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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa problematiken kring dataspelsberoende och ta reda på 

hur unga män (killar) förhåller sig till detta. Vi ville ta reda på hur de ser på risken för att bli 

beroende på ett negativt sätt av att spela dataspel. Ser killarna det som ett allvarligt problem och 

har de några strategier för att inte påverkas negativt. Studien genomfördes i form av intervjuer i 

två fokusgrupper som bestod av fyra killar i varje grupp. Som grundläggande material för arbetet 

valde vi att använda oss av teorier om modernisering, stämpling, hyperverklighet och 

neutralisation. Under tidigare forskning har vi valt att ta upp bland annat om hur beroende ses ur 

både en vetenskaplig och en medicinsk synvinkel. Som resultat har vi kommit fram till att 

problematiken kring dataspelsberoende inte uppmärksammas mycket av informanterna och att de 

har låg kunskap om risker och konsekvenser av överdrivet dataspelande.  

 

Abstract 

The purpose of this study is to highlight and discuss the problems of computer game addiction 

and find out how young men relate to this. We wanted to find out how they see the risk of 

becoming dependent in a negative way of playing computer games. Do they see any problems 
and do they use any strategies to not be affected negatively. The study is qualitative and was 

conducted in the form of interviews. We interviewed two focus groups consisting of four boys in 

each group, in the ninth grade. As basic material for this work we chose to use theories on 

modernization, conspiracy, hyper-reality and “neutralisationstekniken”. For previous research, 

we have chosen to include, among other things, how dependence is viewed from both a scientific 

and a medical viewpoint. As a result, we have concluded that the problem of computer game 

addiction is not addressed adequately much and that the informants we interviewed did not have 

enough knowledge about the risks and the consequences of excessive computer gaming.  

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Statistiken visar att 96 % av unga killar i åldrarna 12-16 år spelar dataspel dagligenen. Vi har 

gjort en studie med hjälp av intervjuer där vi ville ta reda på hur unga killar förhåller sig till 

problematiken kring dataspelsberoende och hur de själva ser på risken att kunna drabbas av det 

på ett negativt sätt av att spela dataspel. Resultatet av vår studie visar att alla intervjudeltagarna 

spelar dataspel dagligen samtidigt som de till största delen inte försökte begränsa sitt spelande 

och såg inga risker med att spela mycket. Resultatet av den här studien kan användas till att 

uppmärksamma problematiken kring omedvetet överdrivet spelande och väcka tankar hos vuxna 

om att dataspelande kan växa till ett beroende.  
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1. Inledning 

 

Dataspelande är idag en vanlig och ofta förekommande vardagssyssla för många barn och 

ungdomar.  De spenderar mycket tid på dataspelande och använder det som underhållning och 

för att umgås med andra. Det utgör en stor del av deras sociala liv och intresset för att spela är 

stort. Statistik visar att två tredjedelar av ungdomar i åldern 12-16 år surfar på nätet eller spelar 

spel dagligen (www.mediabarn.se). Det tyder på att denna sysselsättning är framträdande i deras 

liv.                         

 

Sedan 90-talet har data industrin och dataspelande utvecklats. Just nu är det mesta populära 

spelet s.k. ”Massivelymultiplayer online roleplaying game” (MMORPG), ett online spel där det 

inte finns något slut som gör det svårt att sluta spela. Spelandet kan ta över hela ens tillvaro och 

fritid vilket får negativa konsekvenser för den som spelar mycket. Under år 2006 

tvångsomhändertogs första gången en pojke som dömdes enligt LVU då han vägrade att göra 

något annat än att bara spela (Länsrätten i Vänersborg, mål nr 2848-06). (LVU- lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, ofta förkortad LVU). Efter denna händelse började 

diskussionen om dataspelsberoende att växa. I dagens läge söker allt fler föräldrar hjälp för sina 

barn som lägger alldeles för mycket tid på spelandet. Problematiken uppmärksammas desto mer 

av media. Dataspelsberoende är på det här sättet ett växande samhällsproblem.  

 

Huvudfrågan i vår studie är hur unga män förhåller sig till problematiken kring 

dataspelsberoende? Vår undersökning ska kunna ge en ökad kunskap kring hur de unga männen 

förhåller sig till och ser på risken att bli beroende på ett negativt sätt av att spela dataspel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediabarn.se/
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2. Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera hur unga män (killar) förhåller sig till problematiken kring 

dataspelsberoende. Hur ser de på risken för att bli beroende på ett negativt sätt av att spela 

dataspel? Är det något de tror kan hända dem? Är det ett allvarligt problem? Har de några egna 

strategier för att inte påverkas negativt?  

 

2.2 Frågeställningar 

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar är:  

Har informanterna hört talas om dataspelsberoende? 

Hur ser informanterna på dataspelsproblematiken? 

Försöker de att begränsa sitt spelande? 

Hur blev de intresserade att börja spela? 

 

3. Bakgrund  

Dataspelsberoende kan inte betecknas som en diagnos eftersom det inte definieras som ett 

missbruk eller sjukdom. Det innebär å andra sidan att ungdomar lätt kan överskrida gränsen där 

dataspelande betyder mer än vanlig fritidssyssla utan att det upptäcks. (www.debatt.svt.se). 

Vuxna kan ha bristande kunskaper i var gränsen går när de inte känner igen symptom på 

missbruk och negativa konsekvenser av dataspelande.  

Den tid som man lägger på spelandet har en roll i vad som utgör ett problem. Ett par timmar åt 

gången är inte ett stort problem, men om det ökar och blir många timmar åt gången så att man 

väljer bort andra fritidssysslor, som att umgås med vänner, slutar att bry sig om hygienen och att 

strunta i att göra läxor, det är då man ska göra någonting åt det. Ungdomarnas överdrivna 

dataspelande påverkar även familjemedlemmar på ett negativt sätt. Många familjer upplever att 

http://www.debatt.svt.se)/
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relationen till barnet försämras och maktbalansen rubbas, föräldrarna känner sig maktlösa på 

grund av deras aggressivitet och ovilja att sluta spela för mycket. Detta ämne tas upp mycket på 

olika internet forum (Familjeliv, terapisnack.com) där föräldrar ber om råd och hjälp från andra 

med liknande situation och även som en möjlighet att tala ut om problematiken på grund av 

överdrivet dataspelande. Här är ett utdrag från forumet där en orolig förälder skriver: 

 

”Så trött på alla lögner. Han kastar verkligen bort sitt liv. Jag har varit stenhård då jag ville att 

han skulle gå ut nian med godkända betyg. Nu tänkte jag att jag skulle låta honom än en gång få 

spela under ansvar under sommarlovet. Men det går inte han blir besatt. Har ringt runt till 

spelberoende föreningar men ingen hjälper barn under 18 år. Finns det någon annan som varit 

eller är i samma situation?” (www.familjeliv.se/Forum)  

 

Överdrivet dataspelande kan dessutom ha rent livshotande konsekvenser, då kroppen inte klarar 

av så intensivt stillasittande under många timmar och leder till döden. (www.dn.se). Det kan 

skapa svår ångest precis som vid ett annat beroende då man får kickar och ruskänslor och 

slutligen leda till självmord.  

 

 

 

4. Tidigare forskning 

 

Det finns inte mycket forskning kring dataspel som vanebildande eller beroendeframkallande. 

Tidigare undersökningar har emellertid visat att det är främst killar i tonårsålder som drabbas än 

tjejer (Griffiths, M.D. & Hunt, N. 1998). Det kan finnas en möjlighet att åldern spelar en roll för 

hur beroendeframkallande spelen kan vara. Det kan vara så att ju tidigare ett barn börjar spela 

desto större är chansen att det fastnar och på en lång sikt leda till ett beroende framkallande 

beteende än bland de killar som börjar spela i senare tonår (Griffiths, M.D. & Hunt, N. 1998). 

 

I en rapport skriven på uppdrag av medierådet har forskare intervjuat tio ungdomar som fick 

berätta om sina uppfattningar om dataspel och dataspelberoende (Linderoth & Bennerstedt, 

2007). Författarna ville lyfta fram problematiken och fråga ungdomarna själva, eftersom de 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/spelade-datorspel-i-40-timmar--dog
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ansåg att det inte är ofta ungdomar själv får tala ut om detta problem. De kom fram till att online 

spel (MMORPG) skapar nya okända problem kring mediekonsumtionen och de menar att det här 

ett nytt fenomen som kräver förnyade insikter och lärdomar. 

