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Abstract 

This study explores possible contributing factors to why some people don’t 

engage in playing digital games. The purpose of this paper is to gain a deeper 

understanding of why they don’t participate in this activity. The objective was to 

examine the social aspect, the time facet and the technical requirement of 

mastery as hindering barriers. A strategic selection of eight participants was 

made in Stockholm between October 2015 and November 2015. Focus group 

discussion was chosen for its potential to get a rich data set and to get answers to 

questions that the respondents had no way to prepare answers to. Three follow-

up individual interviews were carried out a few weeks later to get access to a 

more personal and insightful material. The focus group discussion lasted two 

hours and the individual interviews for approximately 30–60 minutes; and 

painstaking transcriptions began the day after the focus group conversation had 

taken place, and after each and every interview had been conducted.  

The empirical thematic analysis resulted in four themes that show that many 

different factors may interact and result in peoples disinterest in playing digital 

games. Communications limitations in various forms have an impact, as well as 

the social sphere, and that many games provide an insufficient feeling that 

reflects the physical reality. Gaming is also perceived as unhealthy, and a waste 

of time if it does not occur within a limited frame. The meaning of performance 

in this context, as well as negative feelings about failures and the time that must 

be devoted to be able to master gaming is also hampering the motivational 

efforts to play. And when the respondents state that they do not have time to 

play digital games, this can be considered synonymous with the view that a 

different activity, they could devote themselves to instead, is more meaningful in 

their life-world. 
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Sammanfattning 

Denna studie utforskar vilka tänkbara faktorer som bidrar till att en del 

människor inte spelar digitala spel. Syftet med uppsatsen är att få en djupare 

förståelse för varför icke-spelare väljer bort denna aktivitet. Målet var att 

undersöka den sociala aspekten, tidsaspekten och tekniken som hindrande 

barriärer. Ett strategiskt urval av åtta deltagare gjordes i Stockholm mellan 

oktober 2015 och november 2015. Intervjuer baserades på semistrukturerade 

frågor. Fokusgruppssamtal valdes som metod för fem av respondenterna i 

samband med pilotstudien som ligger till grund för denna studie. 

Fokusgruppssamtalet valdes för att få ett rikt datamaterial och få svar på frågor 

som respondenterna inte på förhand getts möjlighet att tänka ut svaren på. Tre 

uppföljande enskilda intervjuer genomfördes några veckor senare för att få 

tillgång till ett mer personligt och djupgående material. Fokusgruppssamtalet 

varade i två timmar och de enskilda intervjuerna i cirka 30–60 minuter; och 

omsorgsfulla transkriberingar påbörjades dagen efter fokusgruppssamtalet samt 

varje intervju hade genomförts.  

Den empiriska tematiska analysen resulterade i fyra teman som visar att 

många olika faktorer kan samspela och resultera i att vissa individer inte 

intresserar sig för att spela digitala spel. Kommunikationsbegränsningar i olika 

former påverkar, liksom den sociala umgängeskretsen och att många spel ger en 

otillräcklig känsla av att avspegla den fysiska verkligheten. Spelandet uppfattas 

också som osunt och som slöseri med tid om det inte sker inom begränsade 

ramar. Prestationens betydelse i sammanhanget, liksom negativa känslor inför 

misslyckanden och den tid som måste ägnas åt att lära sig behärska spelandet 

fungerade också hämmande för motivationen att spela. Och när respondenterna 

uppger att de inte har tid att spela digitala spel så kan detta anses vara synonymt 

med att de anser att en annan aktivitet, som de skulle kunna ägna sig åt istället, 

är mer meningsfull i deras livsvärld. 

 

Nyckelord: Digitala spel, bristande intresse för spel, icke-spelare 
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1 Inledning 

Tillgången till digitala spel i Sverige idag har ökat markant sedan 80-talet. Det 

finns flera motiverande faktorer till varför människor spelar digitala spel. Den 

främsta anledningen är, enligt en omfattande europeisk studie (Nielsen Games, 

2008), att personerna upplever aktiviteten som rolig. 55 procent uppger också 

att de finner aktiviteten avkopplande, och andra faktorer som nämns i hög 

utsträckning, och som bidrar till att aktiviteten uppfattas som rolig, är att det är 

utmanande och spännande att spela tevespel samt att personerna upplever att 

de tillåts att använda sin fantasi (s.8). Däremot visade studien att en majoritet 

uppfattade tevetittande som ett bättre sätt att lära sig nya saker (Nielsen Games, 

2008, s.10). Bland de som inte spelar tevespel så lyfter studien fram att 40 

procent valde brist på tid som den främsta anledningen till varför de inte spelar. 

13 procent uppgav att de inte spelade för att det är tråkigt och en minoritet 

angav anledningar som att spel är för dyrt, spel är för våldsamma eller att det är 

för svårt. En senare, omfattande europeisk studie (Ipsos MediaCT, 2012b), visar 

på att 77 procent av de svenskar som enligt studien betecknades som icke-

spelare, utifrån svarsalternativen angav att de inte intresserade sig för spelande, 

som viktigaste orsak till varför de inte spelade. 22 procent sade sig vara 

intresserade av andra hobbys som huvudsaklig anledning, och 14 procent att de 

inte hade tid att spela.  

Enligt Ipsos MediaCT (2012a) så är åldersfördelningen för de studiedeltagare 

i Europa som spelar spel ganska vidsträckt. 51 procent ingår i åldersspannet 16–

34 år, och 49 procent tillhör åldersspannet 35–64 år. Männen utgör 55 procent 

av spelarskaran och kvinnorna 45 procent (s.11). 

Det finns väldigt lite forskning som riktar in sig på varför en del människor 

väljer bort att spela digitala spel. Nielsen Games (2008) kvantitativa 

undersökning ger ingen fördjupad förståelse kring de faktorer som listats till 

varför icke-spelarna väljer bort denna aktivitet och inte heller någon djupare 

förståelse för vad som kan tänkas motivera dem att spela digitala spel i större 

utsträckning, även om sådana faktorer (s.33) kommer upp. Den här studien har 

därför som avsikt att bidra med fördjupad förståelse kring de bakomliggande 
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omständigheterna, och ett kvalitativt tillvägagångssätt har valts som metod. Mitt 

eget intresse för spel har funnits med mig sedan barnsben, och under min 

utbildning till speldesigner har jag fått många nya perspektiv på spelande som 

aktivitet. Jag har dock själv haft uppehållsperioder i mitt digitala spelande över 

längre tidsperioder, eftersom jag har behövt prioritera min tid annorlunda, och 

lätt upplever att spelandet suger in mig i en värld som jag inte vill lämna när 

andra behov måste prioriteras. Mitt genuina intresse för spel ligger därför också 

till grund för området som undersöks, där jag vill ta del av andra människors syn 

på digitalt spelande och varför de avstår från att spela. 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har en väldigt stor mängd beteendedata från spelare blivit 

tillgängliga för spelindustrin (Sifa, Bauckhage, och Drachen, 2014). Syftet med att 

använda telemetri (fjärrmätning), som samlar information om användarbasen, 

är flera; men genom att analysera spelarnas beteende så kan informationen 

användas av spelutvecklare för att optimera olika designval i spelen. Publicister 

använder informationen för att marknadsföra spelen i syfte att locka till sig fler 

spelare (Flurry, 2014; Sifa, Bauckhage, och Drachen, 2014). 

 Men telemetrin är begränsad till tekniken och spelens slutanvändare. 

Spelindustrin går därför miste om att få information om den grupp människor 

som inte spelar digitala spel. De blir en anonym grupp i sammanhanget. Intresset 

för digitala spel hos denna grupp kanske aldrig riktigt har funnits eller så har 

engagemanget blivit mindre, och hos några individer kanske lusten eller viljan 

att spela ligger och gror under ytan. Studien som Ipsos MediaCT (2012a) 

genomförde i flera europeiska länder visar att omkring 61 procent av Sveriges 

befolkning inte är särskilt intresserade av digitalt spelande, och liknande siffror 

redovisas för övriga Europa (Ipsos MediaCT, 2012a), trots det slog 

spelbranschen tillväxtrekord för femte året i rad under 2014 

(Dataspelsbranschen, 2015, s.27). 

För att ta reda på om det finns något som går att göra för att ge en mer 

nyanserad bild av spelkulturen och öka förståelsen för vad ointresset för att 

spela digitala spel rotar sig i, och även kunna öka medvetenheten hos 
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spelskaparna kring ämnet, så behövs mer och grundligare information om vilka 

faktorer som ligger bakom icke-spelarnas inställning till digitalt spelande. Det är 

därför av vikt att samtala med personer som inte har spelat digitala spel under 

de senaste åren av sitt liv för att få djupare förståelse för hur de pratar och 

tänker kring digitala spel och spelande i relation till andra intressen. 

1.2 Pilotstudien 

Jag utförde en 4-veckors pilotstudie i Stockholm, Sverige, i oktober 2015, och 

använde mig av fokusgruppssamtal som datainsamlingsmetod. Pilotstudiens 

syfte var att undersöka en grupp personers passivitet till att spela digitala spel, 

och undersöka vad som kunde tänkas motivera dem att spela digitala spel i 

större utsträckning. De viktigaste slutresultaten visade att deltagarna i studien 

valde bort att spela digitala spel för att de prioriterade umgänge med andra. De 

ansåg sig sakna ett genuint intresse för digitala spel och såg digitalt spelande 

som en avskärmande aktivitet. Deltagarna i studien lade även stor vikt vid fysisk 

rörelse och uppskattade att vara utomhus, vilket var kvalitéer som digitala spel 

inte kunde tillgodose. Stressfaktorn som deltagarna tog upp att spel orsakade 

dem var också en bidragande anledning till varför de valde bort att spela digitala 

spel. Hälsosamma fritidsaktiviteter och aktiviteter som de kunde se någon nytta 

med gavs högre prioritet, delvis för att dessa aktiviter inte ansågs slösa bort 

värdefull tid. Deltagarna gav också uttryck för att de uppskattade korta 

spelsessioner knutna till sociala party-spel.  

Deltagarnas bestående intryck av digitala spel kopplades samman med 

känslor som rastlöshet, aggression, stress, frustration, glädje, bitterhet, en känsla 

av att inte ha någon kontroll eller veta vad man ska göra i spelet, uppgivenhet, 

dåligt samvete, prestationsångest, tristess, utmattning, isolering och ilska. 

Känslan av tristess förknippade de med vilket typ av spel de spelade; sociala spel 

och sportspel knöts starkare samman med känslor av glädje. En lägre 

skicklighetsnivå hos deltagaren samt att bli avskärmad och känslan av att de 

hamnade utanför när de tittade på andra som spelar upplevdes som ett 

irritationsmoment och som uttråkande. Det rådde också oenighet mellan 

deltagarna gällande vad som kan bedömas vara tevespel. Frågespel och partyspel 

som Buzz! (Relentless Software, 2005) eller SingStar (London Studio, 2004) 
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ställde sig två av deltagarna tveksamma till om de kunde klassificeras som 

digitala spel. 

De motiverande faktorer som deltagarna ansåg skulle kunna locka dem att 

spela mer regelbundet var den sociala faktorn i bemärkelsen att kunna träffas i 

den fysiska verkligheten med fokus på att ha roligt när de spelar tillsammans. De 

betonade också att spel, som de skulle kunna tänka sig att spela ska sakna 

återspelningsvärde, vara korta i spellängd och ha ett definitivt slut. Spel som inte 

inkluderade stillasittande eller som kunde sägas bidra till kunskaper hos 

deltagarna tilltalade mer än spel som inte hade de egenskaperna. Sociala 

partyspel och eventuell framtida uppseendeväckande teknik som hologram 

väckte också deltagarnas motivation till att eventuellt spela digitala spel i större 

utsträckning. Avkopplande spel var något som deltagarna hyste positiva tankar 

om, men två av deltagarna ansåg att ingenting kunde få dem att börja spela 

digitala spel regelbundet. 

Utifrån resultaten som framkom i pilotstudien anser jag det viktigt att få 

större förståelse för hur det sociala sammanhanget kan tolkas och vad det har för 

innebörd i relation till varför deltagarna prioriterar bort digitalt spelande. Det 

blir också viktigt att få större förståelse för varför personer tar upp ointresse och 

brist på tid som orsaker till varför de inte spelar och hur känslan av att inte 

bemästra spelandet kan påverka personers inställning till spelandet. 

1.3 Relaterad forskning 

Det här avsnittet syftar till att ge en insyn i människors behov av att 

socialisera med andra, och redovisar tidigare forskning som relaterar till 

spelupplevelser, tidsaspekter och olika synsätt som bidrar till förståelse kring 

forskningsområdet som undersöks. 

Människor är sociala varelser och att knyta vänskapsband till andra är 

motiverande eftersom det påverkar människors välbefinnande positivt 

(Baumeister och Leary, 1995); de som har förmåga att dela med sig av sina 

upplevelser, tankar och känslor sinsemellan anses knyta an mer till varandra 

(s.522) och upplever ofta ett nöje i att känna en slags tillhörighet till varandra 

(Baumeister och Leary, 1995; Linderoth och Bennerstedt, 2012). Likaså föredrar 
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personer att deras prestationer erkänns och utvärderas av andra framför att 

prestera något utan att få andras erkännande för vad man åstadkommit 

(Baumeister och Leary, 1995, s.498). Mandryk, Inkpen och Calvert (2006) har 

genomfört en studie med tio manliga försökspersoner där man kombinerade 

psykologiska, fysiologiska mätinstrument med deltagarnas subjektiva 

utvärderingar; deras resultat tyder på att spelarna var mer involverade i spelet 

när de spelade mot en vän jämfört med att spela mot datorn som motståndare. 

