungdomar spelar så mycket. De faktorer som lockar spelarna var främst 
sociala faktorer. Ungdomarna menade att datorspel var bra sätt för att hålla 
kontakten med vänner från skolan samt att träffa nya vänner i spelet. Detta 
bekräftas av en studie som visar att många spelare inom MMORPG finner 
spelvärlden mer tillfredsställande än den riktiga världen. Att detta enbart är 
negativt skulle vara falskt då dessa spelare endast har en annorlunda syn på det 
sociala livet än de människor som inte spelar. Studien visar att de flesta spelare 
väljer själva att spela och inte känner abstinens om de inte får spela varje dag. 
Dessa spelare kommer ändå ses som att de har ett asocialt och inåtvänt beteende då 
de inte spenderar sin tid på det sättet som är accepterat från samhällets perspektiv 
(Ng & Wiemer-Hastings 2005:112). Wan & Chiou menar dock att majoriteten av 
spelarna upplever sitt liv som tråkigt och meningslöst utan spelen. Framgångar i 
spelet ger spelaren glädje och mening i det riktiga livet (Wan & Chiou 2006:763). 

En annan faktor som lockar är den verklighetsflykt som spelet ger. Spelet ger 
spelaren en chans att stressa av och spelet gör det lätt att glömma bort verkligheten. 
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Ungdomarna anser att det är just denna verklighetsflykt som gör det lätt att hamna 
i ett beroende (Einarsson & Södling 2008:24). Detta bekräftas av annan forskning 
där Young har satt upp just verklighetsflykten som ett kriterium för 
datorspelsberoende. Han menar att spelet blir ett tryggt hjälpmedel för att glömma 
stress och problem i det verkliga livet (Young 2009:362). För att, som exempelvis 
förälder eller närstående, hjälpa en datorspelsberoende ska man försöka stötta den 
beroende och försöka visa en värld utanför spelandet genom att exempelvis resa 
bort ett tag. Att som förälder dra ut sladden eller kasta ut datorn tror ungdomarna 
skulle ge motsatta effekter än vad de vill uppnå (Einarsson & Södling 2008:32). 

2.5 Hyperrealitet och verklighetsflykt 
För att återkoppla till verklighetsflykten som beskrivs i 2.4 Gräns mellan beroende 
och hobby använder vi oss av Jean Baudrillards teori om hyperrealitet. 
Jean Baudrillard är en sociolog som utformade teorin om hyperrealiteten. Denna 
använder Baudrillard för att förklara varför individer lever sitt liv i den virtuella 
världen. Den virtuella världen kan ge individen samma erfarenheter och 
upplevelser som den riktiga världen. Den kan ge oss relationer, kunskaper och 
mening, vilket betyder att gränsen mellan riktigt och virtuellt inte längre existerar 
(Kellner 2006:11). Baudrillard menar att dagens underhållning och teknik är så 
intensiv att denna inte kan jämföras med den banala vardagen vi lever i. 
Verkligheten som vi minns den har således slutat existera. Kvar finns en kopia av 
verkligheten som försöker efterlikna det gamla levnadssättet (Kellner 2006:12). Ett 
känt exempel som Baudrillard använder sig av är Disneyland. Disneyland skapas 
för att likna vår egen värld. Exempelvis är husen uppbyggda på samma sätt och 
människor är utklädda till djur vi känner igen. Detta blir tilltalande för oss. Trots 
det presenteras Disneyland som en fantasivärld och det menar Baudrillard beror på 
för att vi ska fortsätta tro på den verkliga världen. Denna verkliga värld existerar 
inte längre för i den existerar inte det levnadssätt vi vill ha. Vi blir lurade att tro att 
Disneyland är en illusion när det egentligen är verkligheten som är en illusion som 
inte längre kan ge oss lycka. Disneyland är således en simulation av hur vi vill att 
världen ska vara och är då en del av den egentliga verkliga världen (Erwing 
2004:8). Tidigare forskning om datorspelande hänvisar ofta till att det är 
verklighetsflykten som spelaren söker (Einarsson & Södling 2008:24). Att spelaren 
söker sig till spelens värld kan således bero på att den verkliga världen inte tilltalar 
dem, då den är banal och omodern jämförd med det tekniken kan erbjuda.  
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3. Teori 
I vår studie inom datorspelsberoende fann vi att beroendebegreppet, trots 
begränsad forskning, finner sin förklaring inom olika teoretiska forskningsfält 
såsom sociologi, socialkonstruktionism, beteendepsykologi, socialpsykologi, 
psykoanalys, neuropsykologi samt socialantropologi. Tidigare forskning inom 
datorspelsberoende fokuserade ofta på att undersöka individernas upplevelser av 
sitt beroende, omgivningens upplevelser av den beroende individen eller 
samhällets konstruktion av datorspelsberoende som socialt problem. Således utgick 
de flesta studier från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där individernas 
beroende förklaras som en social konstruktion av samhället. Vi ville dock 
undersöka individens beroende från både ett socialt såsom psykologiskt perspektiv 
då vi ansåg att båda faktorer spelar en avgörande roll i individens utveckling av ett 
datorspelsberoende. Därför blev vi intresserade av vilka faktorer i individens 
uppväxt som kunnat ha en betydande roll för en senare utveckling av dennes 
beroende. Valet av teori föll därför på utvecklingsekologi. 

Utvecklingsekologi är en socialpsykologisk teori som utformades av den 
amerikanska forskaren Urie Bronfenbrenner. 1972 genomförde han 
forskningsexperiment där han jämförde uppväxten av barn som befann sig i olika 
kulturella och politiska samhällen för att studera likheter och skillnader i deras 
uppväxt som uppkom beroende på i vilken miljö de hade befunnit sig i. Resultaten 
beskriver han i sitt verk Two worlds of Childhood (1972), där han fann att det 
samhälle som individen växer upp i har en signifikant relevans för uppkomsten av 
diverse sociala problem. Teorin om utvecklingsekologi introducerade han först i 
sitt verk The ecology of human development (Bronfenbrenner 1979). Grunden i 
hans teori är att förklara en människas utveckling med ytterligare faktorer än 
endast individens individuella förutsättningar. Han utgår då från att utveckling sker 
i ett sammanhang, i interaktionen med omgivningen samt att individen kan 
studeras i den vardagliga miljön hon befinner sig i. För att förtydliga hur 
omgivningen påverkar en människa i sin utveckling skapade Bronfenbrenner en 
modell som vidareutvecklades och applicerades på skolmiljön av 
pedagogikprofessorn Bengt-Erik Andersson (Andersson 1986). 
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Utvecklingsekologin är, om vi tittar på de olika begreppen, lik de flesta andra 
beteende- och samhällsvetenskaperna som exempelvis socialpsykologi och 
sociologi. Det som utmärker utvecklingsekologin är att utvecklingsförloppet anses 
vara kontextbundet. Med det menas att de olika faktorerna som kan spela en roll i 
individens utveckling är relaterade till varandra och måste ses i sitt sammanhang. 
Vidare menar Bronfenbrenner att de olika element kan studeras ända in till sin 
minsta form: en relation mellan två människor som han kallar för dyad 
(Bronfenbrenner 1979:7). Han förklarar hur utvecklingen av den ena 
dyadmedlemmen påverkar den andra parten i dyaden och att detta fungerar åt båda 
håll. Ett steg i ett barns utveckling som beror på mammans omsorg påverkar 
således även mammans egen utveckling. Den tvåsidiga relationen mellan dem har 
med andra ord en effekt på bådas enskilda utvecklingsprocess. Denna interaktion 
kan enligt Bronfenbrenner inte förbises när en individs utvecklingsförlopp ska 
studeras (Andersson 1986:29,77). Bronfenbrenner menar vidare att biologiska 
faktorer också är en viktig del i denna process, men att dessa inte har beaktats och 
därmed inte inkluderats i utformandet av den utvecklingsekologiska modellen. 

3.1 Teorins fyra miljösystem 
Bronfenbrenner har i sitt arbete med utvecklingsekologin över tiden format ett 
flertal propositioner och hypoteser som bitvis förklarar olika funktioner av teorin i 
detalj. Han har listat hypoteserna i nummerordning från 1 till 50 och 
propositionerna i bokstavsordning från A till L. Dessa har Andersson (1986:64) 
sammanställt och använt för att skapa en helhetsbildande presentation av de fyra 
miljösystemen. De presenteras i detta stycke. I studiens analysdel kommer vi bryta 
ner teorin och använda oss av Bronfenbrenners propositioner och hypoteser i ett 
försök att belysa våra resultat. 

Mikrosystemet omfattar individens närmiljö. De tre faktorer som bildar de 
viktigaste elementen i mikrosystemet är roller, relationer och aktiviteter. Dessa tre 
faktorer bidrar till individens utveckling (Andersson 1986:23). Viktigt att studera 
inom utvecklingsekologisk forskning är alltså vad och hur individen gör, vilka 
människor som finns i individens omgivning, samt hur rollerna runtomkring har 
utformats. Ett exempel på en sådan roll är om föräldrarna har ett auktoritärt eller 
demokratiskt angreppssätt. Även de roller individen själv intar i olika miljöer ska 
studeras (Andersson 1986:24). Dessa miljöer inkluderar bland annat familjen, 
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vänskapskretsen men även andra miljöer som individen deltar i, såsom arbetsplats, 
skola eller fotbollsträning. 

En individs verklighet formas inte endast av de separata närmiljöer den ingår i, 
utan även av på vilka sätt de olika miljöerna interagerar med varandra. I 
mesosystemet studeras just detta för att se hur de formar en helhet för individen. 
Individen tar med sig erfarenheter från en närmiljö till en annan vilket gör det 
oundvikligt för dessa att påverka varandra. En studie visar att en tredjedel av 
högstadieelever var rädda på vägen till och från skolan. Denna rädsla påverkar 
individens beteende och relationer även i och utanför skolan. Detta exempel visar 
varför en enskild närmiljö för individen inte kan vara opåverkad av andra 
närmiljöer (Andersson 1986:26). 

Utanför mesosystemet är det inte längre aktiviteter, roller och relationer som 
betraktas utan hur de olika institutionerna i samhället påverkar individen. Den 
inkluderar andra faktorer som ligger utanför individens direkta närmiljö men som 
ändå påverkar individens utveckling samt hur aktiviteter, roller och relationer är 
utformade i underliggande närmiljöer. Detta kallas för exosystemet. För att 
klargöra exosystemet kommer vi att använda oss av ytterligare ett exempel från 
skolmiljön. Ett vanligt problem i skolan idag är personalomsättningen. Det kan 
bero på multipla faktorer såsom arbetsbelastning och resursbrist. Dessa 
förhållanden kommer att påverka vilka aktiviteter, roller och relationer som elever 
och personalen kommer att använda sig av. Exempelvis kan en stor 
personalomsättning göra det svårare för elever att knyta an till nya lärare och 
därför kan eleverna riskera att gå miste om viktiga relationer. Detta skulle även 
försvåra kontinuiteten i institutionen vilket kan påverka den grundläggande 
värderingen individen får om skolan (Andersson 1986:28). 

Makrosystemet utgörs av ett övergripande system som inbegriper de mindre 
systemen. Den utgörs även av kulturella och sociala normer och värderingar som 
råder i samhället, exempelvis den allmänna synen på könsroller. Förändringar i 
makrosystemet är sådana som har direkta och indirekta konsekvenser som 
individen möter i sin närmiljö och som påverkar hur de underliggande närmiljöerna 
fungerar. Detta kan exempelvis vara politiska beslut som påverkar individens 
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skolgång eller hur en patriarkal könsnorm kan styra familjers rolluppsättning 
(Andersson 1986:28). 

3.2 Utvecklingsekologi och datorspelsberoende 
Då Bronfenbrenners utvecklingsekologi definierades innan IT-teknologin slog 
igenom finns det varken från Bronfenbrenner, Andersson eller någon annan 
forskare inom utvecklingsekologin, anknytningar till just datorspelsberoende. 
Bronfenbrenners ursprungliga syfte med teorin var att analysera barns uppväxt i 
olika länder och hur de utvecklade sig i proportion till de miljöer de interagerade 
med. Andersson vidareutvecklade det och applicerade teorin på skolan som främsta 
närmiljö. I vår studie används teorin förmodligen för första gången för att belysa 
utvecklingen av datorspelsberoende. Innan en förklaring till hur vi applicerade 
teorin, måste Bronfenbrenners och Anderssons metoder av teorins effektiva 
användande förklaras mer ingående. 

Bronfenbrenner (1979:125) och Andersson (1986:30) menar att omgivningens 
inflytande på individens beteende och utveckling kan studeras optimalt genom att 
försätta individen i en för denne obekant och främmande miljö. Bronfenbrenner 
kallar detta för ekologiska experiment. Han beskriver dess genomförande att 
individens beteende, aktiviteter, roller samt reaktioner i vissa situationer först 
måste observeras i individens naturliga miljö för att senare studera det i en 
främmande och neutral miljö. Bronfenbrenner menade att den optimala neutrala 
miljön var ett laboratorium. De skillnader i individens beteende i olika miljöer kan 
då observeras för att studera på vilket sätt vissa miljörelaterade faktorer kan ha en 
betydelsefull inverkan på individens beteende, och hur dessa faktorer kommer 
påverka utvecklingen i det långa skedet. 