 

Den första mer omfattande studien innefattar 7000 online dataspelare.  Syftet med studien var att 

ta reda på vilka det är som spelar och hur mycket de spelar. I studien undersöktes också spelarnas 

karaktär och deras mentala och psykiska hälsa, samt vad det är som motiverar dem att spela. 

Författarna anser att deras studie kan ligga till grund till fortsatt forskning. Resultatet av studien 

är att bilden av den stereotypiska bilden på dataspelaren inte alltid stämmer. De kom fram till att 

det kan finnas fler faktorer som påverkar den bilden av dataspelaren som exempelvis de mentala 

och karaktäristiska faktorerna. Studiens syfte var att undersöka vilka det är som spelare, hur 

mycket de spelar och varför de gör det. Den stereotypiska bilden på dataspelaren som 

exempelvis en ung osocial tonårskille stämmer inte alltid. De menade att dataspelare är inte bara 

unga tonårskillar utan åldern kan variera och personlighetsmässigt kan de vara mer utåtriktade än 

vad man trott tidigare (Williams D, Yee N, Caplan S. 1998).
 

 

4.1 Samhällsvetenskaplig forskning 

 

I den samhällsvetenskapliga forskningen uppfattas människans beroende och missbruk som en 

följd av sociala faktorer som påverkar människans livsstil. Begreppet ”beroende” samt 

”missbruk” betraktas då ur sociala och kulturella perspektiv där kön, klass och etnicitet uppfattas 

som viktiga och ibland avgörande för situationen. Det är oftast den totala livssituationen, livs 

tillståndend samt människor i omgivningen som påverkar viljan till att börja med missbruk och 

sen kan missbruket övergå beroende tillståndet (www.vkl.se). 

 

Beroende i sig är inte individens problem, men ett problem som har sina utgångspunkter i den 

sociala omgivningen som individen lever i. Missbruk betraktas som individernas handlingar och 

ses som avvikande i samhället och dess normer (www.vkl.se). 
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Socialstyrelsens benämning på ”missbruk” har omformulerats till ”beroende” på grund av att 

beroende anses som ett mer omfattande begrepp. De har inte kunnat ta ställning till om missbruk 

eller beroende ska betraktas som en sjukdom eller inte 

 

 

4.2Medicinsk forskning 

 

Läkarförbundet i USA har definierat begreppet ”beroende” på ett nytt sätt. Det som förut ansågs 

som ett beteendeproblem som hänger ihop med missbruk av exempelvis narkotika eller spel, 

uppfattas av förbundet som en kronisk hjärnsjukdom. Hjärnans belöningssystem fungerar enligt 

den på samma sätt som vid drogmissbruk hos en dataspelberoende person 

(www.accentmagasin.se). De menar att beroendet är inte bara en konsekvens av kriminella, 

sociala eller moraliska problem utan följder av en sjukdom i hjärnan som gör att nyttiga 

beteenden blir till ett missbruk istället. Enligt förbundet är det en kronisk sjukdom som kräver 

ständig behandling. 

 

En internationell studie har visat att överdrivet dataspelande ses som en störning och innebär att 

hjärnans impulser och belöningssystemet påverkas (www.yourbrainonporn.com/asam). Enligt 

studien leder överdrivet dataspelande till större impulsivitet än de som spelar vanligt. Resultatet 

tyder på att missbruk av dataspel kan jämföras med andra psykologiska störningar där hjärnan 

har svårt att kontrollera impulser eller där det handlar om beroende av olika former. Den gruppen 

i undersökningen som spelade mycket dataspel uppvisade skillnader jämfört med de som inte 

spelade så mycket, på så sätt att deras hjärna betedde sig på liknande sätt som hos en 

drogmissbrukare (www.yourbrainonporn.com/asam). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accentmagasin.se/
http://www.yourbrainonporn.com/asam
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

Vidare kommer vi att presentera de teorier som vi anser är lämpliga för en vidare analys. De 

teorier som vi ska ta upp är Giddens teori om moderniteten. Teorier om samspel och 

hyperverklighet av Thompson, Baudrillard och Boden & Molotch. Vi kommer även att ta upp 

stämplingsteori av Goldberg, samt neutraliseringstekniken som beskrivs av Sarnecki. 

 

5.1 Giddens teori om modernitet 

 

Anthony Giddens har velat utveckla en förståelse för vad ett samhälle är samt beskriva det 

moderna samhället. I sin bok ”Modernitet och själv identitet” beskriver Giddens hur 

moderniteten växer fram bland annat i och med industrialisering och globalisering och hur dessa 

processer samspelar med individer och det individuella jaget. (Giddens 2008).  Han kallar den 

epok som vi lever i, postmodern eller högmodern, och menar att den är en utveckling av den 

moderna epoken.Giddens påpekar att en av de typiska tecknen för moderniteten är åtskillnaden 

av tid och rum (Giddens, A 2005:25-31). Han menar att individernas relationer inte är alltid 

beroende av tid och rum.Giddens kallar också det moderna samhälletför risksamhället vilket 

innebär att vårt samhälle är mobilt och fullt av möjligheter, som i sin tur också kan innebära stora 

risker. Ett av de centrala begrepp som Giddens använder sig är ”självidentitet” vilket förklarar 

hur individer reflekterar i det samhället som de lever i. Det handlar om att man ska hela tiden 

vara medveten om de möjligheter som det moderna samhället har att erbjuda, man får inte 

glömma de risker som det medför, det vill säga genom all tillgång till information och andra sätt 

att kommunicera blir människor mer beroende av samhället och varandra. Samtidigt som man får 

frihet får man också tydliga begränsningar och ramar. Vidare påpekar Giddens att de risker som 

det moderna och det postmoderna samhället medför kan vara svårt att få en klar uppfattning om 

vilka riskerna är och vad de kan ha för konsekvenser. Människor ansvarar inte längre för alla 

delar i sina liv utan låter istället experterna göra det, till exempel läkare, lärare och rådgivare.  

Mitt i allt detta är människor tvingade att göra sina val i livet vare sig de vill eller inte, även om 

de väljer att inte delta i något så har de ändå gjort ett val.    
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Vi menar att dataspel och internet är en av de möjligheter/risker som människor i det 

senmoderna måste förhålla sig till. Dataspel är något som kan användas för att sysselsätta 

barn.Man talar också om utvecklande spel som till exempel används för att lära sig språket. Det 

är också vuxna som använder dessa möjligheter som det moderna samhället erbjuder. Samtidigt 

finns det risker som människor ibland inte är medvetna om, att den roliga och nyttiga 

sysselsättningen kan växa till ett beroende som har sina konsekvenser. 

 

5.2 Teorier om samspel och hyperverklighet  

 

En viktig del av senmodernitet utgörs av medier. Samtida sociala relationer kan åtskiljas i tid och 

rum genom möjlighet att kommunicera på andra sätt, då vi inte längre i lika stor omsträckning 

behöver se varandra i ögonen. För vissa individer kan det vara lättare att kunna kommunicera via 

en dator eftersom man behöver inte ta det så personligt, och vissa människor kommunicerar 

genom att spela med sina vänner som bor någonstans långt bort. (Thompson, J. 1995:88-118).  

Thompson talar om det sociala samspelet som media har att bjuda på, men påtalar också de 

risker att samspelet mer och mer ska över gå till det som Baudrillard kallar för 

”hyperverklighet”. Med det begreppet anses ett slags samspel i en verklighet skapad av 

massmedia (Baudrillard J, 1994:20). 

 

I vårt arbete talar vi om att ungdomar kan spela med varandra på nätet istället för att umgås 

utanför internet. De umgås bara genom spelande. I sin presentation av samhällsproblem påpekar 

Giddens, med bas i tidigare forskning, att människor i dagens moderna samhällen samspelar med 

personer som vi aldrig mött tidigare och som vi inte pratar med ansikte mot ansikte. 

Kommunikationen som sker genom internet och e-post och andra vardagliga rutiner är inte en 

verklig del i vår kommunikations sätt. (Giddens. 2007: 460). Den här typen av samspel gör att 

människor inte får någon kontakt utan att träffas ansikte mot ansikte. Giddens menaratt detta 

problem inte skulle uppstå i den direkta kommunikationssituationen (Giddens. 2007: 460). Att 

befinna sig i cyberrymden är en annan form av verklighet, i vilken människor kan dölja sig 

bakom fiktiva identiteter som kan leda till missförstånd och känslomässigt bedrägeri, vilket inte 

skulle uppstå på samma sätt som om man istället träffades i verkligheten. Attityden till 

användandet av internet för att samspela med andra individer varierar, de som är positiva till ser 
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många fördelar med denna typ av kommunikation och de som är skeptiska menar att det kan öka 

den sociala isoleringen som har visat sig att det inte stämmer.  