Deltagarna upplevde det som roligare att spela mot en vän och tenderade att bli 

mer tävlingsinriktade (s.153). Deltagarnas subjektiva åsikter visade att de som 

förlorade mot datorn upplevde spelsessionen som betydligt tråkigare än de som 

vann eller spelade oavgjort mot datorn. Men de mätbara värdena visade inga 

skillnader i tristess när deltagarna spelade mot en vän, oavsett om de förlorade 

matchen, vann den eller om matchen slutade oavgjort. Hälften av deltagarna var 

också av uppfattningen att datorns AI blev förutsägbar och att de därför föredrog 

att spela mot en vän (Mandryk, Inkpen och Calvert, 2006).  

Viljan att socialisera med andra kan idag även tillfredställas genom att 

använda informations- eller kommunikationsteknologier (Junglas, et al., 2013, 

s.586), några av dessa kommunikationsteknologier är exempelvis Facebook, 

Twitter, mobiltelefoner och flertalet digitala spel, bland annat MMOGs, som 

tillåter en stor mängd spelare att samtidigt interagera med varandra i en 

spelvärld som de kopplar upp sig till via internet. Dessa system inkluderar 

funktioner som möjliggör socialt samspel mellan individer. Junglas, et al. (2013), 

forskning undersöker i vilken utsträckning människans begär att socialisera med 

andra kan tillmötesgås via användandet av teknologi, och gruppen som 

undersöks har en genomsnittlig ålder på 21 år. Forskarna drar slutsatsen att 

underhållningsvärdet på produkten starkt kan kopplas ihop med vilka 

möjligheter den innefattar att socialisera med andra. Den sociala aspekten var 

nästan lika viktig som hur användbar produkten är i syfte att kunna förutsäga 

om en person kommer att använda produkten eller inte. Och den sociala 

aspekten var mycket mer viktig än att systemet ska vara lätt att hantera (s.604).  

Människors inställning till sig själva och sin omvärld omvärderas med 

stigande ålder (Carstensen, 1996). När livsperspektivet framåt blir kortare än för 

en yngre person, så omvärderar människor vad som är viktigt i livet för att 
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uppnå livskvalitet (van Bronswijk, et al., 2009). En kvalitativ studie som Nap, de 

Kort och Ijsselsteijn (2009) har genomfört, där deltagarna var äldre än 65 år, 

visar att respondenterna föredrog att spela digitala spel som riktar sig till en 

spelare, motiverande faktorer för dessa äldre personer i studien var inte den 

sociala aspekten med spelandet, utan den glädje och avkoppling, som spelandet 

gav. Andra motiverande aspekter var önskan att fly verkligheten, fylla dagen 

med mening och känna en förbindelse till samhället. Studien visade också att 

deltagarna inte ville uppleva att de blev bundna till speciella speltider på dygnet 

där de måste vänta på andra spelare eller där de själva förväntades vara 

tillgängliga för att spela, vilket resulterade i att de undvek att spela digitala spel 

där man interagerar med andra spelare.  

Linderoth och Bennerstedts (2012) studie om ungdomar som spelar World of 

Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004) visar också på vilka problem det kan 

innebära för ungdomar att spela spel där de måste anpassa sig till andra spelares 

tider. Men ungdomarnas problematik gällande tidsaspekten kopplades främst 

samman med oförstående föräldrar där konflikter kring mattider och mängden 

spelade timmar uppstod då ungdomarnas världssyn krockade med föräldrarnas 

världssyn. Föräldrarna såg inte spelandet som en social möjlighet eller som en 

värdefull fritidssysselsättning, utan som slöseri med tid. Och eftersom 

föräldrarna inte var insatta i hur spelet fungerade så ville de inte ta hänsyn till de 

tider som ungdomarna upplevde att de måste förhålla sig till för att inte svika 

kompisarna de spelar med utifrån hur spelets regler är uppbyggda (Linderoth 

och Bennerstedt, 2012, ss.26–34).  

Nap, de Kort och Ijsselsteijn (2009) lyfte fram att deras undersökningsgrupp, 

som var i pensionärsåldern, gjorde en skarp skiljelinje mellan att umgås med 

familj och vänner kontra att socialisera med personer via spelet. Forskarna 

gjorde här en möjlig tolkning att det kunde bero på personernas rädsla för att 

misslyckas och att de därför hade en negativ inställning till spel som har 

flerspelarläge (Nap, de Kort och Ijsselsteijn, 2009). Det skulle i så fall delvis 

kunna kontrastera mot Mandryk, Inkpen och Calvert studie (2006) vars resultat 

visade att deltagarna reagerade negativt på att förlora mot datorn, medan inga 

skillnader i tristess kunde kopplas samman med förlust mot en vän (Mandryk, 
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Inkpen och Calvert, 2006). Men åldersgruppen var i detta fall yngre, och här 

spelade enbart två spelare mot varandra som kände varandra väl, vilket också 

kan tänkas påverka de olika förklaringsmodellerna. 

Geronteknologin växte fram under 90-talet i och med att de äldre blev en 

växande grupp i samhället och teknikens framfart förändrades i snabb takt (van 

Bronswijk, et al., 2009, s.4). Geronteknologin vill utforma tekniken efter vilka 

behov människor har under olika faser i livet. Den första fasen i den industriella 

världen inkluderar människor upp till 25–30 års ålder. Den andra fasen 

inkluderar människor i arbetslivet där man också bildar familjeformationer. Den 

tredje fasen är när man träder ur arbetslivet och den fjärde fasen är när man är 

så pass gammal att man blir beroende av andra för att klara sig. Studien menar 

på att teknik kan komma att underutnyttjas av personer om dessa anser eller 

tror att fördelarna med att använda tekniken inte uppvägs mot nackdelarna av 

den ansträngning och tid som investeras för att bemästra tekniken. Och här 

lägger studien en värdering i att personer som tillhör livs-fas två skulle vara mer 

benägna att ta sig an tekniska utmaningar där belöningen låter vänta på sig 

(ss.5–6). 

Området jag undersöker är komplext på så sätt att det finns en mängd olika 

faktorer som kan samspela för att bidra till att vissa individer inte intresserar sig 

för att spela digitala spel; det är svårt att fånga varför människors grundläggande 

intresse för spel saknas. Därför blir mitt angreppssätt istället att försöka få 

fördjupad förståelse för varför mina respondenter är mer intresserade av andra 

tidsfördriv, och försöka förstå vad de egentligen menar med att de inte har tid att 

spela. Intressant att notera i sammanhanget är att de personer, i Sverige, som 

inte spelade digitala spel enligt den kvantitativa europeiska undersökningen 

(Ipsos MediaCT, 2012b, s.18) tillskrev digitala spel färre positiva egenskaper än 

vad de aktiva spelarna gjorde när de skulle associera olika begrepp med 

spelande, se figur 1. 
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Figur 1: Ord som associeras med spelande. Skillnader mellan spelare och icke-spelare. 
Ombearbetad till stapeldiagram. (Ipsos MediaCT, 2012b, s.18)  

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka tänkbara faktorer som bidrar 

till att en del människor inte spelar digitala spel – där jag är ute efter att förstå 

varför respondenterna väljer bort denna aktivitet.  

För att försöka få svar på detta har två frågeställningar utformats: 

 Hur kan uttrycket: ”Jag har inte tid att spela digitala spel” förstås i 

relation till varför respondenterna inte spelar digitala spel? 

 Varför är denna grupp mer intresserad av andra 

fritidssysselsättningar? 

1.5 Avgränsning 

Jag har valt att undersöka en svensk urvalsgrupp inom åldersspannet 21–45 

år. Ett bredare åldersspann eller en urvalsgrupp som lever i en kultur som 
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väsentligt skiljer sig från den svenska kulturen skulle förmodligen resultera i 

annorlunda tolkningar kring resultaten eftersom de värderingar som undersöks 

är starkt knutna till den värld som respondenterna känner till och lever i. 

1.6 Definition av begrepp 

Definitionen för digitala spel har i den här studien betecknats som 

elektroniska spel som spelas på konsoler, datorer, handdatorer och telefoner. I 

resten av uppsatsen ska alltså ordet spel tolkas som digitala spel. 

1.7 Disposition 

Denna uppsats är uppbyggd enligt följande struktur: Efter det här avsnittet 

presenteras metodkapitlet som avser att beskriva den vetenskapliga ansats och 

den metodik som används i uppsatsen. Här redogörs också för praktiskt 

tillvägagångssätt och de tekniker som använts vid urval och bearbetning av 

empiri. Kapitlet avslutas med etiska överväganden. Sedan presenteras 

intervjuresultaten, och slutligen tillhandahåller jag en diskussion, en slutsats och 

förslag för det fortsatta arbetet. 
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2 Metod 

Den här studien har en empirisk-holistisk kunskapsansats och placeras inom 

ramen för spelstudier där digitala spel förstås som en aktivitet. Spelstudier är ett 

relativt nytt forskningsområde (Mäyrä, 2009) och det har resulterat i att 

spelstudier har fått en tvärvetenskaplig karaktär där perspektiv från olika 

discipliner möts (Mäyrä, 2009).  

Mäyrä (2009) framhåller även att det kan vara positivt att röra sig mellan de 

olika perspektiv som skilda discipliner för med sig, eftersom det bidrar till att 

skapa den hermeneutiska spiral-process som är en viktig del av hermeneutiken, 

vilket är den metod jag använt mig av för denna uppsats – med tonvikt på 

existentiell hermeneutik. Litteraturgenomgången för studien kommer från olika 

områden som samhällsvetenskap, psykologi, människa-datorinteraktion och 

marknadsundersökningar. 

2.1 Hermeneutik och förförståelse 

Hermeneutiken är den äldsta av de kvalitativa metoderna men har de senaste 

århundrandena utvecklats och fått olika inriktningar, då olika tänkare har 

framfört sin syn på kunskap och kunskapande (Gunnarson, 2009). En av de 

personer som bidragit till hermeneutikens utveckling är Edmund Husserl (1859–

1938) som intresserade sig för vad olika fenomen har för innebörd för personer 

som upplever dem. Enligt Husserl synsätt måste forskaren tillgodogöra sig 

subjektiva sanningar genom att utgå från livsvärlden. Det är den värld som vi 

dagligen lever i, uppfattar och pratar om. Detta naturliga förhållningssätt 

beskriver Gunnarsson (2009) som en relation mellan den faktiska, objektiva 

verkligheten och den subjektiva värld vi uppfattar. Gunnarsson menar också att 

en vetenskaplig studie som grundar sig på en livsvärldsansats medger att 

forskaren bör ha ett öppet och upptäckande förhållningssätt för att kunna förstå 

vad en företeelse har för betydelse för deltagarna i en studie och då är det inte 

lämpligt att använda sig av hypoteser som ska försöka bekräftas (Gunnarsson, 

2009). Av denna anledning är den hermeneutiska metoden väl lämpad för denna 

uppsats eftersom syftet är att få en djupare förståelse för de bidragande orsaker 
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som gör att respondenterna inte spelar digitala spel. Men syftet är också att få en 

djupare förståelse för vad det egentligen innebär att respondenterna inte lägger 

tid på att spela spel eller varför de prioriterar andra intressen, och då kommer vi 

in på den existentiella hermeneutiken som utvecklades av filosofen Martin 

Heidegger (1889–1976). 

Gunnarson (2009) beskriver att Heidegger med utgångspunkt i 

livsvärldsteorin förändrade hermeneutiken från metodlära till existentiell 

filosofi. Möjligheten att förstå någonting kom inte bara att ses som en metod 

eftersom människans tillvaro bygger på att förstå och tolka saker och ge saker en 

mening. Heidegger lyfter upp intresset för vad något innebär, eftersom 

människor söker mening i livet (Gunnarson, 1990). 

Det centrala forskningsfokuset inom den existentiella hermeneutiken blir då 

att undersöka den mening och innebörd som respondenterna tillskriver den 

värld de lever i, vilket jag har haft i åtanke under analysens gång.  

    Men hermeneutiken har också influerats starkt av Hans-Georg Gadamer 

(1900–2002) som utvecklade Heideggers tankar när han fortsatte att studera 

den mänskliga förståelsen, vilket kom att lägga grunden för det hermeneutiska 

förhållningssättet (Gunnarson, 1990).  

Gunnarson beskriver vidare att Gadamer framförde åsikter om att det var 

viktigt att förstå att en företeelse kan förstås på flera olika sätt, där olika 

tolkningar kan vara mer eller mindre givande och att det därför blir irrelevant 

att tala om sanningar utifrån att verifiera en metod. Gadamer utvecklade också 

Heideggers tankegångar om att man inte kan bortse från sin förförståelse. I 

livsvärldshermeneutiken skall förförståelsen medvetandegöras och förstås för 

att sedan vara en viktig del i hur man tolkar insamlade data (Gunnarson, 1990).  

Inledningsvis använde jag mig av den hermeneutiska spiralen genom att 

klargöra hur jag förstod och tolkade det som jag ville få fördjupad förståelse 

kring i uppsatsen. Mina initiala tolkningar byggde då på vad jag tidigare lärt mig, 

undersökt och upplevt. Jag lade fram mina tankar till min handledare och fick 

hennes syn på hur jag också kunde tänka för att förstå området som jag ville 

undersöka. Utifrån antagandet att litteraturgenomgången skulle medföra att min 

syn och förståelse utvecklades så blev detta ett första försök att förstå och tolka 
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vad som bidrar till att respondenterna i undersökningen väljer bort att spela 

digitala spel. Jag reflekterade sedan över vilken typ av litteratur med tolkningar 

från andra forskare som jag behövde gå igenom, och allteftersom min kunskap 

inom det undersökta området breddades så modifierade jag mitt syfte och mina 

frågeställningar genom att göra dem mer specifika.  