Som tidigare nämnt var syftet med att använda utvecklingsekologi i samband med 
datorspelsberoende inte att förklara beroendet genom att spekulera kring vilka 
faktorer i individens miljö som är de utlösande orsakssamband till deras beteende. 
Med andra ord ville vi alltså inte beskriva de bakomliggande faktorer vi hittade 
som determinerande för ett datorspelsberoende. Således kunde vi inte använda oss 
av samma forskningsmetod som Bronfenbrenner beskrev. Vi ville snarare 
undersöka varje enskild individs bakgrund för att göra separata tolkningar av 
dennes beroendesituation. Vi valde att undersöka hur informanternas bakgrund såg 
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ut innan, under och efter deras beroende. Det gjorde att vi kunde se den utveckling 
som skett i samband med olika omgivningsfaktorer. Därefter kategoriserade vi 
informanternas svar enligt den utvecklingsekologiska modellen för att skapa en 
bild av vilka miljöfaktorer informanterna nämnde mest i relation till sitt beroende. 
Slutligen jämförde vi alla kategorier med varandra för att analysera eventuella 
likheter och skillnader. Från ett utvecklingsekologiskt perspektiv skulle det 
generera svar på om våra informanter vuxit upp i liknande familjära och sociala 
förhållanden. Detta skulle visa om individernas miljö hade relevans för deras 
utveckling av ett datorspelsberoende. 

Som tidigare nämnt beskriver Bronfenbrenner och Andersson hur en individs 
utvecklingsförlopp måste ses i dess kontext. Det innebär alltså att studera på vilket 
sätt olika element i individens omgivning interagerar med och är relaterade till 
varandra. Efter det ska det studeras hur denna interaktion påverkar individens 
utveckling. Detta var omöjligt för oss att studera då vi inte kunde observera våra 
informanter i deras naturliga miljö samt i en neutral miljö för att utgöra skillnader 
och likheter. Vi kunde således inte ta hänsyn till detta och missar då att undersöka 
kontextbetydelsen. Dock vill vi nämna att detta inte ingår i syftet med studien. 

Studien koncentrerar sig huvudsakligen på att undersöka individens relationer till 
sin omgivning. Det bör inte glömmas att spel levererar olika miljötyper i sig. 
Miljöerna är olika beroende på spel. De kan utgöras av stora öppna fantasivärldar 
eller vara återskapningar av verkliga platser. Spelmiljön utgörs inte endast av 
spelvärldens fysiska form. Spelas det via Internet med andra individer, blir det 
möjligt för spelaren att interagera socialt med dessa. Många spel möjliggör för 
spelaren att bygga upp intima och betydelsefulla relationer till andra spelare. Dessa 
miljöfaktorer återfann vi i Bronfenbrenners beskrivning av mikrosystemet och 
därför inkluderade vi spelmiljön som en separat närmiljö i vår studie. 

För att förtydliga vilken relevans socialt umgänge har i utvecklingsekologin, vill vi 
illustrera Bronfenbrenners inställning till denna fråga. Enligt honom är de sociala 
relationer som en individ knyter an till under sin uppväxt relevanta för hennes 
framtida utveckling (Bronfenbrenner 1979:45). Han myntade begreppet molar 
aktivitet som ett av nyckelelementen i denna process. En molar aktivitet är enligt 
Bronfenbrenner en fortlöpande process eller ett beteende som utförs eller utlevs 
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inom sin egen tidsram med en klar början och slut. Den utmärker sig genom att den 
har en mening för alla som deltar i den miljön där den utförs eller upplevs. 
Bronfenbrenner menar att det inte ska förväxlas med en handling som exempelvis 
ett leende eller en dörrknackning. Det är snarare en aktivitet, som att läsa en bok 
eller att prata i telefonen. Han fortsätter med att sådana aktiviteter kan ha olika 
meningar beroende på vilken kontext individen befinner sig i och hur den upplevs 
av individerna runt omkring (Bronfenbrenner 1979:47 ff). Han menar vidare att en 
molar aktivitet ofta har större betydelse när den utförs tillsammans med andra. 
Relationer med andra individer kan fästas genom att aktiviteten utförs i grupp. 
Slutligen påstår han att om aktiviteterna skapas av andra i individens omgivning 
har detta en direkt effekt på individens psykologiska utveckling. Ett enkelt 
exempel är hur ett barn uppfattar sin relation med andra barn när denne blir 
inbjuden till att spela fotboll med dem. I relation till datorspelande kan teorin 
översättas genom att illustrera hur en spelare påverkas av att delta i strider, 
tävlingar eller andra aktiviteter som kräver ett starkt samarbete och ett socialt 
gruppsammanhang. Denna relationsprocess kan fortsätta och slutligen successivt 
utvecklas till ett nytt och behagligt socialt nätverk. Detta ger oss en möjlighet att se 
datorspelande från ett socialt perspektiv. 
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4. Metod 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Inom forskning är frågan om det ska vara av det kvantitativa slaget eller det 
kvalitativa slaget alltid aktuell. Att använda sig av kvantitativa forskningsmetoder 
ger oss möjlighet att få resultat från ett större urval och därför ge resultatet en 
bredd. En sådan bredd gör att vi kan utforska ett fenomen och förstå variationen i 
populationen. Ett mindre urval som används inom kvalitativa forskningsmetoder, 
ger oss ett djupare resultat men eftersom urvalet ofta är litet kan det inte avspegla 
populationen. Resultatet från kvalitativ forskning kan ge oss en indikation på hur 
det kan se ut i populationen. Det finns tre typer av kvalitativ data: intervjuer, 
observationer samt sammanställning av dokument (Patton 2002:4). För vår 
forskning har vi samlat in data kvalitativt genom att intervjua individer som ansett 
sig själva varit spelberoende. Intervjuerna har genomförts enskilt. Detta för att vi 
dels inte ville att de skulle påverka varandra och leda in varandra på ämnen som de 
kanske inte skulle berört om det hade varit en enskild intervju, dels för att vi tror 
att det kan finnas en risk för att det skulle uppkomma en rädsla att beröra vissa 
ämnen om det är för många närvarande. Det finns tre metoder att bygga upp 
kvalitativa intervjuer på. Det informella-konversations-intervjun, intervju-guiden 
och den standardiserade mallen. I den informella-konversations-intervjun används 
en ostrukturerad intervjuform. Intervjun går till så forskaren försöker hålla en 
vanlig konversation med informanten om det ämne som ska utforskas. Denna form 
möjliggör maximal flexibilitet då informanten själv väljer vad inom ämnet som 
berörs. Används en intervju-guide så listar forskaren de ämnen som ska beröras i 
intervjun. Frågorna är inte förutbestämda utan den består av teman som forskaren 
vill beröra. Detta ger forskaren öppna svar från informanten, samtidigt som svaren 
håller sig inom de ramar som forskaren har satt upp. I en standardiserad intervju 
ställs samma frågor i samma följd till alla informanter för att lättare kunna se 
likheter och skillnader i mönster (Patton 2002:345). Det är viktigt att nämna att 
ingen av dessa metoder behöver användas helt exklusivt (Patton 2002: 347). För 
vår studie tyckte vi att en intervjuguide passar vårt syfte bäst. För att få 
informanten att komma in på de ämnen vi ville beröra under intervjun förbereddes 
en mall med olika teman. Denna mall med frågor var samma för samtliga 
informanter. De teman vi ville beröra var spelintresse, beroendesituation, familj, 
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vänskapsrelationer, skolsituation, relationer till individer utanför familje- och 
vänskapskretsen samt deras syn på media och datorspel. Vårt syfte med att fråga 
dem om deras spelintresse var för att få informanterna att känna sig avslappnad. På 
så vis hoppades vi lättare kunna komma in på deras beroendesituation. Övriga 
teman baserade på Anderssons (1986) egna uppfattningar av vilka miljöer det är 
som ingår i de olika utvecklingsekologiska systemen (Andersson 1986:21). 
Beroende på vad informanten själv svarade, grävde vi djupare i det denne själv 
återkom till och det vi kände var relevant att gräva djupare i. Vi hade även ett antal 
standardiserade frågor för att enkelt kunna jämföra svaren med övriga informanter. 
Mallen med teman och frågor kan återfinnas i bilaga 2 i slutet av arbetet. Samtliga 
intervjuer spelade in digitalt. 

4.2 Urvalsmetod 
Det vi ville ta reda på med vår forskning är om det finns några bakomliggande 
sociala faktorer som bidrar till att vissa människor fastnar i ett datorspelsberoende. 
Vi har genomfört undersökningen enligt en kvalitativ forskningsmetod och har 
därför använt oss av ett litet urval som å andra sidan är informationsrikt. Våra 
förhoppningar var att vi skulle få ett urval på sex individer. Storleken på urvalet 
grundades på att vi hoppades få långa och djupgående intervjuer. Vår första metod 
för att hitta informanter var att vi tog kontakt med ett behandlingshem mot 
datorspelsberoende. Av forskningsetiska skäl vill vi inte ange i studien vilket 
behandlingshem vi tog kontakt med. Då vårt syfte från början var att endast 
inkludera de som genomfört en behandling mot datorspelsberoende använde vi oss 
av ett kriterieurval där kriteriet för informanten var att han eller hon ska ha slutfört 
en behandling mot datorspelsberoende (Patton 2002:238). Vi skickade därför vårt 
syfte samt frågeställning till en föreståndare på behandlingshemmet och frågade 
om denne kände till individer som skulle kunna svara på frågor för vår forskning. 
Vårt urval var också ett kedjeurval med endast en länk som hänvisade till 
informanter (Patton 2002:237). Denna urvalsmetod var dock inte framgångsrik för 
oss. Urvalsmetoden gjorde att vi fick kontakt med en informant. Detta gjorde att vi 
var tvungna att ändra vårt kriterium för informanter till att också inkludera dem 
som inte har genomfört en behandling mot spelberoende. I ett försök att få tag i 
flera informanter öppnade vi en forumtråd på en svensk internetsida vars syfte är 
att samla TV- och datorspelsintresserade (www.loading.se). I forumtråden 
presenterade vi vårt missivbrev och lämnade våra kontaktuppgifter. Vi förkastade 
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denna idé relativt snabbt då vi hittade ett annat sätt att få tag i fler informanter. Vi 
använde oss istället av en spelförening där en av oss är aktiv (Se 4.7 
Förförståelse). Styrelsen i spelföreningen informerades om studien som i sin tur 
gav förslag till informanter i deras nätverk som har ansett sig själva som 
spelberoende. Informanter som författarna kände till på grund av delaktighet i 
spelföreningen nekades till medverkan i studien. Vi satte då upp ytterligare ett 
kriterium som löd att någon del av informantens liv skulle ha direkt påverkats av 
spelandet. Detta var en av de anledningar som Einarsson och Södling (2008) fann 
var gränsen mellan hobby och beroende (Einarsson & Södling 2008:35). Detta 
gjorde att vi fick kontakt med ytterligare fyra individer som vi kände passade in för 
vår studies syfte och frågeställning. Vår urvalsmetod blev till slut alltså ett 
kriterieurval där kriteriet för att delta i studien var att informanten själv ska ha 
ansett sig som datorspelsberoende samt att någon del av livet skulle direkt ha 
påverkats av spelandet. Begreppet del av livet inkluderar relationer med familj, 
vänner, skol- och arbetssituation samt delar som informanten själv uppger har 
påverkats av spelandet. 

4.3 Urval 
Vi använde oss av fem informanter. Vårt mål var att få sex informanter men på 
grund av att det fortfarande är ett begränsat område samt svårigheten att få 
informanter att ställa upp på intervjuer fick vi nöja oss med fem stycken. En 
föreståndare på ett behandlingshem beskrev att deras klienter ofta är blyga vilket 
gör dem mindre benägna att ställa upp på en intervju, speciellt med två okända 
människor. Våra informanter var alla över 18 år. Tre av dem var män och två av 
dem var kvinnor. Könsfördelning har inte tagits i åtanke då vårt syfte är att 
undersöka beroendet, och inte skillnad i genus. Att könsfördelningen nästan är 
jämn är en slump. En av våra informanter har genomfört en behandling mot 
datorspelsberoende. Vår plan från början var att alla våra informanter skulle 
genomfört en behandling mot detta men det kunde tyvärr inte genomföras. 

4.4 Bearbetning - transkribering och kategorisering 
Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut i pappersform. Transkriberingen 
delades upp mellan författarna, men genomfördes enligt förutbestämda riktlinjer. 
Informantens namn och nuvarande ålder, namn på individer, skolor, föreningar och 
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orter samt informantens nationalitet har tagits bort i transkriberingstexten. Detta 
styrker utskrifternas reliabilitet samt skyddar informantens integritet. I utskrifterna 
har vissa talljud skrivits ut, men har tagits bort när vi citerat dem. Pauser som 
varade längre än tre sekunder har skrivits ut med tre punkter. Citaten har inte 
rättats grammatiskt för att informanternas naturliga utsagor skulle kunna återges 
och utsagornas reliabilitet kunde bibehållas. 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ analysmetod. I bearbetningen av 
materialet använde vi oss av meningskategorisering. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver det som en systematisk begreppsbildning kring ett uttalande (2009:217 
ff). Det används främst för att kunna kvantifiera bestämda teman i en intervju. Vi 
använde den metoden främst för att undersöka om det fanns flera gemensamma 
samband i informanternas utsagor. Kategoriseringen av materialet genomfördes 
enligt förutbestämda ramar och riktlinjer, som grundades i utvecklingsekologins 
fyra miljösystem. Första intervjun bearbetades tillsammans och därefter delades 
arbetet upp mellan författarna. 