 

Med utgångspunkt i Boden & Molotch forskning kring det som de benämner ”närhetens tvång” 

alltså att människor har ett behov av att träffa andra människor och samspela med dem på ett 

direkt sätt tar Giddens upp även denna aspekt av problem med internet (Giddens. 2007:459). När 

man samtalar ansikte mot ansikte kan man se varandra i ögonen som är den delen av kroppen 

som skickar signaler om tillit och närhet som krävs för direkta samspelet med andra.  

 

Thompson talar om hur vårt samhälle blir påverkat av medier (Thompson J, 1995:80-118).  Han 

menar att vårt moderna samhälle påverkas starkt av media. Det medverkar till samhällets 

utveckling. I dagens samhälle har människor tillgång till samspel samt till informationsspridning 

på annat sätt än tidigare. Det finns tre olika typer av samspel enligt Thompson, (Thompson J, 

1995:80-118). Den första kallas för ”direkt samspel” och innefattar att man pratar direkt med en 

annan person och uttrycker i ord vad andra personer menar. Det andra samspelet 

”förmedlat/indirekt samspel” är då samspelet är utbredd i tid och rum, när man inte träffar en 

person direkt eller kontaktar någon via e-mail. Förmedlat budskap är samspel sker genom 

exempelvis internet eller telefon samtal. Den tredje form av samspel väljer Thompson att kalla 

”Förmedlat pseudo samspel”(Thompson, J. (1995: 88-118). Det innebär att det inte finns en 

dialog mellan individer. Den här formen kan rikta sig till olika potentiella aktörer men innebär 

inget svar och blir därför monolog. Ett exempel på detta kan vara ett TV program eller ett 

dataspel, då man kanske talar med någon som är med i programmet och frågesätter någon, men 

kommer inte att få något svar. Det blir en så kallad envägskommunikation. Enligt Thompson 

kommer inte det tredje samspelet att dominera. Snarare kommer dessa tre olika sätt att samspela 

och blandas med varandra. Samtidigt kommer samhället och människor vara allt för passiva för 

att filtrera bort det och ta alldeles för mycket av medias budskap. 

 

Baudrillard är alltså till skillnad från Thompson mer kritisk och negativt inställd till medier. 

Baudrillard menar att all massmedia som samhället har tillgång till skapas en alternativ och 

parallell verklighet, den är en produkt skapad av illusioner, som vi får genom massmedia och vår 

uppfattning om saker och ting skapas delvis genom det som vi ser och hör genom massmedia 
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(Baudrillard J, 1994:20). Alternativ och parallell verklighet, som även kallas för 

hyperverkligheten och beskrivs av Baudrillard, kommer vi att ta upp i avsnittet resultat och 

analys. Där kommer vi att diskutera kring hyperverkligheten och hur vi anser att de teorierna 

hänger ihop med vår studie. 

 

 

5.3 Stämplingsteori  

Stämplingsteorin är en teori som fokuserar på hur omgivningen reagerar på det avvikande 

beteende.(Goldberg, T 2000: 187-188) Denna teori används båda i det sociologiska och den 

kriminologiska forskningen och kan bli lämplig för frågor om både kriminalitet och missbruk. 

Enligt den här teorin anses ett brott begå först när det har upptäckts och belagts med ett straff, det 

vill säga att en individ eller en grupp personer med avvikande beteende betraktas som avvikare 

först i samspel med dem som betraktas som icke avvikare. Så länge det inte finns någon som 

upptäckt händelsen anses inte individen som begått brottet ha utfört ett avvikande beteende och 

därmed inte kan stämplas som brottsling eller avvikare.  

 

Ted Goldberg menar att stämplings teorin är som regel en följd av de negativa reaktioner som 

avvikare bemöts i samband att detta  beteende överskrider de normer är etablerade i 

samhället(Goldberg, T 2000: 187-188). Sammanfattat kan man säga att brott samt missbruk och 

beroende, enligt det här perspektivet, finns först när det är upptäckt av andra och har lett fram till 

olika konsekvenser. Avvikande beteende i sig är inget brott utan blir det för att utövaren 

överskrider det. Det krävs också att någon i omgivningen upptäcker den avvikande handlingen 

och reagerar och agerar på den(Goldberg, T 2000: 187-188). De som blir stämplade som 

avvikare kan använda olika tekniker för att bortförklara ett brotts ovanligt beteende.  I vårt arbete 

handlar det om avvikande beteende i form av dataspelsmissbruk och dataspelsberoende där 

människor frångår samhällsnormerna (Goldberg, 2000: 187-188). 
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5.4 Neutraliseringsteknik 

Kriminologen Sarnecki påpekar med utgångspunkt i en annan kriminologisk forskning på fem 

olika tekniker man kan använda sig av för att bortförklara och neutralisera ett brott (Sarnecki, J 

2010: 84). 

Här nämner vi fyra av dem som vi anser skulle passa ungdomar att använda när de ville förklara 

sitt dataspelande. Dessa tekniker kan också användas för att förklara varför deras spelande ibland 

kan gå till överdrift vad gäller tidgränsen, samt varför de kan föredra dataspelande före andra 

sysselsättningar. Eller bara som en förklaring till varför de börjat spela. 

 

 ”Förnekandet av ansvar. Att individen förlägger ansvaret för handlingar utanför sig själv”  

 ”Förnekandet av skada” exempel. Jag bli inte skadad av att spela 

 ”Högre lojaliteten” då till exempel kamrater och familjen ställs över samhällets normer. 

Det som kamrater och familjen säger och gör uppfattas som mer viktigt än samhällets 

normer. 

 ”Förnekandet av att den eventuella skada som uppkommit har förorsakats av den 

brottsliga handlingen.” Jag ville inte umgås, inte för att jag satt och spelade, men hade 

andra orsaker till detta (Sarnecki, J 2010: 84). 

Fast neutraliseringstekniken är ett perspektiv som för det mesta används i kriminologi, tycker vi 

att det ändå kan vara användbart i vårt arbete. Datorspelberoende kan uppfattas som ett 

avvikande beteende bland individer och grupper av individer. Tekniken är också fullt applicerbar 

på den som vill dölja eller undkomma konsekvenser av spelberoende. 

 

Ungdomar som börjar spela anser inte att deras spelande kan bli farligt och leda till ett beroende 

som kan leda till både hälsoproblem och sociala problem. Idag talar man oftast om dataspelande 

som om en fritidssyssla och barn och ungdomar erbjöds ofta av sina föräldrar som köper spel och 

konsuler för sina barn. När föräldrar märker att spelandet gått överstyr, då börjar ungdomar hitta 

på olika bortförklaringar för att deras beteende inte ska betraktas som avvikande och de kan 

fortsätta spela i fred.  

 



 

11 

 

6. Metod 

 

6.1 Urval  

Denna uppsats har som grund en kvalitativ ansats. Vi har valt att intervjua två fokusgrupper för 

vår undersökning. Grupperna består av fyra killar i årskurs 9 från två olika högstadieskolor i 

Huddinge kommun. Anledningen till att vi valde just killar i årskurs 9 är för att det är en 

åldersgrupp som där det är vanligt att killar spelar mycket dataspel (www.statensmediarad.se). 

Den första gruppen vi intervjuade är fyra killar som går i samma klass. De ville gärna ställa upp 

på en intervju och verkade tycka att det skulle vara roligt. De går i samma klass och umgås med 

varandra i skolan. Den andra gruppen vi intervjuade är från en annan skola och bestod av fyra 

killar från samma klass. Valet av den första högstadieskolan gjordes genom att vi kontaktade den 

högstadieskolan som låg närmast Södertörns högskola, detta för att spara tid och pga. av den 

korta perioden för att göra klart undersökning. Vi valde den andra skolan genom att en av 

uppsatsförfattarna har gått själv som tonåring i en av skolorna och vi tyckte därför att det vore 

spännande att genomföra en intervju där.  

 

 

6.2 Tillvägagångssätt 

 

För att genomföra intervjuerna använde vi en mp3-spelare. Eftersom vi förväntade oss att det 

skulle vara en livlig diskussion under fokusgruppintervjuerna tyckte vi att det var lämpligt att 

använda en mp3-spelare för att få med allt och kunde koncentrera oss på att lyssna på 

intervjudeltagarna och ställa alla frågor på ett korrekt sätt. Intervjuernas längd var ca 40 min. 

Som tack för att intervjudeltagarna ställde upp bjöd vi de i slutet av intervjuerna på läsk och 

choklad.  