2.2 Fokusgruppssamtal och enskilda intervjuer 

Jag utförde en 4-veckors pilotstudie för att utvärdera möjligheten att tillämpa 

fokusgruppssamtal som tänkbar datainsamlingsmetod att använda i denna C-

uppsats. Pilotstudiens syfte var att fånga fem deltagares bestående intryck av 

digitala spel, och fånga gruppens tidigare spelupplevelser. Syftet var också att 

skapa en bild av vad deltagarna ansåg som bidragande faktorer till varför de inte 

spelade digitala spel och få så mycket kunskap som möjligt om vilka faktorer 

som låg bakom, samt skapa en bild av vad deltagarna såg för barriärer som 

kunde rivas för att de skulle ägna tid åt att spela digitala spel. Fokusgruppen i 

pilotstudien bestod av fem respondenter som träffades för att samtala kring de 

frågeområden som jag styrde in samtalet mot.  

Fokusgruppssamtal uppmuntrar till en diskussion mellan deltagarna och låter 

intervjuaren (moderatorn) inta en mindre aktiv roll i sammanhanget. 

Fokusgrupper kan därför betraktas som en datainsamlingsmetod som till viss del 

även tillåter observation av deltagarna i sammanhanget (Morgan, 1997). Eklund 

(2015) tar upp att fokusgrupper fångar upp respondenternas erfarenheter och 

deras förståelse av sina egna erfarenheter; och insamlade data bygger på en 

social konstruktion av hur de tolkar verkligheten och påverkar samt påverkas av 

varandra. Det är ett teoretiskt synsätt som innebär att man utgår från att 

människor följer normer och att de beskriver hur saker och ting fungerar, 

samtidigt som de själva, oftast omedvetet, hjälper till att förstärka de normer de 

agerar efter (s.135). Metoden valdes utifrån sin lämplighet att på ett mer 

naturligt sätt än i enskilda intervjuer kunna få tillgång till data som utgår från 

frågeområdena, eftersom gruppdynamiken kan sätta fart på samtalet och leda till 

fylligare berättelser. Metoden efterliknar även den struktur som använts i en 

tidigare forskningsstudie av spelupplevelser (Poels, de Kort och Ijsselsteijn, 

2007) där forskarna hävdar att fokusgrupper är mycket lämpliga för att ge 
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sammanhang och djup, utan att undersökaren behöver utgå från vissa 

antaganden eftersom metoden har en utforskande natur. Vidare har Nap, de Kort 

och Ijsselsteijn (2009) också använt sig av fokusgrupper i en studie för att 

undersöka vilka motiverande faktorer och vilka behov äldre spelare har när de 

spelar digitala spel. 

Fokusgruppssamtal passade för pilotstudiens syfte eftersom jag 

förutsättningslöst ville närma mig verkligheten och upptäcka sådant som inte 

existerade i litteraturen. Metoden jag använde fick fram tillräckligt med 

meningsfulla data utifrån den semistrukturerade frågeguide som arbetats fram 

för undersökningens syfte, och jag har i denna studie valt att inkorporera det 

rika datamaterial som samlades in under pilotstudien med nytt datamaterial 

som jag samlat in genom tre stycken enskilda intervjuer med nya respondenter 

för att uppnå metodtriangulering. Metodtriangulering är eftersträvansvärt 

eftersom det innebär att man får problemet belyst från flera håll vilket kan 

kompensera för en metods svaghet. De på förhand sammanställda semi-

strukturerade frågorna har varit samma i en-till-en intervjuerna som för 

fokusgruppssamtalet i pilotstudien. Men i de enskilda intervjuerna har jag i min 

roll som intervjuare haft större kontroll över samtalets flöde och det var lättare 

att dirigera och ställa fördjupande följdfrågor till var och en av respondenterna, 

vilket också lyfts fram som karaktäristiskt för enskilda intervjuer (Cote och Raz , 

2015, s.96). Semistrukturerade intervjuer innebär att frågeställaren kan få ett 

djupare, personligt material inom ett visst område (Leech, 2002) och genom de 

frågor jag hade formulerat kunde jag fånga de aspekter som jag var intresserad 

av samtidigt som frågornas utformning öppnade upp för fritt berättande. 

Ordningen på frågorna tillåts också ändras när man utför semistrukturerade 

intervjuer, men alla frågor ska vid slutet av intervjun ha fått ett svar. Det bör 

också påpekas att det är viktigt att etablera ett förtroende mellan intervjuaren 

och den som blir intervjuad eftersom detta leder till ett öppnare och mer givande 

samtal (Leech, 2002). Subtila kroppssignaler som att luta sig fram, nicka med 

huvudet för att visa att man är med i samtalet, hålla ögonkontakt med den som 

pratar, höja frågande på ett ögonbryn när man vill förmedla att man inte riktigt 

förstått vad den andra menar eller vill få personen att förklara utförligare, är 

exempel som Leech (2002) påpekar är användbara för att visa intresse och 
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bygga upp förtroendet mellan parterna under en intervju. Dessa tips använde jag 

mig av i studiens intervjusammanhang, och jag återknöt också till personernas 

utsagor när jag ville få fördjupad förståelse för någonting som de berättat om. 

2.3 Urval 

Jag har använt mig av strategiskt urval för att öka möjligheten att få fram 

meningsfulla data. Eklund (2015) förespråkar att det är bra om deltagarna i en 

fokusgrupp är bekanta med varandra för att gruppen då liknar en verklig social 

konstellation och det kan underlätta diskussionen (s.137). Det råder dock delade 

meningar i frågan huruvida samtalet främjas eller kan hämmas av att deltagarna 

känner varandra sedan tidigare, och Krueger (1994) som har författat en 

metodisk guide för fokusgrupper tar upp att deltagarna och moderatorn inte bör 

vara bekanta med varandra, eftersom deltagarna då kan påverkas om de 

associerar moderatorn med någon specifik åsikt eller inriktning.  En av 

nackdelarna med fokusgruppssamtal är att det är svårare att samla flera 

deltagare vid ett och samma tillfälle och eftersom tidsramarna för pilotstudien 

var snäva så gjorde jag bedömningen att studien skulle gynnas av att välja ut 

respondenter till studien som var bekanta med varandra, för att kunna få ihop en 

större grupp med kort varsel.  

Slumpmässigt urval i samband med fokusgrupper är ingenting som 

rekommenderas eftersom inga generaliseringar görs till andra grupper (Eklund, 

2015). Istället bör fokus ligga på att välja ut en homogen grupp, som delar en 

gemensam upplevelse kring det som samtalet ska kretsa kring.  

De personer som deltog i fokusgruppssamtalet hade den gemensamma 

nämnaren att de alla har ett svagt intresse för att spela digitala spel. Mitt 

urvalskriterium för pilotstudien och för den här studien var att respondenterna 

inte fick ha spelat spel de senaste två åren, respondenterna skulle också ha en 

stabil ekonomi eftersom mitt intresse för undersökningen låg i att undersöka en 

köpstark grupps bristande intresse för spel utifrån antagandet att det skulle 

eliminera kostnaden för spel som möjlig barriär. En blandning av kön var 

ytterligare ett urvalskriterium eftersom män och kvinnor tenderar att uppskatta 

olika typer av spel (Flurry, 2014) och det skulle kunna leda till ett mer varierat 



 21 

samtal och rikare datamaterial. Metadata som bland annat Flurry (2014) tagit 

fram, där de analyserat mer än 540 000 applikationer för mobiltelefoner, visar 

bland annat på att det finns skillnader i vilka typer av spel som kvinnor kontra 

män föredrar att spela. Fem respondenter ingick i fokusgruppen, tre kvinnliga 

och två manliga. En av de kvinnliga respondenterna var 21 år och de övriga 

respondenternas ålder var 44–45 år. I de enskilda intervjuerna bestod 

urvalsgruppen av en kvinna på 41 år, en kvinna på 32 år och en man på 38 år. 

2.4 Rekrytering 

Min målsättning var att rekrytera fem respondenter till fokusgruppen. Den 11 

oktober tog jag kontakt via Facebook och telefon med en nära släkting som inte 

spelar digitala spel. Jag förklarade studiens syfte, mina urvalskriterier och hur ett 

fokusgruppssamtal går till. Min släkting var villig att ställa upp på en 

gruppintervju och hon sade sig också ha nära bekanta som passade in på de 

urvalskriterier som studien krävde. Hon erbjöd sig att undersöka om de ville 

delta i studien. Hennes sambo, sambons ena dotter samt två bekanta till familjen 

blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen. De var intresserade och 

samma kväll fick jag återkoppling från min släkting och vi bestämde ett datum 

för fokusgruppsintervjun. De fem deltagarna hade möjlighet att träffas på kvällen 

den 14 oktober 2015, då fokusgruppssamtalet genomfördes. Utöver det så 

rekryterade jag, två dagar innan intervjutillfället, en observatör till 

fokusgruppssamtalet, och fick min släktings godkännande på att observatören 

kunde närvara. 

Inför de enskilda intervjuerna var min målsättning att hinna med att intervjua 

tre personer. Den 15 november var jag på en festtillställning och tillfrågade fem 

av gästerna, om de kunde tänka sig att medverka i min studie. Samtliga 

tillfrågade hade jag träffat tidigare, via en gemensam bekant. Jag förklarade 

syftet med studien, stämde av att urvalskriterierna infriades och bad dem att 

skriva upp sina telefonnummer på en lapp så att jag kunde återkoppla till var och 

en av dem. I konsultation med min handledare diskuterade jag några dagar 

senare vilka tre av de fem personer som jag varit i kontakt med som jag borde 

välja att intervjua i första hand. En kvinna på 38 år valdes ut för att hon endast 

hade ett fåtal upplevelser av att spela digitala spel under sin livstid (hennes 
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syster valdes bort av samma anledning), en manlig deltagare, 38 år, valdes ut för 

att han hade spelat ganska många digitala spel under sin uppväxt och även spelat 

i vuxen ålder men inte någonting de senaste två åren. I valet mellan de sista två 

kvinnliga respondenterna så gav jag förtur till den som hade lättast att avvara tid 

för en intervju, då den andra hade familj med fyra barn. 

2.5 Genomförande av fokusgruppssamtalet 

Fokusgruppsdiskussionen beräknades ta 60–90 minuter, och vid tillfället 

serverades fika till deltagarna, som välkomnades och deltog i småprat innan 

fokusgruppsessionen startade. Detta för att skapa en trygg och inbjudande miljö 

runt dem. Post-it lappar, pennor, anteckningsblock, papper och diktafon 

placerades strategiskt runt bordet där intervjun skulle hållas och kameran 

riggades upp i tid, men två av deltagarna dök upp tjugo minuter för sent vilket 

drog extra kamerabatteri. Fokusgruppen strukturerades sedan på följande sätt: 

Introduktionsrundan: Deltagarna slog sig ner runt bordet. Jag presenterade 

mig som moderator och presenterade observatören för deltagarna samt gav en 

kort beskrivning av det huvudsakliga målet med fokusgruppen. Jag förklarade att 

fokusgruppen skulle avhandla ämnet om att visa ett svagt intresse för att spela 

digitala spel, och uppmuntrade deltagarna att tala fritt om vilka tankar digitala 

spel väcker hos dem. Deltagarna fick presentera sig, uppge sitt namn, vad de 

ägnar sig åt på fritiden samt tidigare spelfrekvens. 

Individuell uppgift: Deltagarna fick fem minuter att reflektera för sig själva 

över vad de anser vara viktiga, bidragande faktorer till varför de väljer bort att 

spela digitala spel. Deltagarna skrev ner dessa tankar på Post-It lappar. Jag bad 

dem också att ange vilka känslor de förknippar med digitala spel, och att skriva 

ner vilket digitalt favoritspel de har haft, om ett sådant existerade. Post-It 

lapparna var indelade i tre olika färger för att symbolisera de olika teman som 

skulle diskuteras. Efter detta klistrades alla Post-It upp i mitten av bordet för att 

tjäna som utgångspunkt och inspirationskälla för nästa steg gruppdiskussionen. 

Gruppdiskussionen: Deltagarna fick fritt tala och interagera med varandra om 

sina tidigare spelupplevelser och vilka tankar de har kring digitala spel som 

media. En intervjuguide med sex halvstrukturerade frågor användes, och guiden 



 23 

inkluderade även föreberedda formuleringar på uppföljningsfrågor att ställa (se 

bilaga 5). Samtliga huvudfrågor besvarades men ytterligare uppföljningsfrågor 

ställdes för att få förtydliganden eller mer djupgående insikter av de 

erfarenheter och tankar som rapporterades av varje deltagare individuellt. 

Ordningen på frågorna tilläts också ändras. Ytterligare anteckningar fördes när 

nya spelupplevelser och känslor nämndes. Och när nya barriärer dök upp samt 

när nya faktorer nämndes som kunde locka deltagarna till att spela digitala spel i 

större utsträckning. 

Tanken var att alla nya faktorer som tillkom under diskussionen skulle skrivas 

upp på Post-It lappar, men istället noterades de enbart i mitt anteckningsblock, 

eftersom deltagarna hade klumpat ihop sina tankar på Post-Itlapparna, och det 

var svårt, från min sittplats, att se vad som stod på dem. När sista temat skulle 

diskuteras behövde observatören lämna sessionen på grund av privata skäl, och 

observatörens anteckningar lämnades över till moderatorn. 