Inom mikroperspektivet utgick vi från tre av Anderssons (1986:21) egna inre 
miljösystem: familj, vänner och skolan. Vi märkte dock under analysprocessen att 
alla informanter flera gånger nämnde att vissa aspekter av spelet hade påverkat 
dem på olika sätt. Därför skapade vi en fjärde kategori som vi kallade för miljön i 
spelet. Den kategorin inkluderar allt det som har med miljön i spelet att göra, 
exempelvis relationer med andra spelare. Inom mesoperspektivet koncentrerade vi 
oss på att undersöka om informanterna hade kontakter som befann sig utanför 
mikrosystemet och på vilket sätt de påverkades av dem. Detta val gjorde vi då vi 
inte kunde observera samspelet mellan informanternas mikrosystem, så som 
Andersson beskriver att mesosystemet ska mätas (Andersson 1986:26). 
Exosystemet fokuserade på hur informanterna hade påverkats av olika lokala eller 
strukturella förhållanden i de miljöerna de hade vistats i. Med detta syftade vi 
huvudsakligen på de förhållanden som rådde informanternas skolor, arbetsplatser 
eller liknande miljöer som har en organiserad struktur. Makroperspektivet utgår 
enligt Andersson (1986:29) från samhällsstrukturella förhållanden. Det kan handla 
om nationella politiska beslut som påverkar de mindre systemen i modellen, såsom 
skolmiljön. Den innefattar dock även hur olika allmänna värderingar och normer 
som existerar i samhället kan påverka individen i sin uppväxt. Vi fokuserade därför 
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på att undersöka hur informanterna tyckte att de påverkades av delvis media och 
medias bild av datorspelande samt hur de berördes av allmänna åsikter om 
datorspelande. 

4.5 Forskningsetik 
Detta avsnitt kommer att handla om den etik vi förhöll oss till. Vi utgick från 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. I denna betonas individskyddskravet. Det innebär 
att alla individer som kan påverkas av den genomförda forskningen kan utsättas för 
risken att skadas både psykiskt och fysiskt av den, samt har rätten att skyddas från 
det (Vetenskapsrådet s. 5). De fyra huvudkraven för att skydda individen är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet handlar om att individen ska bli informerad om studiens syfte, 
frågeställning, hur personliga uppgifter kommer att behandlas samt vad resultatet 
från studien kan komma att användas till (Vetenskapsrådet s. 7). Både i 
missivbrevet som vi skickat ut till våra informanter och vid den personliga 
kontakten informerade vi informanterna om oss, var vi kommer från, varför studien 
genomförs och hur resultatet kommer att användas. Samtyckeskravet handlar om 
att alltid ha individens samtycke, exempelvis vid hantering av personliga uppgifter 
samt att det som framkommer i intervjun kan användas i studien (Vetenskapsrådet 
s. 9). Individen ska också kunna känna att han eller hon får avbryta sin medverkan 
när som helst. Denna information bifogades skriftligen i missivbrevet samt 
presenterades muntligt vid varje intervju. Det var viktigt för oss att informera 
informanterna tydligt om att de när som helst fick dra sig ur, och att det aldrig var 
något tvång att delta. Detta för att vi tror att en känsla av tvång leder till minskad 
motivation som vi tror kan leda till missledande svar. Konfidentialitetskravet 
handlar om att alla personliga uppgifter ska behandlas omsorgsfullt och på ett 
sådant sätt så obehöriga inte kan ta del av dem. I vår studie skrevs resultatet på så 
sätt att ingen kan identifiera individerna som deltar, och informanter fick 
skriftligen se vilka sekretessregler angående tystnadsplikt vi som forskare 
förbinder oss till (Vetenskapsrådet s. 12). Det bifogades även det i missivbrevet. 
Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som framkommer får endast användas 
i forskningssyfte och inte utnyttjas för andra ändamål (Vetenskapsrådet s. 14). Vi 
strukturerade upp våra intervjuer och informationsblad enligt dessa 
forskningsetiska principer. Därför anser vi att ingen av dessa regler kom i krock 
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med vår studie utan mer bidrog till att forma den till att bli så bra som möjligt, 
både för oss och informanter. 

4.5.1 Forskningsetisk diskussion 
Genomgående i hela studien var vi noga med att följa dessa forskningsetiska 
riktlinjer. Uppsatsen skrevs så att en läsare aldrig skulle kunna identifiera en 
informant. Vi var noga med att aldrig bygga upp en historia bakom en informant då 
vi inte ville att en närstående till denne skulle kunna identifiera informanten med 
hjälp av multipla ledtrådar. Därför skrevs heller aldrig kön ut, utan alla informanter 
benämns som informanten, och pronomen skrivs om till hen och honom eller 
henne. De inspelningar som gjordes i samband med intervjuerna raderades efter 
transkriberingen av materialet var färdigt. I transkriberingen togs alla namn bort, 
exempelvis på individer, platser och skolor. Transkriberingen raderades när 
resultatet hade sammanställts och ingen obehörig individ fick ta del av denna data. 
All insamlad data användes endast till syfte för denna studie. Således uppfyller vi 
alla de fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet satt upp. 

4.5.2 Etiska dilemman 
Under arbetets gång stötte vi på vad vi ansåg var etiska dilemman. Vi försökte i det 
längsta hitta informanter som genomfört behandling mot datorspelsberoende. Vi 
fick senare problem med att hitta tillräckligt med informanter. Därför ändrade vi 
vårt urval till individer som själva ansett sig varit beroende av datorspel. Detta fann 
vi var ett dilemma för oss. Då de själva fick definiera sitt beroende, hade vi få 
möjligheter att avgöra i vilken grad varje enskild informant hade varit beroende. 
Vårt urval ökade risken för att få en större spridning av olika beroendetyper. Vi 
ansåg senare att det inte var ett problem att vi hade informanter som genomfört 
behandling och andra som inte gjort det. För missbruk finns ingen gräns och det 
finns ingen ensidig tolkning. Det gemensamma är att det har funnits ett bruk som 
individen funnit okontrollerbart och vilken hjälp en individ behöver varierar från 
individ till individ (FoU i Väst / GR 2008:2). Samtidigt finns den risken även om 
alla informanter kom från en avslutad behandling, då det inte finns några kriterier 
den beroende ska uppfylla för att kunna genomföra en behandling för 
datorspelsberoende. Det kan sägas att behandlingshemmets kriterium är att 
individen själv ska anse sig som beroende. Det kriteriet räcker för att individen ska 
få genomföra en behandling, vilket gör att vår metod måste anses som acceptabel.  
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I vår kontakt med behandlingshemmet fick vi kontakt med endast en informant. 
Därför var vi tvungna med hjälp av andra metoder hitta informanter. Vi fick då en 
idé att hitta informanter på kända spelforum på Internet. Vi tvekade till denna 
metod då vi trodde att vår studie då skulle få en låg validitet och reliabilitet. Detta 
för att vi då skulle intervjua individer som varit beroende, men ändå är aktiva i ett 
spelforum på Internet. Detta skulle skapa en stor diskussion huruvida våra 
informanter verkligen var beroende eller om vår forumtråd skulle ge en sorts 
hypokondriker-effekt. Med hypokondriker-effekt menar vi att användarna på 
forumet skulle inbilla sig att de varit beroende på grund av att de vill delta i vår 
studie. Vi valde ändå att lägga upp forumtråden då vi anser att den risken även 
finns om informanter skulle hittas på andra sätt. Vid studiens slutfas upptäckte vi 
att vi hade glömt bort att radera forumtråden på www.loading.se där vi under en 
kort period under studiens gång planerade att finna informanter. Detta åtgärdades 
direkt när vi uppmärksammade det och all text raderades i forumtråden. 
Forumtråden lästes 42 gånger av användare på forumet men ingen kommentar hade 
lämnats. I texten hade vi presenterat oss själva, vilket behandlingshem vi hade varit 
i kontakt med samt våra kontaktuppgifter. Vi anser att det inte har påverkat 
studiens kvalitet och tillförlitlighet men att det var ett misstag från vår sida då vi 
skrev ut vilket behandlingshem vi var i kontakt med, vilket vi i studien inte valde 
att göra. 

Det är diskutabelt hur korrekt det är att intervjua människor som ansett sig som 
beroende. Genom våra frågor måste informanten tänka tillbaka och återuppleva en 
period i dennes liv som varit jobbig. För att undgå detta har vi försökt ställa så 
öppna frågor inom redan valda teman, för att informanten själv ska få välja vad 
som berörs inom de valda temana. Detta gjorde att vi kan ha missat något relevant 
då informanten kanske inte ville beröra det ämnet. Vi valde ändå att göra den 
avgränsningen då det viktigaste ska vara informantens mående. Vi ville inte att vår 
studie skulle bidra till obehag för våra informanter. 

4.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet är ett mått för att avgöra hur väl det som mäts verkligen mäts. Med andra 
ord kan det beskrivas hur väl den praktiska datainsamlingen stämmer mot vad vi 
har ställt upp rent teoretiskt. I våra intervjuer med våra informanter ville vi 
undersöka om det fanns några bakomliggande sociala faktorer som bidrog till att 
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de fastnade i ett datorspelsberoende. Informanterna har själva ansett sig vara 
datorspelsberoende och de frågor som utformats är kring det som ligger bakom 
spelandet. Vår metod mäter just det vi vill ha svar på och därför anser vi att den har 
en hög validitet. Reliabilitet är ett närliggande mått som istället mäter 
tillförlitligheten i mätningen. Om en hög reliabilitet har uppnåtts kommer samma 
resultat fås varje gång oberoende på vem som utför testet. Detta kan testas genom 
att göra undersökningen upprepade gånger för att sedan räkna ut korrelationen 
mellan de olika resultaten (Patton 2002:20). Reliabiliteten är diskutabel då vi inte 
kan vara helt säkra på om informanterna medvetet missade att lämna någon 
information. Det fanns även en risk att de inte kunde lita på oss och därför kände 
att de inte kunde öppna sig i vår studie. Skulle detta vara fallet för oss skulle det 
resultera i en låg reliabilitet (Patton 2002:497). Efter intervjuerna fann vi dock att 
alla informanter hade verkat vara öppna, avslappnade och intresserade av att 
berätta så mycket som möjligt, vilket minskar risken för en låg reliabilitet. 

4.7 Förförståelse 
En av oss är idag styrelsemedlem i föreningen Goodgame Norrköping som är en 
del av tv- och datorspelsförbundet Goodgame. Han jobbar även som spelredaktör 
för samma förbund. Varje morgon läser han om de senaste nyheter kring spel, 
teknik och spelkultur via Internet och tidningar. Han läser samt skriver egna 
spelrecensioner. Han håller sig också ständigt uppdaterad inom olika medie- och 
forumdebatter kring ämnen som datorspelande, våld i spel och spelberoende. 
Shooter). Spelande av någon typ förekommer nästan dagligen för oss båda. Vårt 
intresse för spel gjorde att vi ville skriva vår c-uppsats om något spelrelaterat. Vår 
förförståelse om spel gör att vi något lättare kan sätta oss in våra informanters 
situationer. Då vi båda aktivt spelat under många år utan att själva fått problem 
som är direkt knutet till spelandet, kan det diskuteras om vi innan studien är 
kritiska till att spelen påverkar användaren negativt. Vi tror inte att det har påverkat 
studiens resultat då vårt syfte inte var att studera hur spelen påverkade användaren, 
utan vilka bakomliggande faktorer som bidrog till utvecklingen av beroendet.  
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5. Resultat 

5.1 Mikrosystem 

5.1.1 Familjerelationer 
Informanterna hade olika berättelser angående hur familjemiljön påverkade dem 
genom livet. Två informanter uppgav att de innan och under beroendet hade en bra 
och stabil relation till sina föräldrar. Dock hade endast en informant en familj där 
föräldrarna inte var skilda utan fortfarande levde tillsammans. De andra tre uppgav 
att de tidigt i barndomen hade hamnat i konflikter med föräldrar eller hade fått leva 
med att föräldrarna ofta bråkade med varandra. Detta hade påverkat alla tre 
informanter i den riktningen att de kände sig deprimerade och ofta var på dåligt 
humör. Gemensamt för dessa tre var att de drog sig till datorspelande för att kunna 
dra sig undan konflikterna. En informant berättar: 

 

”I och med att min familjesituation var så dålig, och blev sämre 
och sämre, vilket gjorde att jag började spela mer och mer och 
mer.” 

Informanten vars föräldrar inte var skilda uppgav att alla i familjen hade sina 
separata liv och hade föga intresse för varandra. Därför försökte informanten låtsas 
inför dem att hen mådde bra. Något liknande kände vi igen hos en annan 
informant, då denne berättade att en bra relation till sin mamma alltid har funnits, 
men hen ville inte att föräldern skulle lägga märke till beroendet. I de andra tre 
fallen var föräldrarna medvetna om barnens spelberoende, men försökte sällan göra 
någonting åt det. 

 

”Båda mina föräldrar tyckte inte om det men de hade ingenting att 
säga till om. De kunde hota om att ta min dator eller stänga av 
Internet men då tog jag datorn och gick, de kunde inte säga nått.“ 
... ”Jag tog datorn och gick till kompisar och spelade eller till 
biblioteket och spelade. Det spelade ju ingen roll vad de sa då. Det 
spelar ingen roll hur mycket de än tjatar för det blir bara värre om 
de tjatar.” 
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Fyra informanter tyckte att de idag efter beroendeperioden har en bra eller 
någorlunda bra relation till båda eller en av sina föräldrar. En informant menade 
dock att relationen till föräldrarna numera är komplicerad på grund av det 
försvagade förtroendet dem emellan. Tre informanter uppgav att minst en av deras 
föräldrar har uppvisat ett beteende som påverkade dem och relationen negativt. 
Hos alla tre bidrog dessa faktorer till att de drog sig till spel för att kunna hantera 
situationen. Detta kunde vara att föräldern hade en “lat” attityd, vilket informanten 
tyckte gick över till honom eller henne och delvis bidrog till utvecklingen av hans 
eller hennes beroende. 

 

“Vad far har varit har väl mer varit ett exempel på hur jag inte ska 
vara, för det är just det jag har sett hur mycket fel det har gått för 
honom, han har ju inte ett sånt beroende, men han har haft den här 
lata sidan har han haft väldigt länge.” 