 

För att genomföra vår underökning kontaktade vi en ansvarig lärare för årskurs 9 i de två 

högstadieskolorna och bad om att få intervju med en grupp killar, därefter bokade vi in en tid då 

vi kunde komma och utföra intervjun. Valet av killarna gjordes genom att klassföreståndaren 

ställde frågan till en hel klass vilka som ville delta i intervjun. Därefter nämnde vi att det bara är 

killar vi vill intervjua. Tanken med fokusgrupperna är att få omväxlande svar och livligare 
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diskussion under intervjuerna. Enligt Bryman är det en bra metod om man vill ta reda på skälen 

till människors åsikter (Bryman, A 2008:462-466). Till skillnad från en vanlig intervju där 

intervjun sker med en person och frågar mer direkta frågor så är fokusgrupper ett bra sätt att 

kunna lyssna och försöka reda ut de andra deltagarnas åsikter. Fokusgrupper ger möjlighet för 

deltagarna att utveckla sina svar, att öppna sig mer och kanske påverkas svaren av de andra 

deltagarna. Det skapas en diskussion och deltagarna kan upptäcka att de håller med en viss åsikt 

utan att ha tänkt på det om de andra inte hade nämnt det. Enligt Bryman är fokusgrupper en bra 

metod att använda om man vill se hur människor samspelar, diskuterar och resonerar en fråga i 

en grupp. Av dessa anledningar valde vi denna metod. Vi var intresserade att ta reda på hur 

intervjupersonerna skulle diskutera våra frågeställningar i en grupp och om de skulle påverkas av 

varandras åsikter.  

 

 

6.3 Avgränsning 

 

På grund av tidsbrist har vi valt att utföra intervjuerna i form av fokusgrupper, då vi valde fyra 

deltagare i varje grupp. Fördelen med fokusgrupperna är att det sparar tid jämfört med om man 

skulle göra enskilda intervjuer. Det ledde även till en livlig och spontan diskussion bland 

intervjudeltagarna. Fördelen med just dessa intervjuer är att man får mer varierande svar, och ger 

fler uttryck och känslor som deltagarna uttrycker. Andra fördelar är att ämnen som är lite 

känsligare att prata om kan det i en grupp underlätta att ta upp olika synpunkter om det (Kvale 

2008:150). En negativ konsekvens av att använda fokusgrupp metoden kan vara att 

informanternas svar kan påverkas de andra deltagarnas svar, vilket kan påverka reliabiliteten av 

undersökningen (Kvale 2008: 150). För att få större reliabilitet anser vi att det skulle hjälpa om 

vi hade flera fokusgrupper vilket skulle leda till fler varierande svar. Vi menar emellertid att som 

ett första steg för att identifiera förhållningssätt kring dataspelande och beroende är vår studie 

relevant. Vi använde oss av intervjuguiden som är bifogad i uppsatsen och som består av 10 

huvudfrågor. 
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6.4 Kodning och Analys 

 

Genom intervjubearbetningen och kodningen av intervjuerna fick vi fram fyra olika teman som 

analysen baseras på. Kodningen gjordas på det sättet att vi letade efter ord och fraser i 

intervjuerna som kunde sammankopplas med de teorier som vi valde att använda samt 

uppsatsens frågeställningar (Hartman, J 2001:79-80). 

 

De fyra teman är de följande: 

Medvetenhet och uppfattning av risker i det senmoderna samhället. 

Omgivningen reaktion 

Hyperverklighet 

Bortförklaringar.  

 

I analysen kommer vi att besvara uppsatsens huvudfrågor utifrån dessa fyra teman och beskriva 

hur det hänger ihop med de teorier som vi valt att använda oss av.   

När vi läste igenom och analyserade våra intervjuer kunde vi snabbt se att det finns ett tydligt 

mönster på hur informanterna svarade på våra frågor samt hur de själva såg på problemet  kring 

dataspelande. Genom av bearbetningen av vårt material har vi valt att begränsa oss och samla in 

allt material under dessa fyra sammanfattande tema, vilka vi menar hänger ihop med varandra. I 

vår analys kommer därför varje tema presenteras som en följd av föregående. 

 

Teman:  

1.Medvetenhet och uppfattning om riskerna i det senmoderna samhället 

I det senmoderna samhället finns många möjligheter att välja mellan i fråga om vad man gör och 

hur man gör saker. Det finns inte ett givet sätt. Dataspel och internet sådana resurser. De kan 

användas till en rolig sysselsättning om man vill. Men liksom allt i den senmoderna är 

mångtydigt kan det roliga med dataspel och Internet vändas till något mer problematiskt och 

växa till ett beroende.  
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2. Omgivningens reaktion 

Hur vuxna reagerar på ungdomarnas spelande. Informanterna kan spela utan några 

begränsningar. Så länge omgivningen eller skolan inte gör någonting åt det så betraktas det inte 

som avvikande beteende 

 

3. Hyperverklighet 

Informanterna gillar känslan att de kan vara någon annan och ser på spelandet som ett indirekt 

sätt att umgås. De upplever det som att de lever i en annan verklighet  

 

4. Bortförklaringar 

Så fort informanterna märker att omgivningen reagerar försöker de att bortförklara sig. 

 

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

 

Vi anser att vi haft god möjlighet att uppfattade informanternas uttalanden. Deras svar var klara 

och de verkade uppfatta intervjun seriöst och var delaktiga och öppna med att prata. Det som 

möjligtvis kan ha påverkat validiteten kan vara grupptryck. Med det menar vi att de kanske inte 

vågat uttrycka sig på samma sätt som vid en enskild intervju. En annan faktor kan vara att miljön 

som informanterna befann sig i kan ha påverkat deras svar. Eftersom de befann sig i skolan och 

var insatta för ett kommande prov. Vi försäkrade oss att de förstod våra frågor rätt genom den 

diskussionen som de skapade under intervjun, där våra frågor låg som grund för detta. 

Reliabiliteten är ganska god och trots riskerna för grupptryck menar vi att svaren ger relevanta 

indikationer på de problem vi studerar. 
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7. Resultat 

 

7.1 Medvetenhet och uppfattning om riskerna i det senmoderna samhället  

Det första temat som vi ska ta upp handlar om medvetenhet och uppfattning. Vi ville ta reda på 

om killarna har hört talas om begreppet dataspelsberoende och hur de själva ser på 

dataspelsproblematiken. Tror de att dataspelsberoende är någonting som kan drabba de själva? 

Vi ville också ta reda på vad det var som fick de att börja spela.  Och är de medvetna om de 

risker som finns genom att spela obegränsat och konsekvenser? 

 

På frågan om de hört talas om begreppet dataspelsberoende så svarade intervjudeltagarna i bägge 

grupperna att de har gjort det, förutom en kille som inte hade förstått innebörden av det ordet 

utan han trodde att det handlade om beroende av spel för pengar och inte dataspel. Vi fick alltså 

klart svar av nästan alla informanter om att de har hört talas om det. Dessutom svarade några att 

de redan kände att de kan vara drabbade och en sa att han var redan drabbad.  

 

“Jag är redan drabbad” 

 

”Mina föräldrar säger det till mig varje dag” 

 

Den här informanten uttryckte att hans föräldrar säger det till honom varje dag varpå de andra 

deltagarna börjar skratta och alla tycker att det är roligt. På frågan om hur de ser på 

problematiken kring det så svarade några informanter att de insett att de fick ett problem men att 

de själva drog sig ur det.  

 

”Ja, jag har faktiskt tagit mig ur det! Jag höll på att sjunka ner i det rejält typ fyra veckor sedan. 

Men jag sa stopp!” 

 

”Förut kände jag att jag var beroende men inte nu längre det senaste året…inte längre” 

 

Deras svar gav oss en uppfattning om att de själva har fått uppleva de risker som kan orsaka av 

att man spelar överdrivet och inte har några former av spelbegränsningar.  
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När vi frågade om vad det var som fick de att börja spela så fanns det olika anledningar till det. 

Den ena anledningen baserades på att de inte hade något annat att göra istället.  

 

”Tråkigt, det var visst när man gick i ettan som jag började spela tv-spel när jag inte hade 

någonting att göra så satt jag ju där vid datorn” 

 

”Ja men det är under vintern jag brukar spela som mest då, för att man vill inte vara ute eller 

för att det är kallt.” 

 

Det första citatet förklarar att informanten minns att han började spela i tidig ålder och har 

fortsatt att spela genom sin uppväxt. I det andra citatet nämner en annan informant att hans 

anledning är att han inte vill vara ute när det är kallt. Ytterligare svar som vi fick av en av 

killarna var att han bodde ute på landet, långt ifrån sina kompisar och hade svårt att träffa de när 

han ville. Hans buss gick sällan och han tyckte att det var ansträngande att åk dit han ville på 

egen hand. Han valde att spela istället som en sysselsättning.  