Gruppuppgift: I slutet av gruppdiskussionen ombads deltagarna att gruppera 

(och avgränsa) orsakerna som rapporterats på Post it-lapparna beroende på hur 

centrala de var för bristande intresse för digitala spel i allmänhet. Mina 

anteckningar och minnet fick också assistera dem i denna uppgift. De skrev ner 

alla orsaker på ett stort pappersark – med de mest betydande orsakerna i mitten 

av arket och mindre relevanta orsaker längre bort från mitten. Detta moment var 

till för att hjälpa mig att strukturera de olika orsaker som deltagarna diskuterat. 

Desamma gjordes för de upplevelser som deltagarna associerade till digitala 

spel. Med de mest negativa känslorna i mitten, och likaså för vad deltagarna 

ansåg skulle kunna få dem att spela digitala spel i större utsträckning i framtiden 

– med de starkaste incitamenten närmast mitten. 

Sessionen avslutades med att jag, som moderator, muntligt sammanfattade 

observatörens anteckningar och deltagarna fick möjlighet att uttrycka om de 

instämde med sammanfattningen. Jag frågade också om de hade något att 

tillägga, och så bad jag dem fylla i ett papper med demografiska uppgifter, och 

deras mailadress om de var intresserade av att få pilotstudien skickad till sig. 
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2.6 Genomförande av de enskilda intervjuerna 

De enskilda intervjuerna beräknades ta 30–60 minuter och 

intervjupersonerna tillfrågades, individuellt, om de ville att jag skulle komma 

hem till dem för att utföra intervjun eller om de ville komma hem till mig, 

samtliga personer föredrog att intervjun utfördes hemma hos dem. Den första 

intervjun genomfördes den 23 november hemma i köket hos R1K, 41 år.  Den 

andra intervjun genomfördes den 24 november hemma i köket hos R2K, 37 år 

och den sista intervjun skedde den 27 november hemma i vardagsrummet hos 

R3M, 38 år.  

Innan intervjuerna startade så småpratade jag allmänt med respondenterna 

och försäkrade mig om att de hade tagit del av informationsbrevet (se bilaga 1) 

och intervjufrågorna (se bilaga 2) som jag skickat till dem, och att de förstod 

studiens syfte. Jag förklarade återigen att intervjun skulle spelas in med diktafon 

för att jag inte ville missa något intressant som de hade att säga. Och i samband 

med varje intervju bjöds det på fika från respondenternas sida, och jag bjöd på 

choklad som tilltugg. Formuläret med de demografiska uppgifterna fylldes i efter 

intervjun, förutom i sista fallet då jag glömde bort det och fick ta det över telefon 

istället. 

2.6.1 Granskandet av vetenskapliga artiklar 

De resultat som studien lägger fram grundar sig på den insamlade data som 

skett utifrån fokusgruppssamtalet och de enskilda intervjuerna, och tolkningarna 

granskas och jämförs med resultaten från andra studier i diskussionsavsnittet. 

Genomgång och insamlingen av tidigare forskning har bestått i att granska 

vetenskapliga artiklar som relaterar till det undersökta ämnesorådet. Det har 

gett mig en större förståelse och fördjupning för de resultat som jag kommit fram 

till under arbetet med analysen av intervjumaterialet. Jag har sökt i databaser 

som SöderScholar, GoogleScholar, ACM Portal samt DiVA; och genom källorna till 

de artiklar som varit av intresse har jag hittat ytterligare relevant forskning för 

studiens syfte. 
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2.7 Analysen 

Fokusgruppssamtalet och de enskilda intervjuerna transkriberades. Jag 

lyssnade igenom intervjuerna i sin helhet innan jag började transkribera dem. 

Arbetet med transkriberingen påbörjades dagen efter fokusgruppssamtalet 

genomförts och tog en vecka att färdigställa. Videoinspelningen användes som 

källa för att transkribera de första 54 minuterna. Men eftersom batteriet till 

videokameran tog slut halvvägs genom intervjun så har de resterande 72 

minuterna transkriberats med diktafonen som källa. Det tog cirka 16 timmar att 

transkribera 1 timmes intervjumaterial för de enskilda intervjuerna, som alla 

hade en längd vardera på cirka 30–60 minuter. 

Ljudfilerna transkriberades ord för ord men med försiktig redigering för att 

öka läsbarheten och möjligheten att bearbeta materialet utan att förändra 

innebörden i det som sagts. Information om hur transkriberingen utfördes 

framgår av bilaga 4. Vad gäller de illustrerande citat som framförs i 

resultatavsnittet så har jag tagit bort alla pauser för att skapa en mer lättläst text. 

Datamaterialet bearbetades med hjälp av induktiv, empiristyrd tematisk 

analys.  Braun och Clarke (2006) framhåller att det är en analysmetod som 

lämpar sig för studier där forskarna inte har så stor erfarenhet av att analysera 

data och när studien utgår från en empiristyrd metod. När jag utförde analysen 

så använde jag mig av det tillvägagångssätt som Braun och Clarke (2006) 

beskriver gällande metoden för tematisk analys. Det tillvägagångssätt jag använt 

innebär att temana gestaltas ur materialet vilket kan medföra att temana inte 

nödvändigtvis har en stark koppling till de frågor som ställdes till deltagarna. Jag 

har tematiserat utifrån svaren och inte utifrån frågor eller teman i 

intervjuguiden, och jag har haft uppsatsens problemformulering och syfte i 

åtanke under analysprocessens gång.  

2.7.1 Skapa förståelse för helheten och delarna i analysprocessen 

I processen med att upptäcka de teman som gestaltas genom analysen så 

förnekar jag inte min enskilda, aktiva roll i att identifiera de mönster som knyts 

samman. Det går inte komma ifrån att personer tolkar saker på olika sätt och att 

det ligger en viss subjektivitet i att hitta det som tycks hänga ihop och vara av 
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intresse i sammanhanget, vilket enligt Alvesson och Sköldberg innebär att 

forskningen endast har en relativ objektivitet (s.106). En empirisk-holistisk 

kunskapsansats som grund för studien betyder att jag ser till helheten och 

sammanhanget, men jag inkluderar också den hermeneutiska cirkeln som också 

ser till delarna för att förstå helheten.  Alvesson och Sköldberg (2009) beskriver 

att en grundläggande tanke inom hermeneutiken bygger på att förståelsen för 

helheten kommer från förståelsen av delarna, och för att förstå delarna så måste 

man förstå helheten. Det blir en cirkel eller spiral som hela tiden växelverkar 

mellan helheten och dess delar, vilket ska leda till en ökad förståelse. Cirkeln 

eller spiralen skildras genom två olika inriktningar i hermeneutiken, den 

objektiverande och den aletiska, de är lika i den bemärkelsen att de båda starkt 

betonar intuitionens betydelse. Den objektiverande hermeneutikens syn på 

forskning utgår från tankegången att delarna blir en helhet. Och i denna helhet 

skapas nya delar, som i sin tur skapar en ny helhet, och på så sätt fortsätter 

cirkelprocessen för att bidra till en större förståelse och bredare uppfattning för 

både delarna och helheten. Den aletiska hermeneutiken utgår också från en 

cirkel men pendlar mellan förståelse och förförståelse. Och författarna 

rekommenderar att forskaren kombinerar dessa både inriktningar (ss.91–122), 

vilket jag gör i min analys. Det material som har varit utgångspunkt i analysen 

när jag har sökt efter mönster för att finna teman, är det empiriska datamaterial 

som jag samlat in under fokusgruppssamtalet och i de enskilda intervjuerna. Och 

det som jag haft som teoretiskt ramverk under analysens gång är alltså att 

använda min förförståelse och den hermeneutiska spiralen för att tolka 

materialet och förankra de analytiska påståenden som görs. Syftet för studien 

handlar om att försöka förstå och förklara innebörden kring tidsaspekten i 

relation till varför respondenterna inte spelar digitala spel och tolka varför deras 

intresse riktas mot andra fritidssysselsättningar.  

I min analys av resultaten har jag försökt komma in på djupet om hur saker 

förhåller sig till varandra utifrån den kunskap jag själv sitter inne med.  Det vill 

säga, jag har tolkat mellan raderna och har därför använt mig av det latenta 

upplägget enligt den tematiska analysprocedur som beskrivs av Braun och 

Clarke (2006). Det viktigaste blir då att förmedla det underförstådda i texten och 

inte alltid det som sägs direkt i texten (Alvesson och Sköldberg, 2009, s.91) vilket 
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samspelar med en aletisk inriktning på hermeneutik; där kontexten är väldigt 

betydande när man vill få en bättre uppfattning om något och där forskaren 

lyssnar till texten och ställer frågor, för att vidare kunna undersöka svaret 

(Alvesson och Sköldberg, 2009). I diskussionsdelen relaterar jag sedan 

resultaten till teorier som andra forskare fört fram. 

2.7.2 Den tematiska analysens sex faser 

Fas 1. Jag fördjupade mig i det insamlade materialet. Analysen påbörjades 

redan under fokusgruppssamtalet genom att jag aktivt lyssnade på samtalet och 

ställde fördjupande följdfrågor som baserade sig på den förståelse jag fick i 

sammanhanget. Desamma gjordes för de enskilda intervjuerna. När materialet 

sedan transkriberades av mig så förde jag anteckningar vid sidan av då tankar 

om mönster och betydelsen av vissa samtalsämnen dök upp. Materialet läste jag 

igenom i sin helhet innan jag påbörjade kodningen, och gick igenom data citat för 

citat. 

Fas 2. Jag läste igenom allt material i sin helhet flera gånger, sedan kodade jag 

den utskrivna texten i meningsbärande enheter genom att namnge det som var 

intressant och kännetecknande för dataextrakten; och säkerhetsställde att jag 

gick igenom hela materialet på ett grundligt sätt. Därefter summerade jag alla 

koder i ett Word-dokument och sammanställde de dataextrakt som var relevanta 

för varje kod.  I de fall det behövdes för att sammanhanget skulle förstås så 

inkluderade jag omliggande citat kring extraktet. Ett och samma extrakt 

inkluderas ibland under flera koder. Detta arbete fortsatte tills alla relevanta 

utdrag för varje kod hade sammanställts.  

Fas 3. Jag kom fram till insikten att när respondenterna uppger att de inte har 

tid att spela digitala spel kan denna tidsaspekt förstås som synonymt med att 

respondenterna anser att en annan aktivitet, som de skulle kunna ägna sig åt 

istället, är mer meningsfull i deras livsvärld.  Och därför började jag söka efter 

återkommande mönster som kunde belysa varför de uppfattade digitalt spelande 

som mindre meningsfullt än andra fritidsaktiviteter. Detta arbete gick till så att 

jag sammanställde koder till potentiella teman och samlade alla extrakt som var 

relevanta för varje potentiellt tema. Därefter sökte jag igenom materialet på nytt 

för att se om jag kunde upptäcka några fler mönster som kunde upplysa om hur 
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tidsaspekten kan förstås i relation till varför respondenterna inte spelar digitala 

spel. Slutligen analyserade jag hur koder, teman och underteman passade ihop. 

Fas 4. Jag kontrollerade att de teman jag fått fram fungerade i förhållande till 

de kodade extrakt som länkats till varje tema och ritade upp en tematisk karta. 

Sedan reflekterade jag över hur temana fungerade ihop för hela 

datauppsättningen. Jag kombinerade ihop två underteman med varsitt 

huvudtema och överblivna koder sågs över, i några fall kunde de stoppas in i ett 

tema. 

Fas 5. Nästa steg innebar att jag definierade och försökte hitta lämpligare 

namn till temana, tre av dem genomgick ett namnbyte och i samma veva blev 

fem teman istället fyra teman. Jag kontrollerade att varje tema fångade den 

aspekt av data som alla tillhörande extrakt belyste, och såg till att samtliga teman 

hade en röd tråd som gick att följa och att de fortfarande fungerade med hela 

datauppsättningen. Slutligen kontrollerade jag så att mina tolkningar inte 

motsade någonting i datamaterialet. Varje tema som jag definierade i detta skede 

är de teman som presenteras som resultaten av min analys. 

Fas 6. I resultatdelen skildrar jag så logiskt och sammanhängande som möjligt 

en beskrivning av de resultat som analysen utmynnat i, jag har försökt skapa en 

röd tråd inom varje tema och i kopplingen mellan dem. En sista analys gjordes av 

vilka extrakt som skulle få tjäna som illustrerande citat till de tolkningar som jag 

har lyft fram under varje tema. 

2.8 Etiska överväganden 

Inom forskning måste forskningskravet och individskyddskravet alltid 

balanseras mot varandra (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet innebär 

bland annat att forskning bedrivs för att förbättra människors hälsa och 

livsvillkor, och syftar till att undanröja fördomar och ge människor verktyg att 

bättre utnyttja sina resurser genom att höja deras medvetenhetsgrad. Det 

grundläggande individskyddskravet brukar åskådliggöras i fyra övergripande 

huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 



 29 

Vad gäller informationskravet så såg jag till att upplysa mina respondenter om 

undersökningens syfte och gav dem en övergripande beskrivning av hur 

undersökningen skulle utföras. Respondenterna informerades också om att 

deltagandet var frivilligt och att den information som de delade med sig av 

enbart skulle användas i syfte för forskning. Över telefon informerade jag min 

nära släkting om detta när jag tog första kontakten med henne inför 

fokusgruppssamtalet, och de övriga respondenterna tillhörande fokusgruppen 

fick samma upplysningar när jag välkomnade dem innan fokusgruppssamtalet 

genomfördes. För de enskilda intervjuerna fick personerna dessa upplysningar 

muntligt i samband med att jag tillfrågade dem om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju, och när intervjudatum spikats med tre av respondenterna så 

skickades ett informationsbrev ut till dem (se bilaga 1). Samtliga respondenter 

har samtyckt till intervjun och upplysts om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Jag har även informerat respondenterna om att deras 

personuppgifter behandlats konfidentiellt, och att inspelningarna hanteras av 

mig i samband med transkriberingar av insamlat datamaterial. I 

transkriberingarna har jag även fingerat respondenternas namn, vilket de på 

förhand fick muntliga upplysningar om att så skulle göras. Personuppgifterna 

förvaras också på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Vad gäller 

nyttjandekravet så kommer uppgifterna som samlats in om respondenterna 

endast att användas för forskningsändamål och inga upplysningar lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Respondenterna kommer också att få ta del av den färdiga rapporten. 
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3 Resultat 

Resultatet av analysen har indelats i fyra teman (se tabell 1 nedan). Temana 

presenteras med illustrerande citat från datamaterialet. Min huvudtolkning av 

hur tidsaspekten kan förstås i relation till varför respondenterna inte spelar 

digitala spel är följande: När respondenterna uppger att de inte har tid att spela 

digitala spel kan denna tidsaspekt förstås som synonymt med att 

respondenterna anser att en annan aktivitet, som de skulle kunna ägna sig åt 

istället, är mer meningsfull i deras livsvärld. Det finns flera anledningar till varför 

respondenterna uppfattar digitalt spelande som en mindre meningsfull aktivitet 

än andra sidointressen som respondenterna har, vilket de olika temana belyser. 