Ett av dessa negativa beteenden hos en förälder för en informant var att föräldern 
misshandlade denne psykiskt under hela den tiden de bodde tillsammans. Ett annat 
negativt beteende hos en annan informants förälder var “maktberoende”. Dennes 
förälder uppvisade således en väldigt dominant personlighet emot informanten. 
Denna informant samt två andra informanter berättade att deras föräldrar hade 
stora förväntningar och satte höga krav på dem. Detta handlade då om att 
informanterna skulle lyckas väl i skolan. Alla tre uppgav att de kände sig pressade 
av sina föräldrar. Dessa tre uppgav att de kunde fly förväntningar och kraven 
genom spelet. 

 

“Min pappa ville att jag skulle vara smartare än han... så pass illa 
var det.” 

Familjen var alltså del av den press som gjorde att vissa informanter flydde till 
spelens värld. Dock var det i två av fem fall familjen som introducerade 
informanten till spelen. I båda fallen var det genom kusiner som också spelade. 
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5.1.2 Relationer till vänner 
Resterande tre informanter blev introducerade till spel genom vänner. Gemensamt 
för dessa informanter var att de började spela tillsammans med vänner som de hade 
i verkligheten. För tre av dessa informanter påverkades relationerna negativt till 
följd av spelandet då de umgicks allt mindre med vänner och mer med spelet. 
Anledningen till att det inte påverkade relationen för de andra två informanter var 
att deras vänner spelade i lika, eller nästan lika stor grad som de själva. Skillnaden 
var att dessa vänner hade kontroll på sitt spelande och kunde sluta när de ville. En 
informant beskrev skillnaden genom att definiera datorspelsberoende: 

 

“Alltså, det som visar att man är datorspelsberoende är att man 
säger att man kan sluta när man vill men egentligen gör man inte 
det. Jag sa det, jag kan sluta när jag vill, men jag slutade ju inte. 
Jag ville ju inte sluta, men egentligen ville jag väl det för det var så 
påfrestande och jag blev sur varje gång jag spelade.” 

Sociala kontakter påverkades alltså negativt för tre informanter men samtidigt 
uppgav fyra av informanterna att de skaffade nya vänner i spelet vilket gav spelet 
en social aspekt. Den sociala aspekten gav spelarna en samhörighet med varandra, 
en sorts gruppdynamik, vilket dessa fyra informanter fann var en av de anledningar 
till att spelet var så fängslande. Fyra informanter uppgav att det egentligen fanns 
tillräckligt med sociala kontakter i det verkliga livet, innan själva spelandet. Den 
sociala aspekten som spelet gav var alltså inte anledningen till att det intensiva 
spelandet påbörjades. Istället försvårade det för informanterna att lägga ner 
spelandet. För en av informanterna var det just problemen med sociala kontakter 
till andra jämnåriga som gjorde att denne avskärmade sig och sökte en 
verklighetsflykt i spelet. 

 

“Ta bara det här med World of Warcraft, där har man en möjlighet 
att bygga upp sig själv och ge en helt ny bild av sig själv. Att kunna 
typ leva ut allt man velat i livet genom det där spelet, för att här är 
det säkert”… “ i spelet var jag en helt annan person, jag var 
självsäker, väldigt pratsam och glad, väldigt utåtgående och i 
princip tvärtom än i verkliga livet.” 
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I detta citat förtydligas hur spelet kunde hjälpa informanten att släppa sina otrygga 
känslor och kunde börja visa sig från en helt ny sida. 

5.1.3 Skolsituation 
Gemensamt för fyra informanter var att skolan påverkades i stor grad av deras 
spelande. Spelandet medförde för dessa fyra informanter att de kom efter i 
skolarbetet i så stor grad att de antingen inte fick ut en fullständig examen eller att 
de fick gå om årskurser. Den informant som uppgav att spelandet inte påverkade 
skolan trodde att det var spelen som påverkade skolarbetet, men när hen slutade 
spela så sköttes inte skolan ändå. Informanten kom senare fram till att det inte var 
spelandet som påverkade skolan, utan istället dennes psykiska mående. Skolmiljön 
påverkade det psykiska måendet för tre informanter. En informant uppgav att hen 
först började på en gymnasielinje där mobbning mot informanten förekom, vilket 
gjorde denne deprimerad och omotiverad till att fortsätta studera. Efteråt bytte 
informanten gymnasieprogram och skola där hen kom i kontakt med individer med 
liknande intressen. Det var i samband med sina nya klasskamrater som spelandet 
påbörjades: 
 

“Jag behövde inte vara på vakt hela tiden, jag liksom... jag kunde 
vara mig själv. Jag behövde inte göra nått annat, jag behövde inte 
försöka tuffa till mig utan jag kunde bara vara jag. Ja, det var ju 
lite, det var ju skolan och folket på skolans förtjänst” 

Svårigheter med relationer med andra klasskamrater i skolan var ett problem för 
fyra av informanterna någon gång under skoltiden. För två av dessa var det ett 
problem som förekom innan det intensiva spelandet påbörjades. För den informant 
som inte hade känt av utfrysning i skolmiljö uppgav att hen var tvungen att anpassa 
sig till andra och deras intressen för att inte känna sig utanför. Tre informanter 
hade problem med mobbning i skolan medan en blev utfryst men inte direkt 
mobbad. En annan informant kände sig annorlunda och uppgav att denne inte 
riktigt kunde förstå hur andra tänkte, vilket gjorde att hen kände sig ensam trots att 
ingen mobbning förekom. Informanten beskrev att hen kände sig osäker i sociala 
situationer: 
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“Tillsammans med andra så var jag väldigt osäker på mig själv 
och så men i spelet... det fanns lätta regler och följa, det var inga 
direkta krav på dig och man gjorde allt i sin egen takt och så” 

För tre informanter var skolmiljön direkt avgörande för spelandet. Dessa tre 
uppgav att de gick till skolan för att kunna fortsätta spela. De visste att de inte 
skulle få fortsätta spela för sina föräldrar om de inte skötte skolan. Dessa 
informanter beskrev det som att de försökte hålla upp ett sken av att allting 
fungerade bra vilket gjorde att föräldrarna inte kunde misstänka att de egentligen 
hade ett problematiskt spelande: 

 

“Jag gick till skolan, annars hade ju pappa dragit ut Internet. 
Kravet var att jag skulle sköta skolan, jag skulle sköta mitt annars 
drog han ju ut Internet” 
 
“Man var ju tvungen att gå eftersom annars skulle ju föräldrarna 
märka att det var något problem, så för att kunna fortsätta spela så 
gick jag till skolan.” 

Trots det problematiska spelandet uppgav alla informanter att de var duktiga i 
skolan. De behövde inte lägga ner mycket tid för att erhålla ett godkänt betyg. På 
fritiden lades knappt någon tid på skolarbeten, utan informanterna försökte lägga 
så lite tid som möjligt på skolan för att kunna få så mycket tid till spelet som 
möjligt. En informant beskrev det som att man försökte improvisera sig igenom 
skolan: 

“Det blev ju väldigt mycket så att man improviserade sig genom 
skolan, man... försökte spela så mycket som möjligt men ändå klara 
av skolan, det var svårt ibland men vissa ämnen är ju lättare än 
andra.” 

Skolan hade alltså en relativt stor betydelse för informanternas spelande. Vissa 
drog sig till spel just på grund av problem i skolan och vissa gick till skolan för att 
fortsätta kunna spela. 
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5.1.4 Miljö i spelet 
Gemensamt för alla informanter var att de fastnade i spelandet för att det gav dem 
någonting nytt som de inte hade stött på i det verkliga livet. Det handlade 
huvudsakligen om att spelet var väldigt roligt i början, var intressant, ett helt nytt 
sätt att spela, gav utmaningar och adrenalinkickar eller kunde leverera säkerhet och 
trygghet. Alla informanter uppgav att en stor del av varför spelet var roligt var för 
att de var duktiga på det: 

 
“Jag kunde spela, så det var ju det som gjorde att man satt fast 
också. För det var ju dubbelt så kul när man märkte att ja... jag är 
ju bra på det också. Jag trodde det gjorde det mesta att jag satt... 
alltså att jag just kom till det, att man provat en gång och sen bara: 
oj, vänta, jag kan!” 

Det fanns även andra delar av spelet som lockade. En informant poängterade att 
det var just säkerheten och tryggheten i spelet hen eftersträvade i spelet, då hen 
tyckte att samma känsla kunde upplevas i det verkliga livet: 

 

“Det var snarare säkerheten i spelet som jag eftersträvade. ...Jag 
skulle säga, datorspelsberoende. Vi.... är väldigt osäkra och vi 
söker denna säkerheten någon annanstans och det blir ju i spelet. 
Jag var ju osäker för att jag inte var så bra socialt.. jag blev ju 
ensam, det är min anledning. Andra har kanske problem hemma 
där dom inte riktigt känner sig säkra, det är vid datorn man sätter 
sig.” 

Säkerheten som spelet ger var något tre andra informanter också talade om men de 
uppgav att spelet istället fungerade som ett medium för att kunna fly från 
verkligheten, individuella problem, depressioner eller ett sätt att kunna leva ut 
aggression och frustration: 

 
“Det blev ju en verklighetsflykt, för när jag spelade online så var 
jag någon annan. Visst det var jag som spelade, men allt som jag 
kände och mådde det var ju någonting jag inte tänkte på, det 
försvann ju helt när man spelade. Man fokuserade bara på spelet 
och man var ju inne i den världen.” 
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“Ah, men det var ju på grund av det som hänt med familjen att 
göra. Så jag spelade ju samtidigt när jag var deprimerad....”Jag 
kände inget. Jag var insatt i spelet, jag var bara borta, jag bara typ 
kände mig som om jag var en del av spelet.” 
 
“Det var när jag körde och... dödade aliens. Jag kunde gå igenom, 
klarade missions, då tänkte jag allt som hade hänt mig, då tänker 
jag att... det här är jag och tar min revansch tillbaka. Då spelade 
jag ut min aggression på spelet istället. Det är därför jag aldrig 
förlorar, för jag är så pass arg i spelet att jag vill vinna oavsett 
vad.” 

Spelet började som ett roligt tidsfördriv samt var ett sätt att fly verkligheten, men 
två informanter beskrev hur spelandet blev till ett behov som var tvunget att 
tillfredsställas. Spelet hade blivit som en vardagssyssla som skulle göras: 

 

“Det började med att det var något jättekul och spännande och så, 
tills det bara blev vardag. Jag ska väl ta att säga att... ja, det blev 
något som man gjorde varje dag.” 
 
“Jag vet inte varför jag loggade in. Det är det som är det skumma. 
Jag loggade in för att det var ett behov. Allting kretsade ju runt 
spelet då liksom, man loggade in så man var inloggad. Sen gjorde 
man ju ingenting men man var inloggad.” .... “man känner ett 
sug... för det är det man vill göra. Men när man väl sitter där så 
gör man ingenting... men det är där man ska sitta.” 

För en annan informant var det inte ett behov, utan hen beskrev det som en 
“förlatande” och fastlåsande känsla: 

 
“Men när man tänker tillbaka, man känner sig väldigt låst. 
Alltså...väldigt kejchat (från eng cage) äh, alltså inburat i stort sett 
att vara datorberoende. Så som sagt då kom det ju, man var ju 
väldigt förlatad av att sitta där. Och ingenting kul att göra liksom. 
Det var ju till och med så i slutändan att man satt vid datorn 
istället för att gå ut med polarna liksom och såna där grejer.” 
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En annan informant beskrev att spelandet ingav en tom och mållös känsla. Spelet 
gav honom eller henne inte längre samma tillfredsställning som det tidigare hade 
gjort: 

“Men jag kände, när jag kom ut ur depressionen och spelade sen, 
då kände mig att... jag spelade ett spel och inget mer. Det blev 
inget, jag fick inte nått av det, jag blev inte glad. Utan jag blev 
bara nöjd att jag att jag kunde få en bra scoring och inget mer, och 
sen bara ”okej, nu har jag gjort det, nu kan jag inte göra nåt mer” 

När spelet inte längre var så tillfredsställande som det en gång var, var det den 
sociala aspekten i spelet som på något sätt höll dem kvar. Denna faktor var 
någonting som alla informanter återkom till. Den sociala aspekten i spelet var 
uppskattad. Samtliga informanter berättade att spelandet online tillsammans med 
andra spelare gav en social gemenskapskänsla och gav dem en grupptillhörighet 
som de inte ville förlora: 

 

“Alltså, det var ju kompisar som visade spelet och sen spelade jag 
ju med dom. Dom spelade... i början spelade dom väl lika mycket, 
sen fick jag spela själv istället och det var det som gjorde att jag 
inte spelade så mycket i början. När jag hittade några att spela 
med så blev det mer och mer eftersom jag inte behövde vara själv. 
Det var kompisar som man fått, som man fått mer gemenskap med, 
så man slipper sitta och spela själv. Man fick hjälp när man 
behövde hjälp, och om man inte förstod vad man skulle göra så 
kom någon och hjälpte mig och det var det som gjorde att man 
stannade kvar, att man fick... typ gemenskap och man fick... man 
umgicks väl på ett sätt” 
 

Interaktionen med andra spelare var särskilt viktig för en informant som 
poängterade att hen fick acceptans och beröm från andra spelare för sina kunskaper 
i spelet, vilket gav informanten bättre självkänsla: 
 

“Det var det första som fick mig att känna mig normalt faktiskt. 
För när jag spelade online so var det många som sa så här ”oh my 
god, how come you are så fast with the reflexes, how come you are 
so... so in hell good with that?” liksom... Det bra är ju att det har 
hjälpt mig... ett helt nytt sätt att vara på. Fick bättre 
självförtroende, en bättre... en bättre självkänsla.” 
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Utifrån informanternas utsagor kan det sammanfattas att spelets miljö hade en 
betydande roll i informanternas utveckling av datorspelsberoende. Det var spelens 
utmanande och underhållande natur, den sociala aspekten och möjligheten till att få 
informanterna att känna sig bättre än i det verkliga livet som påverkade 
informanterna mest. 