 

Den andra anledningen till spelande som kom fram i intervjuerna var att killarna upplevde att 

under spelandet kunde de vara någon annan och har en möjlighet att befinna sig en annan 

verklighet. Att de i spelet kunde göra det som de inte få göra i verkligheten, att de fick välja vem 

de ska vara och få möjlighet styra sitt (interaktiva) liv. Här är några exempel på hur de uttryckte 

sig:  

 

”Asså jag gillar och spela väldigt mycket och så, jag tror det som är kul är…att man typ att man 

får göra saker som man inte kan göra i verkligheten.” 

 

”Jag har en kompis som spelar jättemycket ’counter strike’ sen så när jag provade spela nån 

gång så fastnade jag för att jag kände mig som en hjälte och jag tyckte det var roligt, sen dess 

spelar jag varje gång jag har tråkigt eller om jag är hemma och inte har någon att hänga med 

och så..” 
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Det som kom fram i dessa påståenden är att de spelar för att de får möjlighet att vara i en annan 

roll och göra någonting annorlunda. De spelade inte bara för att de tyckte att de hade tråkigt. De 

ser det som ett sätt att komma bort från annat i deras vardagliga liv.  

Den tredje orsaken till varför de började spela är att de ser det som ett sätt att kommunicera med 

andra och skaffa nya kontakter samt att de gör det för att andra kompisar spelar också. En av 

respondenterna tyckte att han fick en möjlighet att umgås med sina kompisar på nätterna genom 

att spela online-spel. Han såg det som ett ytterligare sätt att få kontakt med sina kompisar utöver 

att umgås mitt på dagen.  

 

Det som framgår från intervjun enligt det här temat är samtliga informanter tycker att det är 

roligt att spela dataspel men anledningen till varför de tycker det varierar. De har hört talas om 

dataspelsberoende men vi uppfattade det som att de inte var helt medvetna om eventuella risker 

och konsekvenser. Detta anser vi på grund av att när vi ställde frågan om de någonsin funderat på 

att sluta spela dataspel så svarade samtliga att de inte tänkt sluta spela helt och hållet, men att 

tanken funnits där någon gång. Ett annat tecken på att de inte har tillräckligt med kunskap om 

konsekvenser av mycket spelande är att de spelar varje dag. Vissa av de minst tre timmar om 

dagen.  

 

7.2 Omgivningens reaktioner 

 

Det här temat handlar om omgivningens reaktioner och förhållningssätt. Alltså hur människor 

reagerar och agerar kring ungdomarnas spelande. Här ryms också frågan om de har strategier för 

att sluta. 

 

Temat uppkom under tiden vi arbetade med materialet. Genom att vi ställde frågan om de hade 

några strategier för att sluta spela så märkte vi att de själva inte hade några tydliga begränsningar 

för när de skulle avsluta spelandet. Vi ville ta reda på om de själva väljer att avsluta spelet eller 

om det är någon annan som gör det åt dem. Det som vi tyckte var intressant och lämpligt för det 

här temat var att se om de i sin omgivning upplevt dataspelande framstått som avvikande. När vi 

nämner omgivningen så menas det de vuxna i killarnas närhet som föräldrar, släktingar eller de 

vuxna i deras skolor.  
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Det som kom fram i fokusgrupperna som begränsade deras dataspelande var deras egna 

samveten och tanken på att de har läxor att göra och vill att de inte halkar efter i skolan. Sju av 

åtta informanter svarade att de inte begränsade sig på något sätt. En av informanterna svarade att 

han brukar ställa väckarklockan på tre timmar för att ha koll han ska sluta spela. Han menade att 

på helgerna när han inte är i skolan så ställer han klockan för att ha koll på hur länge han spelar. 

Men på vardagarna när han går i skolan och är klar med sina läxor då bestämmer han själv hur 

länge han ska spela.  Det framkom även att ingen av informanternas föräldrar satte några tydliga 

gränser på hur länge de tycker är lämpligt att spela. Följande citat är ett exempel på hur en av 

killarna upplever sina föräldrars reaktioner på hans spelande när han sitter på sitt rum och spelar. 

När han spelat en lång stund så ropar hans mamma på honom och då upplever han det som att 

det har gått lång tid och att hon ropar försent för då har han redan spelat länge.  

 

”Antingen om jag måste gå och käka eller gåt ut med en kompis eller nånting eller om jag är 

klar med banan eller om jag tröttnar, jag brukar sluta själv eller så säger mamma till att det få 

räcka nu men då har jag redan suttit jättelänge när hon väl kommer och säger till”.  

 

När vi ställde frågan hur de begränsar dataspelandet och frågar om det är någon annan som gör 

det åt de så svarade en av intervjudeltagarna svarade att föräldrarna bryr sig inte. En av 

informanterna sa också att han får höra hela tiden av sina föräldrar att han är dataspelsberoende. 

Men när vi frågar de om det finns några begränsningar på hans spelande så svarade han att han 

inte brukar avsluta. Vi tolkar det här som att föräldrarna inte reagerar. Vi fick en känsla av att 

killarna kände mer struktur och begränsning på grund av deras läxor och skolplikten. De kände 

att det var viktigt att göra läxorna och kunna klara av proven, så skolans krav har en viss 

påverkan på deras tids begränsningar av spelandet. Följande citat är ett exempel på det: 

 

”Jag avslutar när jag känner för det. Jag vet inte ibland känns det som att jag måste göra 

läxorna då gör jag det”.  

 

Då svarar en annan deltagare på följande sätt: 
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” jag försöker sätta upp en tidsplan på när jag ska sluta spela för att jag ska hinna plugga, för 

att runt klockan tio eller elva då kollar jag på en serie och så spelar jag lite när jag kommer 

hem…då spelar jag en liten stund så att jag hinner plugga alltingfast ibland har jag mer plugg 

och då måste jag sätta mig en tid då jag ska sluta spela” 

 

Det som framkom är att sju av åtta av informanterna inte hade någon tydlig begränsning på hur 

mycket de skulle spela. De kände även att deras föräldrar inte reagerade negativt på deras 

spelande så länge de gjorde läxorna. 

 

 

7.3 Hyperverklighet 

 

Det tredje temat handlar om hyperverklighet och här visar vi att de gillar känslan att de kan vara 

någon annan och ser på spelandet som ett indirekt sätt att umgås. Det indirekta sättet att umgås 

innebär som vi nämnde tidigare att samspelet sker genom internet eller via telefon samtal och är 

utbrett i tid och rum. Det här nämns i Thompsons teori (Thompson, J 1995)och vi kommer att 

diskutera det vidare i analys delen.  

 

Intervjuerna visar som nämnts ovan att killarna upplever att de lever delvis i en annan verklighet. 

Genom att använda begreppet hyperverklighet menar vi både en annan verklighet och ett indirekt 

sätt att umgås. Vi har delat upp de två förklaringar som kom fram i intervjuerna och tar upp det 

som två olika inriktningar på temat.  

 

Indirekt sätt att umgås handlar om det sättet som informanter använder sig av för att umgås med 

sina kompisar samt skaffa nya kontakter. Vi var intresserade att fråga de vad dataspelandet 

medför för dom.  

 

”Alltså jag kan säga såhär jag spelar väldigt mycket spel för att jag spelar med mina kusiner. De 

började spela spel i väldigt ung ålder, deras föräldrar skiljde sig det var liksom jaa..ni kan få det 

här osv. så jag körde spel med min yngsta killkusin” 
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Följdfrågan som vi ställde var om han spelade för att umgås med sin kusin och informanten 

svarade att han började spela just därför att hans killkusin var hans idol och att de körde mycket 

spel tillsammans på nätet. Det här är ett exempel på hur de väljer det indirekta sättet att umgås 

på. Han spelade tillsammans med sin kusin och upplever det som ett sätt att umgås.  

Ett annat svar som vi fick på frågan vad dataspelandet medför för de så svarade de på följande 

sätt: 

 

”När jag spelar så är jag med mina kompisar. Jag spelar då på nätterna” 

 

Samt en av informanterna påpekade att den indirekta sättet att umgås var också lämplig, när det 

vanliga det vill säga ansiktet mot ansiktet sätet inte fungerade.  

 

 

De använder spelandet som ett sätt att umgås på nätterna när de kan chatta med sina vänner. 