 

Tabell 1. Funna teman i studien 

Teman 

Kommunikationsbegränsningar 

Den sociala umgängeskretsen och verkligheten 

Spelandet kan vara osunt och slösar bort tid 

Prestationens betydelse 

 

3.1 Tema: Kommunikationsbegränsningar 

Kommunikationsbegränsningarna är flerdimensionella och kan förstås utifrån 

följande:  

Det uppstår en osynlig, avskärmande mur mellan den som spelar och de som 

tittar på. När personerna som spelar har sitt fulla fokus på spelet, så inbjuder 

aktiviteten inte till samtal, utan omöjliggör snarare kommunikation och då 

associerar många av respondenterna aktiviteten till tristess istället för 

underhållning. Däremot finns det vissa spel som inte kräver full koncentration 

hela tiden, och då är det lättare att konversera med andra under tiden, och den 

typen av spel fick flera uppskattande kommentarer från samtliga respondenter 
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som då uppfattade spelandet som meningsfullt under förutsättningen att man 

kunde ha roligt tillsammans och ingen uteslöts. Ibland uppstår dock denna mur, i 

ett socialt sammanhang där respondenterna förväntar sig att man träffas just för 

att kunna sitta och samtala tillsammans, som under fester eller vid middagar. 

Och när respondenternas förväntningar på situationen inte infrias skulle det 

kunna innebära en mindre kulturkrock. Det digitala samhället håller på att 

förändra folks kulturvanor och sätt att umgås, som inte uppskattas bland många 

av respondenterna och det i sig tycks innebära att de tar ytterligare avstånd från 

hela spelkulturen. Men så länge spelintresset ligger på en personlig, lagom nivå 

för en individ så är det okej, men när en persons spelintresse krockar med det 

traditionella sättet att utföra fysiska aktiviteter på, umgås socialt på, eller sättet 

att konversera i olika sammanhang, då blir spelintresset inte acceptabelt längre 

eftersom det inte är förenligt med respondenternas synsätt på vad som är 

lämpliga beteenden, men också för att det inverkar på deras personliga behov 

eller önskemål att konversera med andra.  

D4K:  Fast, jag kan tycka att det är helt okej, om de har det intresset, om de 

gör det själva. Men det här med, när man sitter på middagar, eller vid 

fikabordet eller på något vis, och så tar du upp din mobil och börjar 

spela, och så sitter vi här och för en konversation eller, äter, 

tillsammans. Det tycker jag är ohyfsat. (Kvinnlig deltagare, D4K, 45 år) 

D3M:  Men det är inte bara ohyfsat, det är ju för fan, jaa … (Manlig deltagare, 

D3M, 45 år) 

Just när olika livsvärldsuppfattningar och värderingar krockar med varandra 

så är det inte ovanligt att personer cementerar sin egen uppfattning och 

förkastar den andra sidans syn på saken. De som förknippar digitalt spelande 

med asociala beteenden kan sålunda tänkas förstärka denna åsikt när de hamnar 

i situationer som bekräftar deras tidigare uppfattning, se citatet nedan.  

 Alltså, jag har ett exempel, vi skulle på en middag hos några kompisar, 

och så kom vi dit, och så har vi ätit. Så, sitter i soffan, dricker lite vin, 

och det är då hos min killes kompisar, eller kom- [harklar sig] kompis. 

Så bara, ja ska vi ha Fifa turnering? [hostar] och jag bara, alltså, skojar 
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ni, eller? Ska vi komma på middag hem till någon och så ska man sitta 

och spela tevespel. Men det, det var tre killar och så var vi två tjejer. Och 

så bara, ja ja okej, men, de kan göra det. Och då sitter man verkligen 

där. De sitter och spelar spel, och är tysta, och koncentrerade. Och bara 

sitter och så här [lyfter händerna som om hon håller i en handkontroll] 

kämpar för att liksom göra mål. Och vi andra sitter på sidan och bara, 

jaha [demonstrerar en uppgiven min med slakande armar].  (Kvinnlig 

deltagare, D1K, 21 år) 

Respondenten i citatet ovanför känner sig uppenbarligen missnöjd med den 

vändning kvällen fick, och upplever situationen som isolerande när 

kommunikationen mellan de fem personerna upphör.  

Den begränsade erfarenhetsmässiga kunskap som respondenterna har kring 

många olika spel, och den förhärskande åsikt de har angående att digitalt 

spelande främst är en asocial aktivitet, innebär att respondenterna inte har 

förståelse för att vissa spel kan vara precis lika kommunikativa som många 

andra aktiviteter som de själva har erfarenhet av. Flera av respondenterna 

uppskattade inte heller själva kontexten kring den typen av kommunikation som 

leder till inskränkningen att de blir stillasittande framför en skärm eller 

teveapparat. 

I de två nästkommande citaten framgår det att respondenten själv inte har 

spelmässig erfarenhet av att spela flerspelarspel, där man spelar tillsammans 

med eller mot andra användare, över internet. Hennes uppfattning är att spelare 

bara pratar om spelet de spelar. Och hon undervärderar de menings- och 

erfarenhetsutbyten som ofta sker mellan spelarna. Hon skildrar samtalsprat över 

matbordet som en väldigt meningsfull aktivitet, och hennes uttalanden antyder 

att hon finner det förargligt att det finns andra unga som inte värderar dessa 

samtalsstunder lika högt som hon själv gör. Spelande ungdomar är inte sociala 

på det sätt som hon uppskattar i sin livsvärld, vilket skulle kunna innebära att 

hennes syn på digitalt spelande försämras ytterligare när hon möter människor 

eller situationer som inte samspelar med hennes värderingar. 

Ja, men, och återigen så här, om unga, då i min ålder, eller som han 

fjorton, [XX] så när vi kommer hem dit på middag, då sitter han och 
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spelar, sedan kommer han och käkar, får jag gå från bordet, och så 

sätter han sig och spelar. Istället för att liksom sitta med, lyssna, lära 

sig, alltså man lär sig ju, jag älskade att sitta med vuxna när jag var 

yngre och lyssna, [överlappande tal] när de– (Kvinnlig deltagare, 

D1K, 21 år) 

[…] man sitter och pratar engelska, men det du pratar om är ju ditt 

tevespel. Du pratar inte om, och lär dig hur du ska fungera i det 

sociala. (Kvinnlig deltagare, D1K, 21 år) 

Nedanstående citat ser jag som illustrativa för att samma respondent under 

sin skoltid har påverkats i sin uppfattning av den negativa stämpel som ibland 

tilldelas personer som intresserar sig för att spela digitala spel, och att denna 

attityd finns kvar hos henne än idag, och kanske till och med har stärkts hos 

henne genom åren. 

Alltså om någon säger tevespel till mig, då tänker jag så här, när folk 

skjuter varandra. Det är tevespel för mig. Sådana här nördiga killar 

som sitter och spelar när de dödar andra personer. Killarna i min klass i 

åttan som gick till sådana här tevespels-ställen och satt och spelade– 

(Kvinnlig deltagare, D1K, 21 år) 

Alltså, jag vet såhär [sic] som jag har träffat människor som jag inte 

riktigt känner och inte vet jättemycket om. Men– på mitt förra jobb, 

och sedan så hör jag de prata, om att de spelar tevespel hemma, då 

bara, ah för fan vad tråkiga. Alltså direkt när jag hör det, åh, fy, 

töntigt. (Kvinnlig deltagare, D1K, 21 år) 

När respondenten så snabbt överför sina egna negativa uppfattningar kring 

tevespel till att ge personer i sin närhet negativa personlighetsdrag utifrån deras 

positiva inställning till att spela digitala spel, så tyder det på att det krävs en 

stark positiv opinion som pratar om fördelarna med att spela digitala spel, eller 

personligt riktade insatser, för att just denna respondent ska börja omvärdera 

sin inrotade negativa inställning till digitalt spelande. Flera av respondenterna 

gav uttryck för att de hade svårt att tro att de skulle börja umgås med andra 

människor som hade ett intresse för- och ägnade sig åt att spela digitala spel, och 
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innebörden av det blir en slags distansering som inte leder till lika många 

möjligheter att upptäcka många spels positiva egenskaper, spel som de 

förmodligen skulle uppskatta om de provade på dem och om spelen var 

anpassade till deras tekniska förkunskaper. En annan aspekt på 

kommunikationsbegränsningen är att majoriteten av respondenterna gav 

uttryck för att de inte har lust att prata om spel utan vill ventilera andra saker i 

livet, vilket gör dem mer mottagliga för den ytliga eller massmediala bild som 

porträtterar spel eftersom de kommer i kontakt med det informationsflödet vare 

sig de vill eller inte, och missar att få höra spelintresserades syn på digitalt 

spelande.  

[…]. Sedan tror jag inte att jag skulle ha så många vänner som var 

spelintresserade för att, för mig är det så viktigt att göra så mycket 

andra saker, tillsammans. Så att jag har svårt att se mig själv ha 

sådana vänner helt enkelt […] (Kvinnlig deltagare, R2K, 37 år) 

Ja, samtidigt [fonetiskt], det är inte samma sorts kommunikation om 

man sitter vid ett dataspel och pratar med andra människor, om spelet 

eller kring spelet. Det tänker jag att det blir inte samma utbyte som när 

man pratar och diskuterar om livet eller, ja, vänner och familj och 

sådant. (Kvinnlig deltagare, R1K, 41 år) 

Massmedia har genom åren mestadels fokuserat på negativa aspekter av spel, 

genom att till exempel dra paralleller till våld och spel samt lyfta upp det skeva 

genusperspektivet som tidigare var väldigt förhärskande inom den digitala 

spelkulturen, och många sådana tankar fanns rotade hos respondenterna. 

Det jag kan reagera på. Det är när jag just ser att det är någon som 

spelar väldigt våldsamma spel. Där har jag svårt att förstå, 

förtjusningen med det […] egentligen kan jag inte säga att jag vet så 

mycket om det. Utan det är mest vad jag har läst i tidningarna, att jag 

tycker att det verkar vara en sådan här osund värld. När man tittar 

kanske på just det här med genusfrågor, så tänker jag att det är kanske 

inte är det området som ligger i framkant, just så. Inte med sagt att jag 

menar då att det inte är tjejer som spelar. Det är nog inte det, det 
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handlar om, utan jag tänker att det är ett område som fortfarande är 

väldigt mansdominerat och kanske då, har ett visst såhär jargong eller 

synsätt på hur saker är, och då, ja, och då anspelar man på sådana här 

stereotypa könsroller, tänker jag. Eller om det ska vara en tuff kvinna 

då ska hon fortfarande ändå se sexig ut, att det är, det är bara sådana, 

där är väl min bild jag har om det. Fördom eller en verklig bild. Det kan 

inte jag säga. Det är en tanke jag har, av att jag läser i tidningarna. […] 

(Kvinnlig deltagare, R1K, 41 år) 

Flera av respondenterna kom med utlåtanden där de menade att det inte var 

intressant för dem att ha eller skaffa sig vänner som har ett uttalat intresse för 

digitala spel, och om denna inställning är allmänt utbredd så råder det i så fall en 

viss sorts segregering i samhället mellan de som spelar digitala spel och de som 

inte spelar digitala spel där de sociala banden tycks ha stor betydelse i 

sammanhanget, vilket leder in på nästa tema som vidare behandlar 

umgängeskretsen. 

3.2 Tema: Den sociala umgängeskretsen och verkligheten 

Respondenterna i studien upplever att de får ett större utbyte av att umgås 

socialt med familj och vänner i det verkliga livet framför att spela digitala spel. 

Just det här med att aktiviteter ska vara verkliga och fysiskt påtagliga fäste flera 

respondenter stor vikt vid. Spelkänslan när man spelar kan oftast inte simulera 

verkligheten tillräckligt bra, vilket får dem att känna ett svagare intresse för att 

spela digitala spel när de har möjlighet att utföra den aktivitet som spelet 

avspeglar i verkligheten, som att exempelvis spela bowling eller golf tillsammans 

med sina vänner. Bilspelens populäritet hos många av respondenterna skulle 

således kunna förstås mot bakgrunden att verkligheten oftast inte erbjuder dem 

möjligheten att köra på de tävlingsbanor eller uppnå den fartkänsla som de kan 

testa på i spelen.  