5.2 Mesosystem 
Gemensamt för fyra av våra informanter var att de tog sig ur sitt beroende utan 
hjälp av andra medan en genomgick en behandling på ett behandlingshem som 
specialiserar sig på denna typ av problematik. Denna informant blev hänvisad till 
detta behandlingshem av en kurator. En annan informant har haft kontakt med en 
kurator men i andra sammanhang än för det problematiska spelandet. Denna 
informant upplevde att kontakten var onödig då kuratorn inte trodde på den historia 
informanten berättade. Trots att fyra av informanterna tog sig ur sitt beroende utan 
hjälp av andra var det gemensamt för alla informanter att de kände att de hade 
människor i sin närhet som kunde ge stöd och hjälp till dem om de skulle vilja ha 
hjälp med detta. 

I mesoperspektivet ingår individer som har påverkat dem utanför deras närmaste 
nätverk. Två informanter uppgav att de individer som var utanför deras närmaste 
nätverk kände igen dem på grund av spelandet. En av informanterna blev igenkänd 
av främmande människor samt online, medan den andra var välkänd online. Detta 
igenkännande gav dem en ökad självkänsla: 

 
“Jag var till och med igenkänd på stan, lite yngre folk var det ju... 
men fortfarande liksom ”du är väl [Namn]?” jag liksom ”Ja, det 
är jag”. Och det var ju det som var skitkul liksom att bli igenkänd” 

De positiva aspekterna av spelen var enligt informanterna många och var 
någonting som informanterna återkom till. Gemensamt för informanterna var att 
spelandet till slut blev okontrollerbart och där informanterna var tvungna att 
avsluta spelandet. Anledningarna till att informanterna kände att det var tvungna 
att sluta var olika. En informant fick insyn i sitt problem genom att titta på andra 
spelare runt omkring sig: 
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“När jag såg [Namn] och [Namn] spela mot varandra och när jag 
såg hur han blev när han förlorade” … “så fort jag såg hur han 
betedde sig då jag blev jag typ lite rädd, att han var väldigt 
arrogant och egoistisk. Då tänkte jag såhär att jag vill inte bli som 
dem” 

Kontakterna som befann sig utanför informanternas närmaste miljöer nämndes 
alltså inte i samma stora utsträckning. De som kom upp visade sig dock vara 
betydelsefulla för informanternas inställning till sitt spelande. 

5.3 Exosystem 
Endast en informant berättade om de lokala förhållanden av olika miljöer hen 
vistades i, och på vilket sätt det påverkade hans eller hennes utveckling. Hen 
uppgav att skolan hen gick på var ny och därför inte heller speciellt välstrukturerad 
och organiserad. Enligt honom eller henne tillät lärarna eleverna att jobba fritt, 
vilket inte motiverade eleverna till att engagera sig tillräckligt mycket. Många 
lärare höll inte heller vad de hade lovat eleverna. Detta bidrog till missnöje och 
minskad ambition bland eleverna: 

 

“De hade sagt att vi skulle få lära oss saker, men... de höll det 
aldrig, det liksom när väl kursen kom, sen var det bara ”nämen ni 
har inga bra datorer, ni kan ju inte sitta med de här programmen”, 
vi bara hopp, ah men då går vi hem istället. Så satt vi och spelade 
liksom. Så det var ju ibland att man kom på morgonen och sen 
bara, vad har vi för lektion? Nej vi går hem och spelar istället, det 
var mycket roligare.” 

Informanten uppgav även att hen senare kom i kontakt med en lokal spelförening, 
vars sociala struktur hjälpte honom eller henne att komma från det isolerade 
spelandet och börja spela tillsammans med andra. 

 

“Ja, typ [Namn] har gett mig samma känsla, för där är man... du 
har verkligen den sociala biten. Man sitter och pratar med folk 
även fast du kan sitta och spela samtidigt. Men då har du ju kul 
med andra istället än för att ha kul med bara spelet.” 
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Övriga informanter yttrade sig ingenting eller ytterst lite om de lokala förhållanden 
som påverkade deras attityd till datorspel. 

 

5.4 Makrosystem 
Gemensamt för alla informanter är att ingen tyckte att deras spelande hade 
påverkats av media och medias bild av datorspelande, varken åt en positiv eller 
negativ riktning. Alla informanter tyckte också att media tenderar att återge en 
snäv och ensidig bild av datorspelande. Två informanter misstänkte att 
allmänhetens åsikter om spel och datorspelande påverkas av media, och att många 
vuxna och föräldrar till barn som spelar därför har en negativ inställning till spel. 
Tre informanter poängterade att det dock även är medias uppgift att upplysa 
allmänheten om fördelarna och nackdelarna med datorspelande, och informera 
föräldrar om spelen och deras effekter på barn mer noggrant. 

 
“Det försöker de ju. För mycket, till just föräldrar tycker jag 
verkar mest… jag tycker väl det är bra att de försöker för föräldrar 
ska vara medvetna om att det inte är bra om det är för ungt folk 
som sitter. Det är ju där föräldrarna kommer in och ska se till. Det 
är ju bra, de ska ju göra det medvetet i media men inte svartmåla 
som de gör att allt våld kommer från det ungefär.” 

Ingen informant nämnde att hen hade blivit påverkad av allmänhetens åsikter om 
datorspelande, varken positivt eller negativt. På frågan om informanterna tror att de 
hade kunnat bli beroende av något annat om datorspel inte hade funnits, så svarade 
endast tre att de tror att de hade kunnat bli det. Svaren blev dock annorlunda 
mellan dessa tre. De varierade mellan vanlig spelberoende, träningsnarkoman och 
alkoholberoende. 

 

“Om jag inte hade börjat med datorspel och på så sätt fortsatt 
umgåtts med mina kompisar så hade det inte blivit något. Men om 
jag hade fortsatt med dom som jag försökte anpassa mig till... dom 
började festa ganska tidigt så hade jag nog antagligen börjat 
dricka och röka och i och med att jag mådde så dåligt så hade det 
blivit värre för mig.” 
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Gemensamt för alla informanter var alltså att de allmänna normer och den bilden 
media ger inte hade någon direkt inverkan på dem, samt att tre informanter var 
osäkra kring om de hade utvecklat något annat beroende. 
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6. Analys 

6.1 Datorspelsberoende utifrån beroendekriterier 
Under tidigare forskning beskriver vi två mallar som utvecklats för att beskriva 
diagnosen beroende. Detta kallas för DSM-IV och ICD-10. Dessa två mallar har 
satt upp kriterier för att beskriva beroende. För att en individ ska räknas som 
beroende ska han eller hon uppfylla minst tre av dessa. Vi finner det intressant att 
utifrån våra resultat jämföra våra informanter med dessa beroendemallar. Vi vill 
dock klarlägga att vi medvetna om att det inte är enligt med vårt syfte men på 
grund av att datorspelsberoende ännu inte inkluderas i de mallar som gäller för 
beroende bestämde vi oss att göra den jämförelsen. 

Ett av kriterierna för beroende är abstinensbesvär. Våra informanter nämnde vid ett 
flertal tillfällen att de kunde lida av abstinensbesvär de dagar de inte haft möjlighet 
att spela. De uppgav också att en abstinenskänsla kunde uppkomma de dagar de 
spelade, men inte fått göra det i tillräckligt stor grad. De hade således en viss grad 
av spelande som var tvunget att uppnås. Detta kan vi relatera till nästa kriterium 
vilket är att det ska finnas ett kvarstående behov av spelet, men förmågan att 
kontrollera användandet finns inte. Ett annat kriterium är att mycket tid används i 
samband med substansen, både att införskaffa den, använda den och återhämta sig 
från den. Våra informanter lade ner i princip all sin fritid på spelandet men 
eftersom spel inte har några direkta fysiska bieffekter behövs ingen 
återhämtningsperiod, förutom sömn. Därför ansåg vi att informanterna passade in 
på detta kriterium. Nästa kriterium som stämde in på informanterna är att viktiga 
sociala eller arbetsrelaterade aktiviteter eller fritidsintressen försummas eller 
åsidosätts. Informanterna hade nämnt att nära relationer som familjen och vänner, 
såsom skolan och jobb hade försummats på grund av spelandet. Vi anser att 
samtliga informanter stämmer in på fyra av dessa kriterier och att resterande 
kriterier stämmer in på vissa informanter, men inte samtliga. Våra informanter 
uppfyller de kriterier för att räknas som beroende. Dessa mallar används främst för 
substansanvändare men passar alltså även in för datorspelsberoende. Vi har 
tidigare skrivit att datorspelsberoende i många studier inte beskrivs som ett 
beteendeberoende, utan en avsaknad av impulskontroll. Vår studie motsäger detta 
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då vårt resultat visar att individer med datorspelsberoende uppvisar liknande 
mönster som individer med substansberoende.  

6.2 Datorspelsberoende i de olika miljöerna 
Då studien koncentrerar sig på att undersöka de sociala bakomliggande faktorerna 
till datorspelsberoende ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv måste resultaten 
även analyseras enligt detta synsätt. I resultaten har det kommit fram att 
informanternas egna förklaringar till sitt beroende huvudsakligen fann koppling till 
faktorer de möter eller har mött i sina närmaste miljöer, mikrosystemet. Utsagor 
som kunde associeras till meso-, exo- och makrosystemet var däremot mer 
knapphändiga. Detta kan delvis förklaras med att det är komplicerat och mer 
tidskrävande att undersöka de mellanliggande, lokala och övergripande nationella 
förhållanden som individerna befinner sig i. Bronfenbrenner (1979:258 ff) 
beskriver själv att han i sin utveckling av utvecklingsekologin var mest intresserad 
av hur individens närmiljö påverkar dennes utveckling. Han beskriver hur 
makrosystemets inverkan på individen endast skulle kunna studeras genom att sätta 
förskolebarn från olika kulturer i en neutral miljö och observera de likheter och 
skillnader de uppvisar. Även Andersson (1986:97) menar att Bronfenbrenners 
avsikt med att inkludera meso- och exosystemen i sin modell endast har som syfte 
att skapa en övergående koppling mellan mikro- och makrosystemen. Dock 
poängterar både Bronfenbrenner och Andersson att ytterligare forskning på dessa 
områden är nödvändigt för att komplettera de brister som teorin om 
utvecklingsekologin uppvisar. 

6.2.1 Mikrosystem 

6.2.1.1 Familjen 
I informanternas familjära närmiljö hittade vi övergripande likheter. En informant 
hade en familj där föräldrarna inte var skilda, och ytterligare en informant uppgav 
att hen hade en bra relation till båda sina föräldrar trots att de var skilda. De andra 
tre hade tidigt i barndomen hamnat i upprepade konflikter med familjen och 
påverkats negativt av det. Dessa tre informanter uppgav också att minst en av deras 
föräldrar uppvisade ett beteende som informanterna hade påverkats negativt av. 
Gemensamt för alla informanter var även att de inte ville hamna i konflikter med 
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sina föräldrar när det gällde deras datorspelsberoende och därför utvecklade olika 
strategier för att lyckas med det. 

Bronfenbrenner (1979:77) beskriver i sin hypotes 8 hur relationen mellan barn och 
föräldrar kan försämras om relationen föräldrarna sinsemellan inte utgörs av 
positiva ömsesidiga känslor. I den hypotesen ingår även att relationen mellan barn 
och föräldrar kan försämras om det inte finns en tredje part som kan stödja båda 
parter. Detta kan relateras till utsagorna av tre informanter vars föräldrar var skilda 
och där konflikter förekom mellan antingen föräldrarna eller mellan en av 
föräldrarna och barnen. Bronfenbrenner refererar i sin bok till en longitudinell 
studie där det hade undersökts hur både föräldrar och barnen påverkades av att 
föräldrarna hade skiljt sig (Bronfenbrenner 1979:72 ff). Resultaten var att båda 
föräldrarna led av händelsen och med tiden uppvisade karakteriserande beteenden 
gentemot sina barn. Det kunde visa sig genom att ha färre förväntningar på barnet, 
mindre kommunikation med barnet, mindre hängivenhet, förminskad kontroll över 
barnet samt hårdare straff. Det konstaterades att barn med skilda föräldrar utsattes 
för en högre risk att drabbas av störningar i sin kognitiva, emotionella och sociala 
utveckling än barn till gifta föräldrar. De flesta av barnen som ingick i den 
undersökningen ägnade sig åt aggressivt och antisocialt beteende i olika miljöer 
som hemma, i skolan eller i lek med andra barn. Även gällande familjer där det 
förekom många konflikter mellan mamman och barnen fanns det hög risk för att 
detta resulterade i störningar i barnets beteende. 

Resultatet av denna studie kan även jämföras med de riskfaktorer som framfördes 
av NIDA (2010) samt resultatet av Enochs (2010) reviewartikel. I båda fall 
poängteras att faktorer som befann sig i de beroendes omgivning när de var yngre, 
hade en betydelsefull inverkan i utvecklingen av deras beroende. Dessa kunde 
omfatta föräldrars bristande tillsyn eller andra stressiga moment i deras liv. 
Studierna visar också att barn till missbrukare har en större risk att själva fastna i 
ett missbruk. I samband med vårt resultat kan Bronfenbrenners hypotes samt de 
studier vi presenterat belysa hur några informanter sökte sig till spel för att kunna 
hantera den ansträngda familjesituationen. De kan också belysa hur spelet kan 
användas som medium för att handskas med depressioner och aggressioner. Det 
intressanta ligger häri att ingen av informanternas föräldrar hade något grövre 
beroende som informanterna tog över. Båda studierna pekar på att vid problem 
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med relationer i tidig ålder är bidragande faktorer till missbruk av exempelvis 
alkohol eller narkotika. Våra informanter valde att söka sig till spel istället för 
andra medel, vilket är markant jämfört med andra studiers resultat. 