Informanterna nämner också att när de umgås med sina kompisar brukar de åka allesammans till  

en spelhall där de sitter ganska länge och spelar. När det inte är i spelahallen sitter de hemma hos 

varandra och spelar och turas om. En annan informant svarade att samspelet genom att chatta 

med sina vänner genom spel var viktig, därför tyckte han att det var kul att spela.  

 

En av informanterna beskriver att spelandet för honom ger möjlighet att vara någon annan.  

 

”För att i spelet kan man vara någon annan” 

 

Han kan själv bygga upp sin egen värld och har en egen påverkan, han känner att han kan fly till 

den världen när han vill och stänga ut allt annat som känns jobbigt eller det som han inte orkar ta 

itu med just den dagen. Andra nämner att det är intressant och att det är ”action”. Ibland upplever 

det att det är skönt att komma bort från allt annat och menar att när de spelar så tänker de inte på 

någonting. De nämner en gemensam sak vilket är att det som de upplever är kul är att de får göra 

saker som man inte får göra i verkligheten.  
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7.4 Bortförklaringar. 

 

I det här temat ska vi ta upp de frågor vi ställde som handlar om vad de själva tycker är 

överdrivet dataspelande. Vi kom fram till att de informanter som var medvetna om att de spelade 

för mycket ansåg att vuxna kunde uppleva deras dataspelande som avvikande beteende. De var 

medvetna att de vuxna kunde se att de spelade för mycket och det gjorde att de försökte 

bortförklara deras beteende så att vuxna i deras närhet skulle låta de spela fritt. När vi ställde 

frågan om de tycker själva att de spelar mycket så fick vi följande svar: 

 

”De flesta spelar mycket, det tror jag, jämfört med de så spelar jag inte lika mycket” 

 

Det här kan tolkas som att killens svar är ett exempel på att han försöker bortförklara sig för att 

han fortvarande förhåller sig inom de ramar som upplevs som normalt dataspelande. Även om 

han skulle spelat jättemycket så anser han att det fortvarande är lite jämfört med ”de andra”. När 

vi ställde frågan om de hade andra fritidssysslor så fick vi svar att av ena informanten att han 

spelade tennis förut men att han slutade för att alla hans andra kompisar slutade. Vidare säger 

samma informant att om han skulle fortsatt spela tennis så skulle han spela dataspel mindre. En 

annan informant svarade att han brukar spela mycket under vintern eftersom det är kallt ute, hans 

svar togs upp i tidigare tema och vi tyckte att det passade in även här eftersom vi såg det som en 

bortförklaring. Vidare tänkte vi ta upp ett litet utdrag ur en av fokusgrupp intervjuerna där tre av 

killarna diskuterar med varandra om de själva tycker att de spelar mycket. Man kan tolka från 

deras diskussion se hur de försöker bortförklara sig både för oss och för de andra i gruppen. 

 

”-En gång ville jag hänga med dig och då fick jag inte vara hemma hos dig när du skulle spela 

och då valde du att spela istället för att umgås med mig 

-Det var ju länge sen 

-nej det vara bara två veckor sen 

-jo men ibland så är man kanske så inne i spelet att man vill spela istället för att umgås 

-menar du att du ibland väljer att spela istället för att umgås? 
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Ja, fast jag är inte beroende jag vill bara göra klart banan. ” 

 

Vissa meningar i det här diskussions uttraget anser vi tyder på att de försöker bortförklara sig, 

när de nämner att det var länge sen och att han inte är beroende utan bara vill göra klart banan.  

Förutom de klara bortförklaringar som vi kunde se i deras svar så tycker vi att andra svar kan 

tolkas som bortförklaringar men det framkommer inte lika tydligt som, som exempelvis att 

informanterna nämner att de spelar för att de inte har någonting annat att göra. Då kan vi inte 

veta helt säkert om de verkligen menar det eller bara använder det som en sätt att bortförklara 

sig. En annan anledning till varför de väljer att spela för att de ansåg det som ett sätt att umgås 

och för att deras kompisar gör det. Det kan ju stämma att de gör det på grund av kompisar men 

samtidigt så tolkar vi det som att det kan vara en möjlig bortförklaring.  

 

 

8. Analys 

 

I analys delen vill vi utveckla mer de teman som framkom genom bearbetning av intervjuer samt 

beskriva hur de fyra teman hänger ihop med teorier som vi anser är lämpliga för vårt arbete och 

som vi valt att ta upp.  

 

8.1Medvetenhet och uppfattning om riskerna i det senmoderna samhället.  

 

Giddens beskriver hur moderniseringen växer fram genom globalisering och industrialisering. 

Han kallar det samtida samhället för senmodernt och menar att vi individer erbjuds mängder av 

olika möjligheter, som inte fanns förut. Men i och med alla möjligheter i dagens samhälle, växer 

också mängder av risker, som vi individer är inte alltid medvetna om. (Giddens, A 2005:25-31) 

När vi i vårt arbete väljer att tala om medvetenhet och uppfattning om riskerna i det senmoderna 

samhället, menar vi de risker som dataspelande medför. Man kan se på datorspel som en ny och 

intressant del av senmoderniteteten som Giddens talar som. Det öppnas nya möjligheter och nya 

sätt för sysselsättning. Denna sysselsättning erbjuder olika sätt för utveckling som exempelvis 

utvecklings spel för små barn för att lära sig något nytt. Ett annat exempel är att vuxna kan 

använda det som ett medel för att lära sig språket eller liknande. För många föräldrar blir det 
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lättare att ha sina barn och ungdomar sysselsatta genom utbudet av datorspel och då kan de bli 

fria och få göra det de vill. Intresset för dataspel kan börja redan i tidig ålder och så kallade 

utvecklingsspel är någonting som finns i dagens skolor och ingår i läroplanen där barn så unga 

som 3 åringar få använda och lära sig hur en iPad fungerar.  

 

Det anses finnas alltså fördelar med dataspelandet och det är en av möjligheter som det 

senmoderna har att erbjuda. Allt detta är något nytt för oss människor och ibland kan det vara 

svårt att ta ställning till saker som man är inte riktigt bekant med. Det går att föreställa sig att 

föräldrar köper spel till sina barn som börjar spela i tidig ålder och sedan fortsätter under tonåren. 

Det gör de kanske för att göra barnen glada och kanske för att för en stund ha fria händer, då det 

kan anses bekvämare och bekymmerfritt att bara låta de spela framför datorn istället för att 

anstränga sig och försöka hitta på något annat att göra. Men om man använder sig av dessa 

metoder måste man också vara medveten om de konsekvenser som kan medfölja. Den tolkningen 

menar Giddens är att globalisering och industrialisering handlar inte bara om möjligheter, men 

också om risker, som kan vara en följd av användning av möjligheter. 

 

"Ju mer traditionen mister sitt grepp, och ju mer vardagslivet re konstitueras mot bakgrund av 

det dialektiska samspelet mellan det lokala och det globala, desto mer tvingas individerna att 

komma fram till en livsstil bland många olika alternativ."(Giddens 2005:13) 

 

Det moderna samhället ger oss alltid möjlighet att välja i fråga om vad man gör och hur man gör 

saker. Det finns inte ett givet sätt, och definitionen om vad som är bra eller dåligt är inte så 

självklart. Dataspel och internet är en av sådana resurser som kan betraktas på olika sätt och 

väcka konflikter. Det kan vara svårt att veta var gränsen går på hur mycket tid en ungdom ska 

lägga på dataspelandet. Båda datorspel och internet kan användas till en rolig sysselsättning om 

man vill. Men liksom allt i det senmoderna kan det roliga med dataspel och internet vändas till 

något mer problematiskt, och till slut växa till ett beroende som har sina konsekvenser och 

påverkar negativt vardagliga livet.  

 

Informanterna säger att deras föräldrar väljer själv att köpa spel till sina barn och låter de spela. 

Sedan berättar de att föräldrarna har svårt att känna igen och lägga märke när spelandet går till 
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överdrift och tar över rutiner och bli till något mycket större än bara rolig sysselsättning. I 

resultatet tog vi upp tidigare ett citat från en informant som vi anser är relevant även här. 

Informanten nämner att han brukar sitta och spela länge och när hans mamma väl kommer och 

säger till honom, då känner han att det redan har gått för lång tid. Detta är ett exempel på att även 

informanterna själva anser ibland att deras föräldrar inte riktig har koll på hur mycket det är 

lämpligt att spela.  