[…] om jag inte vore så konsekvenstänkande som jag är, då skulle jag 

kunna vara en sådan som kör alldeles för fort med bil, för jag älskar den 

känslan av fart. Sitter man och gör det på ett tevespel, då blir det ju 

ingen som skadas av det. Inte jag själv eller någon annan. Men som, om 
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jag sitter i en faktisk bil, känner jag mig säker då kan jag trycka lite 

extra på gasen, eller om, när jag provade att köra skoter då fick jag ju 

köra hur fort jag ville på en bana. Då tar jag verkligen i och tycker det 

är jättehärligt. Men just på vägar, då kan jag inte tillåta mig att släppa 

fram den [småskrattar] ja, fart-demonen i mig. Men det är nog det som 

blir en kick just med de här bilspelen, det är väl farten jag tycker om, 

snarare än att, man måste ju ha en teknik också men, jag tror att det är 

upplevelsen av farten som fick mig att fastna vid just bilspelen. […] 

(Kvinnlig deltagare, RIK, 41 år) 

[…] det kändes som man kom ifrån hela spel-grejen där för det fanns 

inga i ens umgängeskrets som var direkt intresserade av att spela, så 

att det liksom, ja, man fick, alltså man fick välja att vara själv och spela 

än att umgås med andra, så var det att man umgicks med andra som 

inte spelade så att, själva den sociala biten var viktigare än spelet, men 

hade de spelat så hade man säkert fortsatt att spela […] (Manlig 

deltagare, R3M, 38 år) 

Respondenterna ser det heller inte som meningsfullt för dem själva att umgås 

i den virtuella värld som de målat upp en bild av men som de saknar egna 

erfarenheter av, även om en av respondenterna (R3M) antydde att han skulle 

kunna intressera sig för den världen och för de nya spel som finns på marknaden 

idag om han hade haft vänner som spelade, eftersom några av hans 

arbetskollegor verkade uppslukade av dagens spel. Men det måste också finnas 

en personkemi med de som respondenterna framhåller att de väljer att umgås 

med, där de känner att det är viktigt att de delar liknande intressen för att det 

ska kännas meningsfullt och fungera på flera plan när de umgås, vilket det 

kanske inte alltid gör även om man skulle dela gemensamma intressen. 

[…] men som sagt det är ju, de som har börjat med nya spel där man 

interagerar med ljud och bild, på ett annat vis, de får säkert mer glädje, 

alltså, de upplever det säkert på ett annat vis. Att man går in i 

karaktären på ett annat vis än vad man själv gjorde. Det känns så i alla 

fall, i alla fall på de– när man lyssnar på de på jobbet som spelar […] 

(Manlig deltagare, R3M, 38 år) 
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En majoritet av respondenterna ger också uttryck för att det finns skillnader i 

hur man väljer att umgås beroende på om man är man eller kvinna, kvinnorna i 

studien lyfte fram att de träffades för att ventilera saker och det kunde nästan 

upplevas som en hälsoeffekt; och de kvinnliga respondenterna i studien var 

också mer benägna att betona att digitala spel bör ge dem någon sorts kunskap 

eller kretsa runt deras intressehorisont för att aktiviteten skulle uppfattas som 

meningsfull, ingen av männen i studien lyfte fram kunskapsaspekten i spel på 

samma sätt. Skillnaderna i synsätt på vad som är viktigt att göra när man träffar 

sina vänner eller sin familj skulle därför kunna belysa varför det till viss del finns 

skillnader mellan män och kvinnor kring sättet att umgås runt spel, där det 

verkar finna sig mer naturligt för män att träffas under former där man spelar 

digitala spel tillsammans än vad det är för en homogen grupp kvinnor. 

D1K: Alltså det är ofta så här, ja men vi kör en grabbkväll, och så sitter de 

hemma och super och spelar spel, och så går de ut sedan, typ. Det är 

såhär, det känns lite mer som att det är en sak som killar skulle göra, än 

tjejer, vi är lite mer såhär, ja men vi ses och vi pratar och har det lite 

mysigt. Lyssnar på musik, medan de kan sitta där och– 

D5K: Ja, jag skulle kunna tänka mig att göra lite mer, det där samvarospelet, 

men bara en begränsad tid. 

D1K: Ja. 

D3M: Jo, jag tror att det är skillnad på tjejer och killar. Det tror jag definitivt. 

Jag tror att vi inte är riktigt lika sociala, om man säger. Vi är sociala 

fast på vårt sätt, men jag tror att det är vanligare att två, tre tjejer 

träffas ute på stan och tar en fika till exempel, än att två, tre grabbar, 

ah vi åker in och bara sätter oss på ett fik, liksom [överlappande tal] 

sedan tror jag i och för sig att det har blivit bättre i er generation, så 

tror jag att det är bättre. Vår generation, jag vet inte vad det är med 

oss, egentligen, jag fattar inte, det är ju egentligen jättetrevligt liksom 

att bara, för oss också, att åka in och titta på folk och sitta och 

småsurra, och vi har ju egentligen jäkligt mycket att lufta, det är bara 

det att vi gör inte det. Alltså, och det är väl en trend som man får ta 
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ansvar för att bryta naturligtvis. Det sitter ju bara i oss, men det är helt 

klart så att det är en skillnad. Och det är jävligt mycket lättare att 

träffas, göra någonting definitivt, för det är ju verkligen något 

definitivt, vi ska träffas ikväll [knäpper med fingrarna], vi ska spela spel 

[knäpper med fingrarna], och så [överlappande tal] ska vi dricka en 

massa bärs […] 

Många av respondenterna associerade digitala spel med personer som var 

enstöringar och som spelade mycket, trots att en majoritet av de som spelar 

regelbundet även har andra intresseområden och kan betraktas som socialt 

utåtriktade, respondenterna i studien hade alla någon slags relation till 

människor som spelar digitala spel regelbundet på sin fritid och inte är den här 

enstörningen som stänger in sig i ett mörkt rum och spelar bort dagar och nätter, 

därför är det rimligt att tro att respondenterna fäster vikt vid rotade negativa 

föreställningar som existerar inom dem själva eftersom verkligheten visar upp 

flera sidor; när deras första associationer går i negativa riktningar innan de 

börjar reflektera kring sakförhållanden, som i exempelcitatet nedan: 

Alltså jag– när, om man säger digitala spel, då tänker jag på någon som 

sitter i en källare, i sina kalsonger och har spelat i flera dagar och 

[småskrattar] äter typ koffein, jag vet inte, koffeintabletter för att orka, 

alltså jag får den här maniska liksom, bilden framför mig. Sedan vet jag 

att det– jag har kompisar, som sitter och spelar spel, kanske inte varje 

dag men, ja, några dagar i veckan. Jag tror att de gillar det för att, ja, 

det är ett sätt för dem att varva ner. Som jag kanske sätter mig framför 

teven eller läser en bok istället. Så det har nog med olika intressen att 

göra. (Kvinnlig deltagare, R2K, 37 år) 

Denna inneboende farhåga hos dem själva verkar vara grundad i en 

föreställning om att för mycket spelande kan få negativa konsekvenser för 

samhället och för dem personligen, och att de därför väljer att avstå från att 

spela, vilket leder in på nästa tema. 



 39 

3.3 Tema: Spelande kan vara osunt och slösar bort tid 

Flera respondenter lyfter fram att den digitala utvecklingen kan vara 

stressande. Och även om vissa spel kan upplevas som avkopplande eller 

användas som tillfälligt tidsfördriv för att skingra tankarna från annat som är 

jobbigt i livet så får hjärnan ändå en massa intryck, och det blir inte avkopplande 

på samma sätt som exempelvis en skogspromenad eller löparrunda, vilket får 

innebörden att digitalt spelande prioriteras bort av respondenterna till fördel för 

aktiviteter som de anser vara mer hälsosamma och givande på det sättet. Det 

digitala spelandet uppfattas också av vissa respondenter som direkt ohälsosamt 

för att det kan påverka vikten och synen negativt, och leda till värk i olika 

kroppsdelar samt leda till sämre social kompetens vilket skulle kunna vara en 

bidragande orsak till varför de också säger sig vilja begränsa den tid som de 

eventuellt kan tänka sig att lägga på digitalt spelande. 

D1K:  [inskjutande tal] Ja, det har ju kommit en massa negativa studier om att 

sitta framför teven eller datorn hela tiden. Att det inte påverkar [XX] på 

ett positivt sätt, liksom. 

IM: Kan du ge några exempel på det? 

D1K: Nej men, många går upp i vikt– 

D5K: [inskjutande tal] Syn. 

D1K: Syn, vikt för att man sitter bara ner, man rör inte på sig, man får ont i 

ryggen, man får ont i nacken. 

D5K: Försämrad social kompetens. 

Andra negativa associationer som flertalet respondenter lyfte fram var vilka 

ogynnsamma konsekvenser som överdrivet spelande, eller spelmissbruk kan 

leda till för enstaka familjer, arbetsgivare och för samhället i stort. Citatet nedan 

illustrerar hur respondenten upprörs av att personer under arbetstid ägnar sig 

åt att spela sociala spel på Facebook vilket går ut över deras arbetsprestation och 

på så sätt påverkar människor runt omkring dem negativt: 
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[…] jag tycker att det är en katastrof, att det får förekomma sådana där 

grejer [respondenten avser sociala spel på Facebook] alltså det är ju 

jäkligt många som sitter och jobbar och håller på med den där skiten på 

arbetstid, dagtid, nu och då, hela tiden. (Manlig deltagare, D3M, 45 år) 

Flera av respondenterna hade kommit i kontakt med personer som drabbats 

utav de negativa konsekvenser som spelmissbruk ofta leder till och det tycktes 

också färga deras åsikter om digitalt spelande i allmänhet och gav dem 

associationer som fick dem att se digitalt spelande som en mindre meningsfull 

aktivitet. Till exempel så pratade respondenterna om att när personer sitter 

uppe sent om nätterna och spelar så klarar de inte av att ta hand om sitt jobb 

eller att umgås med sin familj och hjälpa till hemma, och även om 

respondenterna hade svårt att tro att de själva skulle kunna dra spelandet till 

sådana gränser, så gav majoriteten av respondenterna uttryck för att 

spelsessioner bör vara begränsade till kortare stunder. Många av 

respondenterna uttryckte att max en timmes speltid var nog, och flera av dem 

efterfrågade spel med tydliga avslut, de var inte intresserade av att spel ska ha 

ett återspelningsvärde, vilket kan förstås mot bakgrund av att de inte vill sugas 

in i spelandet för att de då riskerar att gå miste om andra saker som de upplever 

har en större nyttoaspekter i deras liv och inte slösar med deras tid.  Mängden 

spelade timmar påverkade också om respondenterna såg aktiviteten som 

meningsfull eller inte, även om det var ett lärorikt spel som gav kunskaper så 

sågs spelandet som slöseri med tid om det spelades i för stor utsträckning. 

Nedanstående citat illustrerar den farhåga som flera av respondenterna gav 

uttryck för: 

[…] Utan varför jag har valt att inte spela spel det är för att jag vet att 

jag sugs in i det för lätt, att jag skulle kunna sitta och spendera timmar 

en hel lördag skulle jag kunna sitta och spela, ett dataspel. Kanske inte 

en hel dag, men fyra timmar och sedan kanske fortsätta när jag 

kommer hem. Och jag vill inte, man behöver saker för att koppla av, 

men jag tror, eller jag är rätt säker på att jag skulle kunna göra det för 

mycket. Och jag tycker inte att, jag vill inte lägga min tid på just, jag vill 
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inte slösa bort den tiden, som jag tror att jag faktiskt skulle göra, om 

jag hade det, hemma […]. (Kvinnlig deltagare, R1K, 41 år) 

Det gick också att ana en sorts oro, aversion och ett avståndstagande bland en 

majoritet av respondenterna i deras attityd till de spel som fokuserar på element 

av våld samt att skjuta eller döda andra människor eller djur. För en av 

respondenterna var definitionen av tevespel nära synonym med att folk skjuter 

varandra, vilket skulle kunna innebära att respondenten överför sin negativa syn 

på våldsspel till att innefatta alla tevespel, utan att reflektera över skillnaderna 

mellan olika genrer. Och eftersom våld och krig ofta skildras i media så har 

respondenterna, även om de inte själva har kommit i kontakt med sådana 

situationer, en uppfattning om våld och krig som någonting negativt och verkligt 

varför det kan bli svårt att separera det moraliska ställningstagandet av våldsdåd 

som förekommer i den virtuella världen med våldsdåd som förekommer i 

verkliga livet, vilket nedanstående citat belyser: 

[…] Alltså jag blir så här arg, för att jag förstår inte varför. Och då 

tänker jag främst på min kille, som sitter hemma, nu har vi inte ens vårt 

PlayStation inkopplat, men, när vi hade det och han sitter och spelar de 

här skjutspelen, så blir jag så här, alltså vad gör du? 

<skratt och leenden bland deltagarna> 

Tycker du att det är kul att döda människor? För du sitter och dödar 

människor. Det är vad jag tycker. (Kvinnlig deltagare, D1K, 21 år) 

I några av de andra respondenternas utsagor framkommer det också explicit 

att de är oroliga för att det kan finnas vissa människor som kanske inte klarar av 

att skilja mellan det virtuella och verkligheten, där deras oro grundar sig i att 

enstaka personer kan komma att korsa gränsen och begå våldsbrott i samhället 

så att det drabbar oskyldiga människor. Eller att det kanske finns individer som 

inte längre får samma kick från spelet och av den anledningen väljer att begå 

våldsamma handlingar på riktigt. Detta resonemang ger större förståelse för 

varför respondenterna inte själva vill spela den här typen av spel, eftersom det 

går emot deras moraliska ställningstagande och framkallar negativa känslor hos 

dem, vilket citatet nedan belyser: 
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[…] Men just det här, när det blir, ja att jag kan bli skjuten, eller jag står 

med ett vapen och ska döda någon. Det tycker jag inte om, helt enkelt. 