6.2.1.2 Vänner 
Tre informanter uppgav att de blev introducerade till spel genom vänner, medan en 
informant fördjupade sig i spelet i samband med att hans eller hennes vänner 
gjorde likadant. Gemensamt för dessa tre informanter var att de började umgås allt 
mindre med sina vänner i det verkliga livet. De andra två hade en lika bra relation 
till sina vänner, då dessa också spelade. Detta kan relateras till Bronfenbrenners 
propositioner I och J som fokuserar på att förklara primära och sekundära 
utvecklingskontexter som barnet kan befinna sig i (Andersson 1986:75 ff). En 
primär utvecklingskontext är en miljö där barnet har möjlighet att engagera sig i 
komplexa aktiviteter tillsammans med andra människor som äger kunskaper och 
färdigheter som barnet inte har förvärvat än. Denna aktivitet med andra kommer 
med tiden resultera i att en positiv emotionell relation med dessa individer skapas. 
I den sekundära utvecklingskontexten har barnet genom resurser och uppmuntran 
från människor runt omkring lärt sig att engagera sig i dessa aktiviteter, men kan 
göra detta nu utan hjälp och ledning från andra. Detta kan ge en insikt i att förstå 
hur informanterna först lärde sig att spela spelet tillsammans med sina kompisar, 

och sedan fastnade i det, medan kompisarna drog sig alltmer från spelet. Det 
betyder att informanterna integrerades i spelet genom vänner men kunde efter en 
tid spela oberoende av sina vänner. 

Fyra av informanterna skaffade nya vänner i spelet, och menade att det var denna 
möjlighet till socialt umgänge som gjorde spelet så fängslande. Detta kan knytas an 
till Bronfenbrenners hypotes 19 (Bronfenbrenner 1979:163). Den förtydliggör hur 
en närmiljös utvecklande potential förstärks om den fysiska och sociala miljön gör 
det möjligt för individen att engagera sig allt mer i aktiviteter, ömsesidiga 
interaktioner och relationer med andra i närmiljön. Bronfenbrenner fortsätter med 
att förklara att hypotesen kan användas för att förstå hur psykologiska skador kan 
förhindras eller lindras om barnet befinner sig i en miljö där det har möjligheten att 
knyta relationer med andra individer. I samband med våra informanters utsagor 
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kan detta förklara varför informanterna sökte sig till nya vänner i spelet och även 
hade lättare för att fastna i den sociala miljön som spelet erbjöd. 

6.2.1.3 Skolan 
För fyra informanter var relationer med andra klasskamrater problematiskt vid 
någon gång under skoltiden. Två informanter uppgav att de hade blivit mobbade i 
skolan, en blev utfryst och en isolerade sig själv från alla klasskamrater. Även här 
kan Bronfenbrenners hypotes 19 användas, fast med skolan som utgångspunkt. 
Informanterna kände sig inte trygga i skolmiljön och hade svårt för att skapa 
relationer med andra klasskamrater, vilket ledde till att de mådde psykiskt och 
emotionellt sämre. Om skolan således inte kan stå för den utvecklingspotentialen 
som spelande ungdomar behöver, finns det en risk för att de snarare söker sig till 
den sociala miljön i spelet. 

Tre informanter nämnde att de gick till skolan för att kunna fortsätta spela. De 
försökte sköta skolan eller höll upp ett sken av att allting fungerade bra, så att 
föräldrarna inte skulle bli misstänksamma. Bronfenbrenners proposition L kan 
användas för att förklara detta beteende (Andersson 1986:76). Proposition L 
handlar om att möjligheterna för utveckling är beroende av de stödjande länkarna 
mellan flera olika närmiljöer. Bronfenbrenners intentioner med denna proposition 
syftade troligtvis till att påvisa relevansen av kontakten mellan exempelvis 
föräldrar och skolans personal och vice versa. I vårt fall ville informanterna 
undvika att föräldrarna skulle få reda på deras skolprestationer. Därför går det att 
slutleda att länkarna mellan dessa två miljöer var svaga eller få. Samma 
proposition kan även appliceras på spelets miljö som utgångspunkt. Två 
informanter uppgav att de spelade just för att deras vänner också spelade och 
uppmuntrade informanterna till att spela. Vännerna kan då ses som den stödjande 
länken mellan spelmiljön och vänskapsmiljön. 

6.2.1.4 Miljö i spelet 
Världen i spelet var den miljön som alla informanter hade flest gemensamma 
åsikter om. Detta kan delvis förklaras med att fyra av informanterna hade varit 
beroende av samma spel och att erfarenheterna därför liknar varandra. En av de 
faktorerna som informanterna nämnde var att spelet kunde ge dem någonting nytt, 
roligt, spännande eller skyddande som de inte hade träffat på tidigare eller kunde 
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hitta någon annanstans. Bronfenbrenners hypotes 21 (1979:202) kan översättas för 
att applicera den på spelmiljön. Han beskriver hur barn i gruppsituationer kan 
stimulera sin intellektuella och skolmässiga kompetens mer om de får 
stimulerande, uppmuntrande och stödjande hjälp från skolpersonalen i hanteringen 
av skoluppgifter. Exempel på sådana beteenden kan vara instruktioner, beröm, svar 
och tröst. I relation till informanternas åsikter om spelets motivationsfaktorer kan 
det antas att informanterna fann spelet inbjudande och stimulerande. Ständiga 
belöningar som bidrog till spelkaraktärens utveckling samt beröm från andra 
spelare för informanternas kunskaper, hade positiva effekter på dem och gav spelet 
en sympatisk känsla. Det kan antas att denna motivationsfaktor till slut blev en av 
de beroendeframkallande aspekterna i informanternas beroende. 

Ng & Wiemer-Hastings (2005) skriver att spelare ofta tycker att spelvärlden är mer 
spännande än den riktiga världen (Ng & Wiemer-Hastings 2005:113). Detta är 
ingenting som våra informanter har nämnt som en orsak till spelandet, utan 
spelandet har mer beskrivits som en rolig aktivitet som de till slut tappade 
kontrollen över. Om man som närstående vill hjälpa en datorspelsberoende ska 
man inte bara ta datorn eller stänga av datorn för då kommer abstinensen 
fortfarande finnas kvar. Det bästa att göra är att försöka visa att det finns aktiviteter 
och en värld utanför spelandet (Einarsson & Södling 2008:32). Detta bekräftas av 
vår studie då alla informanter beskriver att ta datorn från en beroende skulle bara 
göra saken värre. 

Den andra faktorn var att tre informanter sökte säkerheten i spelet eller använde 
spelet som ett sätt för att fly från verkligheten och kunna leva ut frustrationer och 
aggressioner med. Då Bronfenbrenner och Andersson endast ville påvisa de 
utvecklingsrelaterade aspekterna med sin teori kan den inte användas för att 
förklara denna faktor. Dock kan samma förklaring även hittas i Einarsson och 
Södlings studie (2008:24). Författarna hade i sin forskning hittat att spelet hjälper 
spelaren att stressa av och gör det lätt att glömma bort verkligheten. Författarna 
hade kommit fram till att det är just denna verklighetsflykt som gör det lätt att 
hamna i datorspelsberoende. Även Young påpekar detta i sin artikel Understanding 
Online Gaming Addiction and Treatment Issues for Adolescents (2009). Han 
beskriver att spel, likt alkohol eller droger, kan användas som ett sätt att fly från 
problem som de drabbade inte kan hantera (Young 2009:362). Spelet blir då en väg 
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som gör det möjligt att glömma den stress och smärta de upplever i det verkliga 
livet. Baudrillard skulle med sin teori om hyperrealitet inte förklara det som att 
informanterna ville fly verkligheten, utan snarare att spelvärldens uppbyggnad och 
form var mer tilltalande för dem än det verkliga livet (Kellner 2006:12). Detta 
uppmuntrade informanterna till att spendera mer tid i spelet än i den riktiga 
världen, vilket långsiktigt utvecklades till en verklighetsflykt. 

Den sista faktorn som alla informanter nämnde var det som vi tidigare har kallat 
för den sociala aspekten. Möjligheten att kunna spela online tillsammans med 
andra likasinnade individer, samt att kunna vara en del av en grupptillhörighet 
gjorde det svårt för informanterna att dra sig från spelet. Denna faktor är 
förmodligen den starkaste och mest återkommande inom just datorspelsberoende. 
Björk (2008:23,26) beskriver hur den sociala dimensionen är en återkommande 
relevant faktor som är utmärkande för överdrivet spelande. Han fortsätter med hur 
det sociala trycket och gemenskapskänslan i gruppen i teorin ger en oändlig social 
kontext. Spelarna bedömer inte varandra utifrån kön, ålder, bakgrund eller klass, 
utan utifrån skicklighet och kompetens. Detta skapar enligt Björk en kollektiv 
samhörighetskänsla som många beroende spelare vill komma bort från, men inte 
klarar av. Både Södling (2009:76) och Cole och Griffiths (2007:582) bekräftar 
detta i sina studier där de fann att speciellt spel tillhörande genren MMORPG 
uppvisar den sociala dimensionen som en avgörande aspekt i utvecklingen av ett 
datorspelsberoende. 

Som tidigare nämnt i studiens teoridel förklarade Bronfenbrenner detta med hjälp 
av sitt begrepp molara aktiviteter. Han beskrev att en individ har lättare att fästa 
relationer till andra om den ingår i gruppaktiviteter tillsammans med andra i 
samma miljö (Bronfenbrenner 1979:47 ff). Slutligen påstår han att om aktiviteten 
skapas av andra i individens omgivning har detta en direkt effekt på dennes 
psykologiska utveckling. Som tidigare nämnt kan detta i relation till vårt resultat 
förklara varför informanterna uppskattade den sociala aspekten så mycket och 
varför den var så svår att dra sig från när de till slut kom ur beroendet. Relationerna 
till andra spelare online utgjordes inte bara av kommunikation mellan spelarna, 
utan även av den ömsesidiga samhörighetskänslan som skapades av att spela 
tillsammans och klara av utmaningar i grupp.  Det faktum att gemensamma 
aktiviteter bidrar till ett starkare emotionellt band mellan flera individer och till slut 
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även kan leda till långvariga känslor för varandra upprepas i flera av 
Bronfenbrenners hypoteser; 1, 3, 6, 7 och 9 för att nämna några (Andersson 
1986:79 ff). I Bronfenbrenners hypotes 13 förklarar han även relevansen av de 
sociala rollerna som människor förväntas följa. Om individer försätts i en situation 
där de förväntas uppvisa konkurrens och samarbete tenderar detta att förstärka de 
sociala relationer individerna sinsemellan. Även detta kan appliceras på vårt 
resultat, då informanterna uppgav att de ofta var tvungna att samarbeta med andra 
spelare för att uppnå ett mål. Sammanfattningsvis kan det konstateras att den 
sociala aspekten i spel har en avgörande roll för en utveckling av 
datorspelsberoende. 

6.2.2 Mesosystem 
Två informanter hade kontakt med kuratorn på skolan de gick på, varav endast en 
informant fick hjälp för sitt problem. Utan närmare information kring varför så få 
informanter sökte hjälp från andra håll blir det svårt att säga något konkret om vad 
som är orsaken till deras beteende och hur detta kan relateras till Bronfenbrenners 
mesosystem. I hans proposition L och hypotes 35 nämner han dock att en närmiljös 
utvecklande potential, ökar med antalet stödjande länkar som existerar mellan olika 
närmiljöer, som exempelvis hemmet och skolan. Likaså menar han att en individs 
utveckling gynnas minst om de stödjande länkar antingen inte ger något stöd, eller 
helt saknas (Bronfenbrenner 1979:215). Resterande tre informanter uppgav att de 
hade fått eller hade kunnat få stöd av människor i sin närmaste omgivning om de 
hade ansett sig behöva det. Detta skulle i samband med Bronfenbrenners 
proposition L och hypotes 35, vara en förklaring till varför de ansåg att en kontakt 
med exempelvis en kurator inte skulle vara till någon hjälp för dem. 

Två informanter uppgav att de fick en ökad självkänsla och mer glädje av 
spelandet när de märkte att de blev igenkända och uppmärksammade av 
främmande människor utanför deras närmiljöer. Detta visade sig genom att en 
informant blev igenkänd i verkliga livet av, för honom eller henne, obekanta 
människor. Detta kan vagt anknytas till Bronfenbrenners hypotes 31. I denna 
beskrivs att en individs förmåga av att dra nytta av utvecklande erfarenheter och 
upplevelser beror på antalet olika närmiljöer som individen deltagit i innan den 
speciella upplevelsen (1979:214). Med detta menas att vår informant fick en 
förstärkt upplevelse av all beröm just för att hen redan hade gått in i spelets 
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närmiljö innan hen träffade dessa främmande människor i verkligheten. Detta kan 
vidare belysas i anknytning till hypotes 38. Den förtydligar att den utvecklande 
potentialen av ett mesosystem ökar om det finns indirekta samband mellan olika 
närmiljöer som uppmuntrar utvecklingen av ett ömsesidigt förtroende och ger en 
positiv inställning för individen i samband med dennes intresse (1979:216). Det 
innebär att ju fler faktorer det finns inom och utom individens närmiljö som 
uppmuntrar och stödjer dennes engagemang i ett visst område, desto mer gynnar 
det individens egen utveckling på området. I vårt fall: datorspel. 