 

Intervjuerna visar också att informanterna själva inte vet riktigt var gränsen för dataspel och 

missbruk går. De har börjat spela av olika anledningar, som till exempel brist på annan 

sysselsättning, för att på det sättet kunna umgås med sina kompisar eller för att de ansåg att 

dataspelvärlden var en bra möjlighet att få känna sig som någon annan och få göra det som man 

inte få göra i verkligheten. Sju av de åtta informanterna hade hört talas om begreppet 

dataspelberoende. Två av dem ansåg till och med att de var dataspelberoende, men det var ingen 

som hade någon slags strategi för att kunna begränsa sig i sitt spelande förutom en informant. 

Hans sätt att begränsa spelandet var att använde sig av en väckarklocka och försökte att inte 

spela mer än tre timmar i sträck. Detta sätt att agera anser vi är ett tecken på att de inte är riktigt 

medvetna om konsekvenser och risker som datorspelande medför. Detsamma gällde deras 

föräldrar som enligt informanterna inte hade några tydliga begränsningar vad gällde 

datorspelande.  

 

Vad gäller det här temat drar vi slutsatsen att både ungdomar i det moderna samhället lika väl 

som deras föräldrar tar gärna emot dem möjligheter som samhället har att erbjuda i form av 

datorspelande och internet, men samtidigt vet inte riktigt var gränsen går för när de ska spela 

sluta och hur man ska begränsa sig. Det kan bero på brist av kunskap och tydliga begränsningar 

och definitioner om vad datorspelberoende innebär.  

 

Som en följd av det första temat som vi valt att kalla för ”medvetenhet och uppfattning om 

riskerna i det senmoderna samhället”, framkommer nästa tema som vi kallar för ”omgivningens 

reaktion”. 
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8.2 Omgivningens reaktion 

 

Temat handlar om hur vuxna reagerar på ungdomarnas spelande. Det vi menar är att så länge 

konsekvenser och risker är okända och omgivningen inte reagerar på att ungdomar lägger 

mycket tid på spelandet, betraktas det inte som avvikande bettende. Här väljer vi att använda oss 

av Ted Goldberg och den stämplings teori som beskrivs i till exempel i boken ”Samhället i 

narkotikan” (Goldberg, T. 2005). Det han menar är att avvikande beteende kan betraktas som 

avvikande först när den har blivitupptäckt av andra, och så länge ingen hade märkt eller reagerat, 

som betraktas inte detta beteende som avvikande.  

 

Vi menar att i och med att alla vuxna reagerar olika på ungdomarnas spelande och inte vet var 

gränsen går för överdrivet spelande, så leder det till att ungdomar själva också får svårt att veta 

vad det innebär att spela lagom. I samband med att vuxna och andra i omgivningen inte reagerar 

på detta, så anser inte de som spelar att deras beteende kan i vissa fall gå över gränsen. Det kan 

leda till att de börjar föredra dataspelandet framför alla andra vardagliga sysslor, och till slut 

börja skolka från skolan och ta mindre kontakt med omgivningen. Då kan man säga att spelandet 

har tagit över det vanliga livet och ett sådant beteende kan betraktas av omgivningen som 

avvikande. Vi anser att det kan vara intressant att nämna de 11 tecken och anser att om alla 

skulle vara medvetna om de så det skulle vara lättare att kunna känna igen den avvikande 

beteende och få kunna stoppa det i tid. Dessa 11 tecken beskrivs av specialisten för 

dataspelberoende Sven Rollenhagen (www.spelfritt.se). 

1. ”abstinens: spelaren blir rastlös, irriterad, deppig m.m. när spelet "uteblir" 

2. skolk, missade prov, sämre betyg, uppsagd från jobb eller praktikplats 

3. allvarliga konflikter med familj och vänner: bråk om middagstider, annat ansvar osv. 

4. fokus och upptagenhet kring datorspel, även under icke speltid läser, pratar och tänker 

spelaren på spel 

5. lögner/förnekelse: spelaren ljuger om speltider och annat runt spel för att lugna 

omgivningen 

6. rubbad dygnsrytm, uppe på nätterna, sover på dagarna 
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7. ointresse för gamla fritidsintressen och vänner 

8. försämrad hälsa och kondition pga. stillasittande inomhus 

9. kriminalitet, stöld av föräldrars betalkort för att betala spel 

10. kontrollförlust: det blir mer spel än planerat 

11. återfall i gamla spelmönster vid försök att minska speltiden” 

(Sven Rollenhagen, specialist för datorspel beroende: (www.spelfritt.se) 

Det som framkom av intervjuerna är att informanterna inte har tydliga gränser på hur de ska 

fördela sin dataspelstid. Enligt de så har inte deras föräldrar heller satt några tydliga gränser. Vi 

betraktar det som en okunskap om risker som datorspelande kan medfölja, samt brist på 

omgivningens reaktion, då föräldrar agerar oftast för lite, det säger informanterna själva. De 

säger att de får spela hur mycket de vill, eller så säger de att föräldrarna inte bryr sig. Enligt T. 

Goldbergs teori, betraktas inte deras spelande som ett avvikande beteende, så länge ingen hade 

reagerat på detta, och det spelar ingen roll om det har gåt så lång att de redan uppvisar de tecken 

på dataspelsberoende som beskrivs av Rollenhagen.  

Genom att analysera intervjuerna fick vi en känsla av att det är framför allt skolan som anses 

som en av viktigaste delarna i ungdomarnas liv. Så länge de gjorde sina läxor och gick på 

lektioner och klarade sina prov betraktades inte deras spelande som något avvikande i från 

normer. Det verkade som att skolan var något normgivande och uppfattas som styrande och 

avgörande. Det var mest skolan som anses var något slag begränsning för hur mycket är det 

lämpligt att spela. Informanterna nämnde ofta att de spelade efter att de gjort sina läxor, eller att 

de hade inte så mycket tid för att spe, eftersom de snart skulle ha prov i skolan och skulle 

förbereda sig för detta.  

Vi tolkar det som att skolan har en stor betydelse både för föräldrar och för informanterna själva. 

När man börjar skolka och inte vill göra läxor på grund av dataspelande, det är då som beteendet 

skulle betraktas som avvikande. Varken föräldrarna eller informanterna själva hade någon riktigt 

uppfattning om hur mycket är det lämpligt att spela och när deras spelande går i överdrift och 

deras beteende kan börja betraktas som avvikande. Förutom skolan tog de upp att deras kamrater 

kunde betrakta deras spelande som ett avvikande beteende, när spelet förekom före den fysiska 
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kontakten. Det vill säga att de föredrog att spela istället för att umgås och gå ut med sina 

kompisar. Då kunde de få en reaktion från omgivningen genom att vännerna som ville umgås 

med de inte tyckte att det var så roligt att kompisarna föredrog att sitta och spela istället för att 

göra något annat.  

Vidare ska vi ta upp temat Hyperverkligheten som vi tycker hänger ihop med det som vi nämnt 

ovan. Det här temat handlar om att man kan gilla känslan av att kunna vara någon annan och ser 

på spelandet som ett indirekt sätt att umgås. Att man kan uppleva detta som att man lever i en 

annan verklighet. 

8.3 Hyperverklighet  

Omgivningens reaktion och hyperverklighet kan knytas ihop på det sättet att om man inte får 

någon reaktion från omgivningen och inte anser att spelande ibland går till överdrift, så riskerar 

man att hamna i beroende tillstånd. Det betyder att man spelar jätte mycket och verkligheten kan 

förändras och bli till en hyperverklighet, då man träffar sina vänner bara online och umgås bara 

genom chatt.  

Thompson talar för oss om tre sätt att umgås och menar att ju mer media påverkar vårt liv desto 

mer väljer vi att umgås på det indirekta sättet (Thompson J, 1995). Det vill säga att förutom det 

direkta sättet då vi människor har möjlighet att tala ansikte mot ansikte och ögonkontakt är 

viktigt, så finns det också den indirekta då vi kan umgås genom internet och telefon. Det tredje 

sättet kallar Thompson för ”Förmedlat pseudo samspel” och menar att det medföljer inget riktigt 

samspel, då det inte finns någon dialog i mellan individer och det man gör och säger kan siktas 

mot vem som helst.  

Baudrillard beskriver hyperverklighet som ett massmedias produkt, då människor väljer att del 

viss leva i en annan verklighet, och skapa sina egna illusioner och verkligheten kan börja 

uppfattas annorlunda. Detta beskriver J. Baudrillard i sin bok ”Simulacra and simulation” (1994). 