Både att det kändes för verkligt. Plus att jag, ja men, jag vill titta bakom 

ryggen, och om det inte kommer någon där, det blir så läskigt på något 

sätt, som att titta på en skräckfilm, så blir känslan för mig. (Kvinnlig 

deltagare, R1K, 41 år) 

Osunda sidor av digitalt spelande, och att spel har förmågan att suga in 

spelare i en värld där tiden flyger förbi samt ett moraliskt ställningstagande 

sammanfattar det här temat och kan förstås som bidragande faktorer till varför 

respondenterna prioriterar att göra andra saker på sin fritid, men en viktig 

barriär återstår och den kan också länkas ihop med tidsfaktorn, nämligen 

prestationens betydelse i sammanhanget, som sista temat behandlar.  

3.4 Tema: Prestationens betydelse 

Samtliga respondenter kopplade samman digitalt spelande med en känsla av 

prestationsångest när det handlade om att spela tillsammans med andra 

människor i festliknande sammanhang. Det kan förstås mot en bakomliggande 

rädsla för att känna sig uttittad och eventuellt göra bort sig och kanske förstöra 

för lagmedlemmarna. Men om fokus istället låg på att ha skoj tillsammans, så 

kunde alla respondenter uppleva aktiviteten som meningsfull och rolig. De 

upplevde också att steget till att våga spela i ett socialt sammanhang blev lättare 

om de kände de andra personerna på festen, och det inte blev någon 

prestigeförlust i att göra bort sig. Just känslan av att inte behärska spelandet, 

framförallt i andra personers närvaro ledde i många fall till känslor av 

frustration, tristess och ibland utanförskap hos respondenterna. Och dessa 

negativa känslor innebar att spelaktiviteten upplevdes som mindre meningsfull.  

Många respondenter har också upplevt en för hög svårighetsgrad i spelen och 

det har fått flera av respondenterna att uppskatta spelandet i mindre 

utsträckning och fått hälften av dem att sluta spela. 

[…] Fast sedan tror jag att om det hade varit lite lättare, att spela, då 

hade man nog kanske spelat lite mer, tidigare när man var yngre. Och 

då kanske det hade suttit i på ett annat sätt idag. Men när man hela 
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tiden sprang in i barrikären [sic], och det bara sket sig, då till slut så 

kokade det inombords, och så då ledsnade man ju. (Manlig deltagare, 

D2M, 45 år) 

Upplevelsen av att inte behärska de tekniska aspekterna kring spelen, och då 

främst konsolspelen med tillbehör som handkontroller etcetera innebär också en 

svårighet för flera av respondenterna som inte anser sig ha tid, ork eller intresse 

att sätta sig in i hur de ska göra för att kunna spela, eftersom belöningen för den 

tid de investerar i att lära sig något inte kommer omedelbart eller inte är 

tillräckligt stor. Det kan upplevas som för många beslut och steg att ta om man 

ska behöva välja vilken konsol man ska köpa, behöva ta reda på hur sladdar och 

delar hänger ihop, ta reda på vilka inställningar som behöver göras på teven, lära 

sig hur alla knappar på handkontrollen fungerar och slutligen förstå sig på 

mekanikerna i spelet och lära sig behärska spelet. 

[…] om inte någonting är lättillgängligt för mig då tar jag sällan för 

mig och gör det. Om det krävs att jag måste gå och köpa flera 

apparater och hålla på och koppla ihop, då bara orkar jag inte, för då 

tänker jag att det är jättemycket som kan trassla, och då kommer jag 

bara att bli irriterad och sur [småskrattar]. (Kvinnlig deltagare, R1K, 

41 år) 

Respondenten, R2K, i nedanstående citat hade inget intresse för att sätta sig in 

i teknik överhuvudtaget och då blir den tekniska barriären i princip oöverstiglig 

när belöningen i form av underhållningen med att spela inte ses som berikande: 

[inskjutande tal] Nej, jag känner väl inte att det finns någon mening i 

det, att jag känner inte att mitt liv kommer bli berikande av att spela. 

Om jag läser någonting, då kanske jag lär mig någonting, och jag 

känner att, jaa, om jag har spelat en timme så kommer jag inte ha fått 

ut någonting av det. Lite så känns det. (Kvinnlig deltagare, R2K, 37 år) 

Några av respondenterna uttryckte intresse för att ta upp spelandet igen, men 

upplevelsen av att dagens spel verkade svåra att sätta sig in i, för att den tekniska 

utvecklingen nått så långt innebar att de upplevde att den arbetsinsats de själva 

skulle behöva lägga ner för att komma dit, kändes för krävande. Om de däremot 
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hade haft vänner omkring sig som spelade och som kunde introducera dem i 

spelandet igen så såg de det som en möjlig väg att gå för att börja spela igen. Men 

mot bakgrund av vad som tidigare kommit upp i de olika temana så innebär det 

egentligen att överlåta det åt slumpen, eftersom det inte är troligt att de aktivt 

kommer att söka nya bekantskaper där personerna har ett uttalat intresse för att 

spela digitala spel.   

Just nu tror jag att det mest handlar om att man har varit ifrån 

spelandet så länge, så att man, skulle man, alltså återigen skulle man 

ha kompisar som spelar eller att man träffar nya kompisar som spelar 

som introducerar en, ja i spelandet så skulle man säkert börja spela 

igen. Hur mycket har jag ingen aning om men jag vet ju att, när man– 

jag har ju lätt för att … när man väl hittar någonting som man är 

intresserad av så är det ju lätt att gå in i det här att man ger det 100 

procent. Så att jag tror nog absolut att jag skulle kunna börja spela en 

del. Men, inte som det känns just nu. Just nu känns det som, nästan 

litegrann som en främmande värld. (Manlig deltagare, R3M, 38 år) 

Något intressant som också gick att skönja i datamaterialet och som går att 

koppla samman med prestationens betydelse är att de respondenter som 

upplevde en bristande kontroll över vad som händer i spelet när de spelar och 

som har färre spelade timmar bakom sig, också var de personer som var minst 

benägna att kunna tänka sig att spela digitala spel i framtiden och de hade färre 

positiva saker att säga om spel samtidigt som de negativa associationerna var 

många. Bristande erfarenhet av spel i kombination med lågt spelbemästrande 

bidrar med andra ord till att de upplever aktiviteten som mindre meningsfull och 

inte vill spela. Det innebär förmodligen att svårighetsgraden i spelen de har 

testat på inte har matchat deras skicklighetsnivå. Och det kan i kombination med 

den negativa vinkling som media ofta framställer spel i komma att betyda att 

vissa personer kanske inte går att omvända, eftersom deras negativa 

föreställningar om digitala spel har hunnit bli förhärskande.  

 



 45 

4 Diskussion 

Det mest slående med resultaten är den oförmåga som många människor 

tycks ha att ens vilja sätta sig in i andras perspektiv och andra människors 

livsvärldssyn för att få en bättre förståelse för hur andra personer kan uppfatta 

en företeelse. Det i sin tur tycks grunda sig i att människor tar sina egna 

värderingar för givna och sanna, och att människor därför inte reflekterar över 

att upplevelser förhåller sig på andra sätt för andra individer. Det lägger således 

grunden till att fördomar uppstår och kan växa sig starka, till exempel den 

fördom som många av respondenterna i studien har kring att de som spelar 

mycket är asociala för att de väljer ett annat sätt och sammanhang att 

kommunicera på, vilket Linderoth och Bennerstedts (2012) studie även lyfter 

fram.  

4.1 Vad får resultaten för betydelse 

De konsekvenser som detta mänskliga förhållningssätt verkar leda till är att 

de negativa föreställningar som respondenterna har kring digitalt spelande bara 

kommer att fortsätta byggas på och cementeras ännu mer hos de som inte har 

särskilt mycket erfarenhet av spel. De blir därför också mindre benägna att 

associera positiva egenskaper till spel, vilket kan förklara de skillnader som finns 

kring ord associerade till spel mellan spelare och icke-spelare i den europeiska 

studie som Ipsos MediaCT (2012b, s.18) visar på. 

På samma sätt borde kanske speldesigners omvärdera sina inrotade mönster 

och sätt att se på spel. Varför är det till exempel vedertaget att bestraffa en 

spelare när personen misslyckats med något i spelet? Frustrationen som bidrar 

till att motivera spelaren att försöka på nytt bör inte ses som ett 

framgångsrecept eller en drivkraft för alla människor med tanke på att det får 

vissa spelare att ge upp och på sikt kan få individer att sluta spela digitala spel. 

Vad skulle hända om designen istället uppmuntrade misslyckanden? Till 

exempel så skulle ett misslyckande i hälften av fallen kunna leda till en slags 

belöning, och i hälften av fallen till en bestraffning. Förmodligen skulle en sådan 

förändring innebära att de spelare som brukar ge upp i frustration känner en 
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motivation att fortsätta spela. Prestationsångesten som många känner när de 

spelar spel tillsammans med andra i sociala sammanhang skulle kanske också 

minska om det fanns party-spel där spelarnas misslyckanden uppmuntrades 

istället för att bestraffas.  

En annan intressant aspekt är att de respondenter som ingick i denna 

undersökning enligt geronteknologin (van Bronswijk, et al., 2009) ska tillhöra 

den åldersgrupp som är mer benägna att ta sig an tekniska utmaningar även om 

belöningen inte kommer omedelbart utan låter vänta på sig. Möjligtvis 

överskattar geronteknologerna denna vilja hos personer att experimentera med 

teknik, eller så kanske majoriteten av respondenterna i min urvalsgrupp är ett 

undantagsfall från den föreställning som förekommer inom geronteknologin. 

Oavsett vilket så går det inte att bortse från att ett tekniskt ointresse överlag kan 

påverka möjligheten att ens sätta igång ett spel om det inte finns andra till hands 

som kan hjälpa till. Det skulle också kunna förklara varför fler killar än tjejer 

spelar spel (Ipsos MediaCT, 2012a) eftersom tjejers teknikintresse inte är lika 

utbrett (Ipsos MediaCT, 2012a, s.16).  

Betydelsen av mediernas påverkan på respondenterna bör heller inte 

underskattas vilket även Kümpel och Haas (2015) studie lyfter fram. Om 

medierna började rapportera mer positiva aspekter av digitalt spelande så finns 

det kanske en möjlighet att vända den negativa spiral som många av 

respondenterna har fastnat i. Det i sig skulle förmodligen även öka deras vilja att 

spela spel om de omvärderade synen från att se spelande som ohälsosamt till en 

utvecklande och underhållande aktivitet. Och ju mer spelerfarenhet de får desto 

mer positiva, personliga erfarenheter kan de tillgodogöra sig. Deras livsvärld kan 

börja närma sig spelarnas livsvärld och det öppnar upp för förståelse, vilket 

resulterar i en positiv spiral. Möjligtvis kommer även framtida hologramtekniker 

att kunna driva på en sådan utveckling, eftersom hologram ger en känsla av att 

det är på riktigt fastän det är virtuellt. Och denna känsla av verklighet var något 

som flera respondenter såg som lockande med spel. 
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4.2 Reflektioner kring vald metod 

Det kan vara problematiskt att rekrytera 5–6 deltagare som kan ställa upp vid 

ett och samma tillfälle för att genomföra ett fokusgruppssamtal, men inför 

pilotstudien fungerade det bra eftersom deltagarna var bekanta med varandra 

och bekanta med platsen där samtalet genomfördes. Jag skulle dock inte 

rekommendera andra som gör en studie själv, och som inte har en kollega till 

hands, att använda fokusgruppssamtal som metod eftersom det krävs minst en 

moderator och en observatör i samband med genomförandet av gruppsamtalet. 

Datamaterialet kan även bli omfångsrikt, som i mitt fall, och det resulterar i en 

mycket tidskrävande analysgenomgång som kan bli svår att hinna med om 

tidsspannet är kort. Dessutom är det svårt att hitta en lämplig analysmetod för 

fokusgruppssamtal. En empirisk tematisk analys som följer den procedur som 

Braun och Clark (2006) exemplifierar fungerar bra för både fokusgrupper och 

intervjuer. Deras analysmetod lämpar sig även för forskar-noviser (Braun och 

Clark, 2006), varför jag valde deras metod även i denna studie. De enskilda 

intervjuerna valde jag att utföra för att åstadkomma en metodtriangulering som 

kan väga upp för brister med fokusgrupps-metoden. Några av nackdelarna med 

fokusgrupper är att alla kanske inte kommer till tals i samma utsträckning eller 

vågar säga sin egentliga åsikt, och att det kan vara svårare att tränga in på djupet 

kring vissa ämnen. Nu upplever jag att alla kom till tals i fokusgruppssamtalet 

och att ingen enskild deltagare tog över, men med de enskilda intervjuerna ville 

jag tränga in mer på djupet med varje respondent då jag anade att mer 

information fanns att hämta om de fick möjlighet att förbereda sig på frågorna, 

och jag ville även undvika att respondentens tankar kunde påverkas av andra 

deltagares synsätt under samtalet. Till viss del lyckades jag uppnå en 

mättnadsnivå i det empiriska datamaterial som jag samlade in, eftersom tidigare 

uttalade tankar, upplevelser och erfarenheter från respondenterna började dyka 

upp igen under samtalen i de enskilda intervjuerna. Men en mer omfattande 

genomgång av tidigare forskning som anknyter till ämnet, liksom ytterligare 

intervjuer skulle behöva göras för att ytterligare kunna öka förståelsen för det 

undersökta problemområdet, och det är också av intresse att titta på 

urvalsgrupper som kommer från ett bredare åldersspann eftersom yngre och 
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äldre individers livsvärld oftast ser väldigt olika ut. Fler intervjuer skulle kunna 

resultera i ett empiriskt material som kan leda till andra mer troliga förklaringar, 

eller så kanske mina tolkningar inte längre förefaller rimliga om de motsägs av 

det som framkommer ur den nya empirin. 
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5 Slutsatser 

När respondenterna uppger att de inte har tid att spela digitala spel kan 

denna tidsaspekt förstås som synonymt med att respondenterna anser att en 

annan aktivitet, som de skulle kunna ägna sig åt istället, är mer meningsfull i 

deras livsvärld. Det digitala samhället håller på att förändra folks kulturvanor 

och sätt att umgås som inte uppskattas bland många av respondenterna. Deras 

negativa tankeanknytningar till spelkulturen bidrar till att de tar avstånd från 

den. Spelande är en aktivitet som kräver koncentration och därför uppfattas 

aktiviteten skapa tristess och avskärmning för de som sitter bredvid, de går 

miste om underhållningsvärdet, vilket ytterligare bidrar till att de söker sig till 

andra fritidssysselsättningar som de upplever är mer sociala och givande i form 

av meningsutbyten eller som påverkar deras välbefinnande positivt.  En 

majoritet av respondenterna gav uttryck för att de hade svårt att tro att de skulle 

börja umgås med andra människor som hade ett spelintresse som hobby, och 

implikationen av det blir en slags distansering som begränsar möjligheterna att 

upptäcka många spels positiva egenskaper. 