6.2.3 Exosystem 
Som tidigare nämnt utgörs exosystemet av en miljö i vilken individen inte direkt 
ingår i, men som indirekt kan ha en inverkan i individens utveckling om 
förändringar inom systemet förekommer. Exempelvis är elever inte en del av 
skolans personalstyrkor, men deras studier kan ändå påverkas av eventuella 
nedskärningar som måste göras bland skolans lärare. Endast en informant nämnde 
att skolan hen gick på hade öppnats nyligen och att det där av gick att märka att 
schemaplaneringen, personalomsättningen samt lektionerna i sig inte var särskilt 
välstrukturerade och organiserade. Det hade den långsiktiga effekten att eleverna i 
dennes klass blev omotiverade till att gå på lektionerna, vilket bidrog till att hen 
själv istället drog sig till datorspel. Detta kan relateras till Bronfenbrenners hypotes 
44 (1979:256). I denna beskriver han att en miljös utvecklande potential kan 
förbättras i den mån som individen har möjligheten att kunna påverka fördelningen 
av de resurser som individen behöver för sina utvecklingsbehov. Bronfenbrenner 
förtydligar dock att dessa resurser utgörs av sådana som kontrolleras av 
övergripande maktfaktorer som individen inte direkt ingår i, men ändå vill kunna 
påverka för sina egna intressen. Det kan alltså konstateras att även lokala 
förhållanden kan ha en indirekt och långsiktig inverkan i individers utveckling av 
diverse beteenden, däribland datorspelsberoende. 

6.2.4 Makrosystem 
Som tidigare nämnt i studiens resultat tyckte ingen av informanterna att deras 
spelande hade påverkats av media och dess bild av datorspelande, samtidigt som 
alla tyckte att media i huvudsak gav en ensidig och ofta negativ bild av 
datorspelande. Medan två informanter misstänkte att allmänhetens uppfattning om 
datorspel påverkades negativt av media, tyckte tre informanter att det är medias 
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uppgift att upplysa allmänheten om fördelarna och nackdelarna med datorspelande. 
Sammanfattningsvis kan det alltså antas att informanterna inte hade blivit påverkat 
av media just för att media inte återgav den bilden av datorspel som de själva hade 
erfarenheter med. De befarade även att den oupplysta allmänheten kommer 
fortsätta ha samma inställning till datorspelande så länge media inte tar sig an 
uppgiften att börja återge en mer rättvis bild av intresseområdet. 

Dessa åsikter kan relateras till Bronfenbrenners hypotes 10 (1979:92). Han menar 
att det finns en tendens av att diverse uppfattningar, aktiviteter och rollmönster 
skapas i samband med de förväntningar som omgivningen har på den rollen en 
individ intar i en viss situation. Med andra ord kan en individ som intar en viss roll 
agera på ett visst sätt eller förväntas agera på det sättet. Denna tendens, menar 
Bronfenbrenner, är större när rollen är väl etablerad i samhällets institutionella 
struktur och när det finns en stor samstämmighet i kulturen om dessa 
förväntningar. Detta avser såväl beteendet hos individen som intar rollen och 
andras beteenden gentemot individen. Gällande datorspelsberoende kan detta 
belysa hur allmänheten idag ser på individer som spelar datorspel eller som är 
beroende av datorspel samt hur medias konstruktion av begreppen bidrar till att 
förstärka de uppfattningar och förväntningar som finns om datorspelande individer. 
Med andra ord kände våra informanter inte att den bild som media återger om 
datorspelsberoende passade in på dem själva. De kunde inte känna igen sig i den 
presentationen, vilket ledde till att de inte heller betedde sig i enlighet med den bild 
media ger. Det förekom en krock mellan den allmänna fördomsfulla normen och 
spelarnas egna erfarenheter. Detta förklarar varför att informanterna tyckte att de 
inte hade blivit påverkad av media och hur de förväntade sig att media borde agera 
istället. 

Även Sevemark poängterar detta i sin studie. Han berättar hur medias bild av 
datorspelande och datorspelsberoende har vuxit och alltmer förändrat sig mot det 
extrema sedan problemet uppmärksammades år 2000 (Sevemark 2008:28). Från att 
bara framställas som ett nytt fenomen snarare än ett samhällsproblem, utvecklades 
begreppet datorspelsberoende till ett nutida socialt problem som kunde sättas i 
samma proportion som grovt narkotikamissbruk. Sevemark konstaterar slutligen att 
det främst är de extrema historierna kring datorspel som gav fenomenet den 
uppmärksamhet som krävdes för att utvecklas till ett socialt problem. 
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Trots att Bronfenbrenners hypotes och Sevemarks forskning bidrar till att tolka 
informanternas reaktioner gentemot medias bild av datorspel ger det dock ingen 
direkt förklaring till i vilken utsträckning detta kan leda till en utveckling av 
datorspelsberoende. Speciellt med hänsyn till att ingen av informanterna ansåg sig 
ha påverkats av media i sitt spelande. Även Andersson poängterar att 
Bronfenbrenners intentioner med makroperspektivet inte är att se systemets direkta 
påverkan på den enskilda individen, utan snarare dess effekter ner på mikronivån, 
och således på individen (Andersson 1986:96). På grund av lite forskning kring 
makrosystemets effekter och svårigheten att effektivt kunna mäta makrosystemets 
betydelse i en individs utveckling är det komplicerat att uttala sig om något 
definitivt på det området, speciellt med hänsyn till ett så outforskat begrepp som 
datorspelsberoende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

7. Slutdiskussion 

7.1 Att förstå datorspelsberoende 
Vår studies resultat visar att det finns bakomliggande sociala faktorer som kan vara 
bidragande till en utveckling av datorspelsberoende. Våra resultat visar också att 
de flesta gemensamma mönster finns i relationer inom mikronivån. Detta bekräftas 
av tidigare forskning som skriver att skolan, övriga aktiviteter och vänner blir 
lidande till följd av spelandet. Studierna visar också att familjerelationer blir 
lidande av spelandet, exempelvis genom föräldrarnas missnöje med barnens 
spelvanor. Föräldrarna anser ofta att deras barn sysselsätter sig med en aktivitet 
som bidrar till ett asocialt beteende (Young 2009:360). Detta var något som även 
framkom i vår studie. Vi konstaterar att till skillnad från föregående generation, har 
dagligt spelande blivit en vana för denna generations ungdomar. Detta tror vi kan 
vara en förklaring till varför datorspelande ofta ses som ett asocialt beteende av 
den föregående generationen. En del studier poängterar att det är spelen i sig som 
påverkar exempelvis familjerelationen men vårt resultat visar att problematik inom 
familjen eller andra miljöer redan fanns innan det intensiva spelandet påbörjades. 
Denna problematik med relationer bidrog till att spelaren sökte en verklighetsflykt 
till den virtuella världen. Baudrillard menar med sin hyperrealitetsteori att 
verklighetsflykten beror på att spelaren finner spelvärlden mer intressant än den 
riktiga världen. Det är bara i den riktiga världen det finns krav och saker som 
måste göras men i spelet är det upp till individen själv vad som genomförs. Med 
Baudrillards teori elimineras de sociala bakomliggande faktorerna då han menar att 
alla människor vill fly verkligheten, då den inte längre är tilltalande för oss. Våra 
resultat visar att det finns sociala bakomliggande faktorer som kan bidra till 
utvecklingen av datorspelsberoende. Från Baudrillards perspektiv skulle vi kunna 
säga att det egentligen är faktorer som hjälper individen att se att den virtuella 
världen är mer modern och ger mer lycka än den föråldrade världen. 

Tidigare forskning har främst fokuserat på varför en individ spelar samt vad som 
händer med de relationer individen redan har vid ett problematiskt spelande (Wan 
& Chiou 2006; Hsu, Wen & Wu 2009; Yee 2006a; Smahel & Blinka m.fl. 2008). 
Vår studie har istället fokuserat på de bakomliggande sociala faktorer som bidragit 
till att individen fastnat i spelet. På grund av våra resultat tror vi att det i 
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forskningen kring datorspelsberoende är nödvändigt att ta hänsyn till den miljön 
individen befunnit sig i och växt upp i. Det bör inte glömmas att sambanden mellan 
individen och sin omgivning, precis som Bronfenbrenners utvecklingsekologi, 
måste ses i sin kontext. Med detta menas på vilket sätt individen interagerar med 
omgivningen, men även hur individen påverkas av omgivningens reaktioner mot 
individen. Olika närmiljöer kan också påverka och övergå mot varandra och kan 
resultera i effekter som kan påverka individen mer eller mindre indirekt. Dessa 
samband har vi försökt hitta genom att studera hur övriga nivåer, meso, exo och 
makro, har påverkat individen. Det visade sig dock vara problematiskt att 
formulera frågor kring dem och våra informanter hade svårt att besvara de frågor vi 
hade satt upp. Detta kan förklara varför resultatet är så knapphändigt angående 
dessa system. Å andra sidan nämnde informanterna inte heller särskilt mycket om 
de miljöer som ligger utanför närmiljöerna. Därför kan det antas att de främsta 
bakomliggande faktorer som kan leda till en utveckling av datorspelsberoende kan 
hittas företrädesvis i individens närmiljöer. Dock tycker vi att de övre 
miljösystemen inte bör ignoreras i forskningen om datorspelsberoende. Snarare 
borde de undersökas mer ingående, så att specifika metoder kan utvecklas för att 
möjliggöra en lättare och mer noggrann analys av dessa system. Det är viktigt att 
studera dessa nivåer på rätt sätt därför att alla närmiljöer ingår i större system och 
inkluderas i en övergripande helhetsstruktur som utgör basen för de mindre 
systemens bildande. Alla miljösystem interagerar med varandra och därför bör 
avvikande beteenden som datorspelsberoende ses utifrån ett helhetsperspektiv. 

Förutom att undersöka vilka faktorer i individens närmiljöer som driver denne till 
datorspel, måste det även beaktas vad det är med just spel som spelarna drar sig till 
och slutligen fastnar i. Under vår forskningsprocess har vi märkt att 
datorspelsberoende kan ses som ett interagerande band mellan de faktorer som kan 
driva en individ från en viss miljö och de faktorer som drar denne till en annan, i 
detta fall datorspel. Med andra ord är det inte bara konflikter i det verkliga livet 
som driver individen till spel, men inte heller endast spelets tilltalande miljö som 
drar denne till sig. Det finns ett band som knyter båda sidor och individen ihop, så 
att båda sidor påverkar denne lika mycket. De aspekter i livet som människor 
längtar efter men inte hittar i en viss miljö, som exempelvis skolan eller 
arbetsplatsen, kan individen hitta i andra miljöer, som familjen eller i 
fritidsintressen. Därför måste det även tas hänsyn till individens egna anledningar 
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till spelande. Vi vill därför betona både helhetsperspektivet och individperspektivet 
för all forskning inom datorspelsberoende. För om människor inte har någon 
möjlighet att själva kunna bestämma över sina liv, utan endast kontrollerades av 
den omgivande miljön kan det antas att betydligt fler datorspelare skulle hamna i 
ett datorspelsberoende. 
 
I syfte att ge en tydligare förklaring av hur begreppet datorspelsberoende kan 
förstås är det också nödvändigt att återkomma till de kriterier vi presenterade för 
begreppet beroende. Samtliga av våra informanter passade in på de kriterier som 
satts upp för att kunna identifiera ett beroende (DCM IV & ICD-10) vilket är 
intressant då datorspelsberoende ännu inte är officiellt erkänt som beroende. Att 
det inte är erkänt som ett beroende tror vi kan leda till att många som faktiskt är 
beroende av datorspel, känner sig hjälplösa då det är svårt att finna något 
samhälleligt stöd att få. Intressant är att vi inte hittade någon tidigare forskning 
som undersöker detta sociala problem ur ett missbruksperspektiv. Forskare talar 
snarare om ett överdrivet spelande eller ett beroende av datorspel, istället för ett 
missbruk. En fråga som uppkom för oss i samband med det är i vilken utsträckning 
det går att likställa beroende av datorspel med exempelvis ett narkotikaberoende. 
Trots allt trodde två av våra informanter att de inte skulle ha kunnat bli beroende 
av något annat samt att de tre övriga var osäkra kring den frågan. Det fanns alltså 
en osäkerhet kring om andra medel skulle kunna agera som substitut för 
informanternas individuella avsikter. I relation till Skogs (2005) teori om att 
beroende måste ses utifrån sociala kontexter kan det belysa varför denna osäkerhet 
kring denna fråga uppstod. Utifrån informanternas utsagor kan vi konstatera att de 
blev introducerade till datorspel genom sin omgivning och fortsatte spela på grund 
av omgivningens reaktioner. Vid det tillfället fungerade datorspelen som en 
underhållning, men blev senare en väg för att glömma bort verkligheten. Att 
aktiviteten slutligen skulle utvecklas till ett beroende som var nödvändigt att 
utföras och tillfredsställas är något som informanterna inte kunnat förutspå i 
förväg. Detta ger en förklaring till varför informanterna visade osäkerhet kring 
frågan om de hade kunnat bli beroende av något annat. Detta för att 
datorspelsberoendet utvecklades genom det sociala umgänget med andra som 
också spelade. Ett tydligare exempel skulle vara att en individ som tidigare varit 
nykterist inte medvetet börjar dricka överdrivna mängder alkohol med syfte att fly 
undan verkligheten, utan snarare att individen blir introducerad till alkohol i 
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samband med att andra individer i omgivningen också dricker. Faktum att alkohol 
också kan vara ett medel för att emellanåt kunna glömma bort verkligheten är 
något som individen i efterhand lägger märke till. Risken för en överdriven 
alkoholkonsumtion börjar då utvecklas. Det är då processen successivt kan 
utvecklas till det som enligt DCM IV och ICD-10 betecknas som ett beroende. Att 
beroenden är fenomen som utvecklas i den sociala interaktionen med omgivningen 
är alltså enligt oss en möjlig koppling mellan datorspelsberoende och andra 
beroenden. Det komplicerade med att besvara denna fråga mer noggrant är att 
individens egna motivationer till varför denne söker sig till ett visst medel är 
individuella, och således olika från individ till individ. Det måste även beaktas att 
alla inte har en tydlig anledning till varför de börjar konsumera ett visst medel. I 
takt med samhällets utveckling uppstår nya former av beroenden. Trots att dessa är 
relativt outforskade och inte har en direkt anknytning till de mer kända formerna av 
beroenden, så betyder inte det att dessa är mindre allvarliga för samhället. 
Forskning på dessa områden är således viktigt.   
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8. Kritisk reflektion 