 

"By crossing into a space whose curvature is no longer that of the real, nor that of truth, the era 

of simulation is inaugurated by a liquidation of all referential—worse: with their artificial 

resurrection in the systems of signs, a material more malleable than meaning, in that it lends 
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itself to all systems of equivalences, to all binary oppositions, to all combinatory algebra. It is no 

longer a question of imitation, nor duplication, nor even parody. It is a question of substituting 

the signs of the real for the real, that is to say of an operation of deterring every real process via 

its operational double, a programmatic, metastable, perfectly descriptive machine that offers all 

the signs of the real and short-circuits all its vicissitudes."(Baudrillard J, 1994:2) 

Baudrillard menar att vi aldrig kommer att leva i den verklighet som vi levde förut och att 

massmedia förändrar oss. Informanterna nämner i våra intervjuer att vissa av dem spelar på 

grund av att de ser på spelet som på en möjlighet att tänka på annat och att inte tänka på de 

problem de hade. De menar att det är en rolig del av spelet att kunna vara någon annan, samt att i 

spelet kan de göra det som man inte får göra i verkligheten. Till slut kan det möjligtvis 

förvandlas till en illusion och skapa en vana. Det skulle innebära att man föredrar att inte gå ut 

med sina kompisar, men att man chattar istället och sedan hamnar kanske i det som Thompson 

kallar för "Förmedlat pseudo samspel". Det skulle leda till man inte längre riktigt har någon att 

umgås med, och man bara sitter och spelar. Datorn bli till deras bästa kompis och datorspel bli en 

värld man väljer att leva i.  

Hyperverklighet anser vi är ett tillstånd då man isolerar sig i en påhittad värld och verkligheten 

börjar se annorlunda ut. Att de som spelar blir fångade av de möjligheter som man får i spelet 

och lockas till det att man kan bli någon annan. De kan göra mycket mer än i verkligheten och 

blir till slut i spelet. Informanterna berättar också att de väljer att spela på grund av att de anser 

att spelande kan bli ett sätt att umgås med sina vänner genom chatt, då de inte har möjlighet att 

ses i verkligheten. Det ger de tillfälle att chatta på nätterna och prata med varandra. Men 

konsekvensen kan bli att om man gör det för ofta så kanske man riskerar att verkligheten blir 

annorlunda och att man fastnar i detta och börjar leva i en hyperverklighet, menar Baudrillard.  

Vår tolkning av detta är att om man föredrar att spela mycket och leva i hyperverkligheten, så 

som att umgås med sina vänner på framförallt chattar och låter det gå ut över skolan osv. Det kan 

så småningom möjligtvis leda till att sådant beteende blir upptäckt av föräldrar, kamrater och 

omgivningen i helheten och kan slutligen börja betraktas som avvikande. Det kan leda till att 

föräldrar och andra reagerar och kanske försöker att ändra på beteendet och begränsa börjar 

begränsa ungdomarnas dataspeltid. Det verkade våra informanter vara medvetna om och ibland 



 

29 

 

försökte att bortförklara sig. Det vi vill lyfta fram är möjliga konsekvenser av det som 

informanterna beskriver som sin situation idag. 

8.4. Bortförklaringar 

 

Det fjärde avslutande temat har vi valt att kalla för ”bortförklaringar”. Det temat har sin grund i 

intervjuanalysen som vi kopplade till neutraliseringstekniken. Det vill säga att när spelandet 

börjar betraktas som avvikande beteendet, så försöker de som spelar att bortförklara sig. Det gör 

de för att omgivningen ska lämna de i fred så att de i lugn och ro kan fortsätta att spela. I 

intervjuerna finner vi några tydliga exempel på detta:  

 

”De flesta spelar mycket, det tror jag, jämfört med dem så spelar jag inte lika mycket” 

Ett annat exempel är när en av informanterna säger att alla hans vänner spelar och han spelar för 

att umgås med dem. Detta kan vara ett exempel på en av de bortförklaringstekniker som Sarnecki 

med utgångspunkt i kriminologerna Matza Sykes talar om som ”Förnekandet av ansvar”, och 

som handlar om att individen förlägger ansvaret för handlingar utanför sig själv. I resultat delen 

har vi givit exempel på hur informanterna försöker att bortförklara sig. Ibland märker man att de 

menar att de inte borde spela så mycket som de gör. Det verkar som att någonstans i under 

medvetandet hade de en ganska tydlig definition på var som är rätt eller fel för dem. Men 

eftersom det inte finns tydliga begränsningar och omgivningen inte alltid reagerar tillräckligt 

starkt och riskerna är diffusa, så blir resultatet att ungdomarna spelar. De föredrar ibland 

hyperverkligheten och att umgås på ett indirekt sätt. Bortförklaringar blir en mekanism för att 

kunna fortsätta spela. 
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9. Slutdiskussion 

Genom att vi fördjupade oss i datorspelsproblematiken, har vi nu mer kunskap om de negativa 

och positiva konsekvenser som datorspelande kan innebära. Det är tydligt att problematiken 

växer i och med att allt fler ungdomar, men även vuxna lägger mer och mer tid på datorspelande. 

Samtidigt är risker som dataspelande kan medföra ganska okända och diffusa.  

 

Vi föreställer oss att överdrivet dataspelande och dataspelsmissbruk kan leda till ett allvarligt 

beroende. Det är framförallt föräldrarnas ansvar att ha kontroll över deras barn spelande, och om 

de köper spel och konsuler åt sina barn, är det viktigt att de skapar tydliga ramar kring dator 

användning och ha en tydlig tidsbegränsning, för att minimera risken att spelandet ska gå till 

överdrift. Men som vi hade nämnt tidigare finns det ingen tydlig definition på vad 

datorspelberoende är vilket leder till att det blir ett hinder både för vuxna i omgivningen och för 

ungdomar själva att veta just hur mycket ”lämpligt” spelande är, och när går deras spelande till 

överdrift. Konsekvenserna kan bli att umgänget med andra människor minskar, vägran att gå till 

skolan och till och med slutar tänka på hygienen och sömn.  

 

Alla åtta informanter svarade att de spelar dataspel dagligen. Statistiken som vi redovisade 

inledningsvis visade att det är 96 % av killar i åldrarna 12-16 år som spelar dataspel 

(www.statensmediarad.se). Informanterna svarade att de spelar dagligen minst tre timmar och det 

var bara en av åtta av de åtta som sa att han hade tydliga begränsningar då har ställde 

väckarklocka för att kunna ha koll och inte spela mer än tre timmar i sträck. Informanterna 

berättade också att deras föräldrar inte hade tydliga begränsningar på hur mycket de skulle få 

spela. 

 

Vi anser att om man inte ska begränsa sig vad gäller datorspelande, finns det risk att den roliga 

sysselsättningen möjligen kan skapa problem. Eftersom antalet dataspelande ungdomar är stort, 

borde datorspelande uppmärksammas mer, så att både barn och föräldrar  kan få mer kunskap om 

de risker och konsekvenser som finns, både som datorspelare och som förälder till de som spelar. 

Alla borde vara medvetna om de elva tecken på datorspelberoende och uppmärksamma dem 

(www.spelfritt.se). Det är även viktigt att agera innan man själva riskerar att hamna i en situation 

som kan vara svår att ändra på. Vi menar också att det är framför allt föräldrarnas och skolans 

http://www.statensmediarad.se/
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ansvar att se till att barn får i huvudsak positiva erfarenheter av dataspelande. Flera av våra 

informanter uppgav att de börjat spela på grund av brist på annan sysselsättning, vilket vi anser 

kan få föräldrar att möjligtvis tänka om lite och kanske försöka att engagera sitt barn i andra 

aktiviteter. I bägge grupperna påpekades också att det främst var informanterna själva som satte 

gränser för sitt spelande. Det är ett resultat som vore värdefullt att studera vidare.  
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Intervjuguide 
 

1) Hur ofta spelar du? 

2) Tycker ni att ni spelar mycket? 

3) Vad gjorde att du/ni valt att börja spela? 

4) Vad medför dataspelandet för er ? 

5) Har du/ni hört talas om begreppet dataspelberoende? 

-tror ni själva att det är nånting som ni skulle kunna drabbas av? 

6) Hur begränsar ni er speltid? 

- Hur vet ni att det är dags att avsluta spelandet? 

- Vad gör ni för att avsluta?  

- Är det ni själva som väljer att avsluta eller är det någon annan som gör det åt er? 

- Var tycker ni själva är överdrivet dataspelande? 

7) Har du upplevt någon gång att dataspelandet har påverkat dina vardagsrutiner? 

- Ex. missat skolan, skolkat, föredrog att spela istället för att umgås med en kompis.  

- Blir ni irriterade eller rastlösa om n inte får spela? 

8) Har du/ni andra fritids sysslor? 

9) Om ni fått välja att göra en annan fritidssyssla hade du valt det istället? 

10) Har ni någonsin velat sluta spela dataspel? 

 