För att göra vår forskningsmetod genomförbar var vi tvungna att göra 
avgränsningar. Exempelvis valde vi först att fokusera oss inom genren MMORPG. 
Det är en genre där vi har begränsad förförståelse. Innan studien genomfördes 
trodde vi att detta skulle försvåra kommunikationen mellan oss och informanterna. 
Även när resultatanalysen skulle göras trodde vi att delar av vår data kunde bli 
otydlig för oss. Vi utgick från att det skulle medföra att vi själva skulle varit 
tvungna att göra tolkningar av materialet. På grund av brist på informanter fick vi 
ändra vårt syfte till att även inkludera andra genrer än MMORPG. Dock är 
majoriteten av informanter fortfarande spelare inom MMORPG. 
Kommunikationen mellan oss och informanterna fungerade bra trots vår brist på 
kunskap inom genren MMORPG. Bristen på informanter gjorde också att vi var 
tvungna att ändra syftet till att även inkludera dem som inte har genomfört en 
behandling mot datorspelsberoende. Detta har gjort att vi har intervjuat informanter 
som själva ansett sig varit beroende och själva kunnat ta sig ut från beroendet. 
Därför är det diskutabelt om våra informanter hade olika grad av beroende, men då 
beroende inte har någon gräns och det inte finns någon ensidig tolkning tog vi 
ingen hänsyn till det. Det gemensamma för beroende är att det har funnits ett bruk 
som individen funnit okontrollerbart. Vilken hjälp en individ behöver varierar från 
individ till individ. Vi anser att sociala och psykologiska faktorer som sociala 
nätverk eller psykisk hälsa måste ses från ett individuellt perspektiv vilket gjorde 
att vi fann att en kvalitativ studie som gräver djupare i enskilda individers 
erfarenheter var mer passande för studiens syfte än en kvantitativ sådan. Valet av 
en kvalitativ studie gjorde att vi på grund av tidsbrist var tvungna att använda oss 
av ett litet urval. Detta gjorde att de resultaten vi fick fram inte kan ses som ett, 
enligt oss själva, tillräckligt antal för att kunna dra generella slutsatser med hög 
reliabilitet. Trots detta tror vi att vår intervjumetod genererade i mer värdefull 
empiri än vad en kvantitativ enkätstudie skulle ha gett oss. Vår intervjumetod gick 
ut på att informanterna fick prata fritt utifrån ett antal teman som vi hade 
förutbestämt. Det kan antas att vissa frågor som återfinns i vår intervju-guide (se 
Bilaga 2) är ledande frågor som kan ha påverkat hur informanterna svarade. Det 
måste dock beaktas att vi inte ställde dessa frågor på det sätt som vi formulerat de 
skriftligt. De fungerade istället som stöd för att hjälpa oss att komma ihåg de teman 
vi vill beröra. Ett problem med vår intervjumetod var att vi inte riktigt visste vad vi 
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letade efter, dels på grund av den bristfälliga tidigare forskningen, dels för att våra 
frågeställningar är breda. Därför hade vi svårt för att sätta klara ramar. Detta ökade 
risken för att missa ett tema som kan vara relevant för studiens syfte. Det som 
kunde ge oss riktlinjer för vår studie var den utvecklingsekologiska modellen som 
fokuserar på de fyra miljönivåerna: mikro, meso, exo och makro. Denna brist på 
riktlinjer gjorde att vi i analysprocessen upptäckte nya frågor som kunde varit 
intressanta att få svar på. 

Som nämnt tidigare i 3.2 Utvecklingsekologi och datorspelsberoende skriver 
Bronfenbrenner om att miljöns påverkan på individens utveckling analyseras 
optimalt genom att studera individen i både en neutral miljö, som ett laboratorium, 
och en för individen naturlig sådan, exempelvis det egna hemmet. Därefter ska 
eventuella likheter och skillnader i dennes beteende studeras. Det var naturligtvis 
omöjligt för oss att studera våra informanter på detta sätt. Ett annat problem vi 
stötte på med teorin var att utvecklingsekologi inkluderar meso-, exo- och 
makroperspektivet. Till skillnad mot mikroperspektivet är det svårt att ställa frågor 
om dessa perspektiv då de innefattar exempelvis kontakter utanför det egna 
nätverket och hur situationer på skolan påverkat dem, exempelvis 
personalomsättningen. Detta gjorde att vi kände att vi ställde vissa frågor som 
informanterna inte kunde svara på. Dock försökte informanterna svara på frågorna 
så gott de kunde.  

Tidigare har vi nämnt den bristfälliga forskningen inom området 
datorspelsberoende. Denna brist bidrog till att vi har använt oss av en C-uppsats i 
delen Tidigare forskning. Vi är medvetna om att dess vetenskapliga värde är lågt. 
Vi valde ändå att inkludera den men satte den sist i kapitlet för att poängtera dess 
värde. Det är diskutabelt om vi skulle använt oss av den överhuvudtaget, men då vi 
ansåg att den inte sänkte vår studies kvalité utan snarare bekräftade vår övriga 
forskning, valde vi att presentera dess resultat. 
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9. Vidare forskning 
Datorspelsberoende är fortfarande ett relativt outforskat område och därför finns 
det mycket forskning kvar att göra. Med vår studie fann vi att sociala 
bakomliggande faktorer är bidragande för en utveckling av datorspelsberoende. 
Det skulle vara intressant att genomföra samma studie som vi gjort men med andra 
informanter, och om möjligt: med ett större urval. Detta för att se om de skulle få 
fram liknande resultat som vi fick med denna studie. Övriga frågor som skulle vara 
intressanta att forska kring är hur barn påverkas av en datorspelsberoende förälder, 
samt hur omfattande detta problem är och hur beroendet påverkas av den 
nuvarande IT-teknologins successiva framgång. 

Vi anser att det är viktigt att datorspelsberoende ska accepteras som ett socialt 
problem och inte att det är spelen i sig som är problemet. Första steget till detta är 
att datorspelsberoende som begrepp måste inkluderas i diagnosmanualen för 
beroende (DSM IV och ICD-10) som släpps av American Psychiatric Association 
respektive Världshälsoorganisationen (WHO). För att detta ska ske tror vi att mer 
forskning måste bedrivas om själva behandlingen och beroendet. Framtida 
forskning kring de beroendeframkallande elementen i datorspel samt de beroendes 
omgivning och uppväxtvillkor är av relevans. Först då blir det möjligt att kunna 
säga någonting om uppkomsten av datorspelsberoende och hur detta kan behandlas 
eller förebyggas. 
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BILAGA 1 
 
Missivbrev 
 
Hej 
 
Vi heter Daniel Pettersson och Andreas Rittwage och är två studenter som studerar 
socionomprogrammet på Linköpings universitet. Under termin 6 ska alla studenter 
under 10 veckor göra en kanditatuppsats av valfritt ämne. Vi har valt att skriva vår 
uppsats om datorspelsberoende, då vi själva är mycket intresserade av dator- och 
tv-spel.  
 
Studiens syfte är att undersöka om det finns några gemensamma sociala faktorer 
som leder fram till datorspelsberoende. Vår data ska vi samlas in genom att 
intervjua individer som anser sig själva ha varit datorspelsberoende. Vårt mål är att 
intervjua cirka sex individer och målet med intervjuerna är att försöka få fram det 
du själv tror ledde fram till ditt datorspelsberoende. 
 
Vår studie följer de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet har satt upp för forskare. 
Dessa är upprättade för att skydda och upprätthålla dina rättigheter.  
 
Dessa riktlinjer innebär: 

● Du ska vara informerad om studiens syfte samt vad resultatet av studien 
kommer att användas till.  

 

● Du får närsomhelst avbryta din medverkan. Detta gäller innan intervjun, mitt 
under en intervjun samt om du i efterhand, efter intervjun har genomförts, 
ångrar din medverkan. I dessa fall tas alla data som insamlats från dig 
omedelbart bort.  

 

● Deltagande i studien är anonymt, och ingen kommer att ta del av dina 
personliga uppgifter eller det som framkommer i intervjun. Sammanställning 
av studien kommer att gå till på så sätt att andra inte kommer att kunna 
identifiera dig. 

 



 
 

 Insamlad data från intervjuerna kommer endast att användas till det syfte 
som vi beskrivit.   

 

 Vi som forskare förbinder oss till sekretess och tystnadsplikt vilket innebär 
att ingen annan får ta del av det som framkommer i intervjuerna. 

 
 
Om du vill få kontakt med oss: 
 
Andreas: 070-xxxxxxx, xxxxx111@xyzmail.yyy.com eller 
Daniel: 073-xxxxxxx, xxxxx222@xyzmail.yyy.com 
 
Med vänliga hälsningar 
Daniel Pettersson & Andreas Rittwage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BILAGA 2 

Intervjuguide 

Inledning 
Presentera studien igen, varför vi gör den, vilka vi är, att vi också är 
spelintresserade. 
 
Berätta lite om ditt spelande 

● Hur länge har du spelat? Vilka spel spelar du främst? Vad fick dig att börja 
spela, hur fick du upp intresset? 

● Hur anser du själv att ditt spelande har påverkat de olika delar av ditt liv? F: 
Hur menar du då? 

● Hur kommer det sig att du spelade så mycket? Spelade du mer ensam eller 
tillsammans med andra personer, vänner, familjen? 

 
 
Berätta om en vanlig dag när du var beroende 

 Hur började du dagen, hur fortsatte den, hur avslutade du den? 

 Hur påverkades ditt vardagliga liv i längden av det? 

 Hur definierar du datorspelsberoende? F: Kan du identifiera dig med de 
sakerna?  

 Varför tror du att just du blev beroende?  
 Vad tror du är det som är så beroendeframkallande i XXX-spelet? 
 Finns det något i verkliga livet som kan ge dig samma känsla som spelet? 

(Exp, level, samla saker, spela någon sport, gymma) 
 Hur fick du insikt i att du var beroende? Vad fick dig att inse att du var 

tvungen att söka hjälp? 
 Vilka aspekter av ditt liv påverkades pga ditt beroende? Har det blivit någon 

förändring? 
 Hur ser ditt liv ut idag jämfört med när du var beroende? 
 Om du tänker tillbaka på tiden när du spelade som mest, hur känner du då?  

 
 



 
 

Berätta om din familj 

 Hur är din relation till dina föräldrar? Hur var den innan du började bli 
beroende? 

 Vilken roll hade/spelade du i din familj innan du blev beroende?  
 Vilka krav och förväntningar ställdes på dig? Hur påverkades du av dem? 
 Vad tyckte dina föräldrar om ditt spelande? Hur påverkades du och ditt 

spelande av det? 
 Hur ser din relation ut idag jämfört med när du var beroende? F: Vad tror du 

det beror på? 
 Har dina föräldrar haft ett beroende? 
 (Hur ser din relation med övrig släkt ut, mormor, farbror osv?) 

 
 
Berätta om dina relationer till dina vänner 

 Hur såg dem ut förr innan ditt beroende? 
 Vilken roll hade du i bland dina vänner (både i det verkliga livet och i 

spelet)? 
 Vilka krav och förväntningar ställdes på dig av dina vänner (både i det 

verkliga livet och i spelet)? Hur påverkades du av dem? 
 Hur ser det ut idag? 
 Vad ansåg de om ditt spelande? 
 Hur reagerade de när de märkte att du blev beroende? Hur påverkades du av 

det? 

 
 
Berätta om hur du är/var i skolan 

 Hur var det förr?  
 Vilken roll hade du i klassrummet i skolan?  
 Vilka krav och förväntningar ställdes på dig? Hur påverkades du av dem? 
 Hur är det nu? 
 Klasskamrater 
 Betyg 
 Påverkades skolan av ditt spelande? I så fall, hur påverkades du och ditt 

spelande av skolan? 

 
 



 
 

Relationer till personer utanför familje-/vänskapskretsen 

 Kände du personer som kunde stödja/hjälpa dig när du hade problem? 
(kuratorer, grannar, nya eller främmande personer etc?) 

 Har du någonsin berättat för personer utanför din familj- och vänskapskrets 
om ditt spelberoende? Varför? Varför inte? Hur påverkade de dig? 

 
 
 
Samhället och media 

 Du kanske vet att det finns skilda åsikter i samhället om datorspelande och 
datorspelsberoende. Speciellt media försöker i dagens läge svartmåla 
datorspelande och ge en negativ bild av spelande. Hur känner du angående 
det?  

 Hur påverkas du av samhällets och medias negativa syn på datorspelande? 
 Hur påverkades ditt spelande av medias negativa syn på datorspelande?  
 Om datorspel som WoW eller CS inte hade funnits, hur hade det påverkat 

ditt liv? Tror du att du hade kunnat bli beroende av något annat? 

 
 
Övriga frågor 

 Har du några övriga uppgifter du vill lämna angående ditt 
datorspelsberoende? 

 