De respondenter som upplevde en bristande kontroll över vad som händer i 

spelet när de spelar och som hade färre spelade timmar bakom sig, var också de 

personer som var minst benägna att kunna tänka sig att spela digitala spel i 

framtiden, så därför kan man sluta sig till att bristande erfarenhet i kombination 

med lågt spelbemästrande i förhållande till spelets svårighetsgrad bidrar till att 

de inte vill spela, eftersom misslyckandena framkallar negativa känslor hos dem. 

 Upplevelsen av att inte behärska de tekniska kunskapsaspekterna kring 

spelen innebär också ett hinder för flera av respondenterna som inte anser sig ha 

tid, ork eller intresse att sätta sig in i hur de ska göra för att kunna spela, 

eftersom belöningen för den tid de investerar i att lära sig något inte kommer 

omedelbart eller inte är tillräckligt stor. De respondenter som uttryckte ett 

intresse för att ta upp spelandet igen, uppfattade att dagens spel verkade svåra 

att sätta sig in i för att den tekniska utvecklingen nått så långt. Om de däremot 

hade haft vänner omkring sig som spelade och som kunde introducera dem i 

spelandet igen så såg de det som en möjlig väg att gå för att återuppta spelandet. 
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Respondenterna i studien upplever också att spelkänslan när man spelar 

oftast inte lyckas simulerar verkligheten tillräckligt bra, vilket bidrar till ett 

svagare intresse för att spela digitala spel. Motsatt förhållande tycks även gälla. 

Bilspelens populäritet hos många av respondenterna skulle således kunna 

förstås mot bakgrund av att verkligheten oftast inte erbjuder dem möjligheten 

att köra på de tävlingsbanor eller uppnå den fartkänsla som de kan testa på i 

spelen. 

De kvinnliga respondenterna i studien var också mer benägna att betona att 

digitala spel bör ge dem någon sorts kunskap eller kretsa runt deras 

intressehorisont för att aktiviteten skulle uppfattas som meningsfull, och 

skillnaderna i synsätt på vad som är viktigt att göra när man träffar sina vänner 

eller sin familj skulle kunna belysa varför det till viss del finns skillnader mellan 

män och kvinnor kring sättet att umgås runt digitala spel. 

Andra hindrande faktorer i sammanhanget kan förstås som att massmedia har 

fokuserat mycket på negativa aspekter av spel genom åren, och många sådana 

tankar fanns rotade hos respondenterna. Osunda sidor av digitalt spelande samt 

ett moraliskt ställningstagande mot våld och ojämställdhet var avspeglingar av 

denna sida. Respondenterna vill heller inte sugas in i en värld där de upplever att 

tiden flyger förbi eftersom de då går miste om andra värdefulla upplevelser i 

verkligheten. Det kommer till uttryck i att en majoritet av respondenterna bland 

annat efterfrågade spel med kortare spelsessioner där spelet kan klaras av inom 

en timme, längre spel-sessioner sågs inte som meningsfulla. 

Framtida forskning av liknande studier behövs då det kan generera 

nytänkande idéer och beslut bland spelutvecklare, men då bör forskningen täcka 

upp ett bredare åldersspann. 
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Mejl till personerna som intervjuades enskilt 

Bilaga 1 

Hej. Mitt namn är Anja och jag är student på Spelprogrammet vid Södertörns 

Högskola med inriktning mot design och projektledning. Nu, fram till 15 

december 2015 håller jag på med min C-uppsats. Jag skriver om ointresse för att 

spela digitala spel och syftet med arbetet är att undersöka vilka tänkbara 

faktorer som bidrar till varför en del människor inte spelar digitala spel, men 

också undersöka vad som kan tänkas motivera dem att spela digitala spel i större 

utsträckning. Med digitala spel menas i det här sammanhanget elektroniska spel 

som spelas på konsoler, datorer, handdatorer och telefoner. Jag återkopplar nu 

till vårt tidigare samtal gällande att göra en intervju med dig angående ditt svaga 

intresse för att spela digitala spel. Du ska också veta att ditt deltagande är 

frivilligt och att du närsomhelst har möjlighet att avbryta det, om du så önskar. 

Intervjusamtalet förväntas pågå i cirka 30–60 minuter och spelas in med 

diktafon för att jag inte ska missa någonting viktigt du har att säga, och 

inspelningen kommer efter intervjutillfället att användas när jag transkriberar 

materialet. Självklart kommer intervjuerna att behandlas konfidentiellt, så att 

inga obehöriga kan komma åt dina personliga uppgifter. Intervjufrågorna bifogar 

jag med mejlet. På så sätt hinner du förbereda dig före själva intervjun. Fråga 

gärna om något är oklart. Det finns inget rätt eller fel eller önskvärda eller icke 

önskvärda svar, min förhoppning är att ska känna dig bekväm med att säga vad 

du verkligen tänker och hur du verkligen känner. Dina uppfattningar är det som 

betyder något. 

Behöver du komma i kontakt med mig så nås jag på telefonnummer: 0735 

XXX XXX 

Tack på förhand! 

Anja Blomqvist, 2015-11-20 i Stockholm 
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Intervjufrågor 

Bilaga 2 

Förtydligande: Med digitala spel menas I det här sammanhanget elektroniska 

spel som spelas på konsoler, datorer, handdatorer och telefoner.  

 Kan du berätta lite om vad du tycker om att göra på din fritid? 

 Kan du berätta om i vilken utsträckning du har spelat digitala spel 

under din livstid? 

 Kan du beskriva dina tidigare spelupplevelser när du har spelat 

digitala spel. Vilka känslor väckte spelsessionerna hos dig? 

 Vilka tankar och känslor uppstår när du ser andra personer i din 

närhet spela digitala spel? 

 Vilka känslor och tankar skulle uppstå hos dig, och hur tror du att du 

skulle agera om du dök upp på en fest där det förväntas att gästerna 

ska delta i att spela ett digitalt spel som gruppaktivitet? 

 Vad anser du är viktiga, bidragande faktorer till ditt svaga intresse för 

att spela digitala spel? 

 Kan du berätta om vad du tror skulle kunna få dig att börja spela 

digitala spel på regelbunden basis eller i större utsträckning? Vad är 

viktigt för dig i sammanhanget? 

 Vilket viktigt råd skulle du ge till spelskapare för att få dem att skapa 

ett spel som du skulle vilja spela? 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Information till fokusgruppsdeltagarna 

Bilaga 3 

Transkribering av fokusgruppssamtal med D1K., D2M., D3M., D4K. och D5K 

den 14 okt 2015, Stockholm. Pilotstudie om personer med svagt intresse för att 

spela digitala spel. Plats: hemma hos D2M och D5K. Samtliga namn på personer i 

texten är fingerade. 

D1K = Linda, 21 år 

D2M = Johan, 45 år 

D3M = Anders, 45 år 

D4K = Frida, 45 år 

D5K = Ellen, 44 år 

IM = Anna (intervjuare/moderator) 

OB = Fredrik (observatör) 

Jag har valt att inte transkribera det som sägs i början av 

introduktionsrundan, då enbart jag som moderator för talan och informerar 

deltagarna om upplägget, men informationen om upplägget var följande: 

Förklaring: 

God kväll allihop. Jag heter Anna, och det här är Fredrik som sitter med som 

observatör. Välkommen till det här fokusgruppssamtalet, och tack för att ni ville 

komma! Ett fokusgruppssamtal är en styrd gruppdiskussion med karaktär av ett 

vardagligt samtal mellan deltagarna. Jag sitter med som moderator för att styra 

så att samtalet håller sig till temat som ska diskuteras, och jag försöker se till så 

att alla får komma till tals och jag kommer även ställa frågor för att få fördjupad 

kunskap i det ni berättar. Men det optimala är om jag som samtalsledare är aktiv 

så lite som möjligt. Som deltagare ska ni prata, lyssna och ställa frågor till 

varandra och inte dirigera era svar till mig. 
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Presentation av syftet: 

Som deltagare i det här fokusgruppssamtalet har ni gemensamt att ni alla har 

ett svagt intresse för att spela digitala spel. (Med digitala spel menas i det här 

sammanhanget elektroniska spel som spelas på konsoler, datorer, handdatorer 

och telefoner.) Och vi har samlats här ikväll för att ni ska få prata kring tre teman 

som kretsar runt detta:  

Era bestående intryck av digitala spel samt tidigare spelupplevelser 

Vad som bidrar till ert svaga intresse för att spela digitala spel 

Era åsikter om vad ni tror skulle kunna få er att spela digitala spel i större 

utsträckning, vilka barriärer går att bryta ner? 

Jag är inte här för att dela information med er eller för att ge er mina åsikter. 

Era uppfattningar är det som betyder något. Det finns inget rätt eller fel eller 

önskvärda eller icke önskvärda svar. Ni behöver inte hålla med varandra, och det 

är tillåtet att ändra sig. Jag vill att ni ska känna er bekväma med att säga vad ni 

verkligen tänker och hur ni verkligen känner. Men tänk gärna på att inte prata i 

munnen på varandra. 

Diskutera proceduren: 

Fredrik kommer att föra anteckningar och summera diskussionen på slutet 

för att stämma av att sammanfattningen är korrekt. Vi kommer också att spela in 

samtalet med videokamera och en diktafon för att jag inte ska missa något ni 

säger. Allt insamlat datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt, så att 

ingen annan vet vem som har sagt vad i pilot-rapporten. 

Diskussionen kommer att pågå i ungefär en timme, max nittio minuter. Det 

finns mycket att diskutera, så ibland kanske jag måste ingripa för att dyka in på 

nya frågeområden. Kom ihåg att fråga om något är oklart. 
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Transkriberingsanvisningar 

Bilaga 4 

Ljudfilerna har jag transkriberat ord för ord men med avlägsnandet av 

tvekande ljud som: eh…, ja…, hm…, em… och avlägsnandet av intervjulyssnarnas 

jakande svar, såsom: uh -huh, mm, aha, okej, jag ser, etcetera (förutom i 

undantagsfall då jakande svar har kunnat bidra till förtydliganden, då har jag 

översatt ljuden till ja eller nej). 

Idiomatiska brus-ord som: du vet, liksom, alltså, ja, så, och sådant, har jag 

transkriberat såväl som dålig grammatik och deltagarnas ordval. Talspråkliga 

ordvändningar, former etcetera har översatts till den riksspråkliga varianten. 

Tjuvstart, innebär att en talare påbörjar en mening men ändrar sig efter några 

ord och startar om samma mening eller börjar en ny mening. Dessa tjuvstarter 

har utelämnats när det inte stör sammanhanget. Och nervöst stammande, 

återupprepningar av ord har också utelämnats när det inte stör sammanhanget 

och förståelsen.  

[Överlappande tal] visar att två eller flera personer talar samtidigt. Observera 

att allt begripligt tal i dessa lägen har transkriberats.  När ljudkvaliteten är bra så 

har jag fångat allt som sägs och tillskrivit det till rätt talare.  Jag har lyssnat på 

överlappande segment så många gånger som behövts för att kunna transkribera 

varje talares ord och därmed konstruera en sekvens som noggrant representerar 

flödet av konversationen. 

[Inskjutande tal] anger att en person började tala medan en annan ännu 

talade. [Inskjutande tal] har jag placerat i början av de ord som uttalas av den 

person som avbrutit eller inflikat något. 

[svårförståeligt] indikerar att tal, eller ett enstaka ord, var hörbara men inte 

begripliga. Det kan ha berott på sluddrigt tal, eller mumlande, eller oljud i 

bakgrunden.  

[XX] indikerar att tal är ohörbart, ett ord. [XXX] indikerar att tal är ohörbart, 

flera ord. 
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[fonetisk] använder jag på två sätt, som båda indikerar osäkerhet. Ena 

användningen indikerar osäkerhet i stavningen av ett namn eller uttryck. Jag 

skriver det som hörs. Den andra användningen tyder på att jag har lyssnat på 

segmentet flera gånger, och att det föregående ordet är en kvalificerad gissning, 

baserat på ljudet då jag fortfarande inte är 100 procent säker på att jag uppfattat 

ordet korrekt. 

Egna kommentarer till något som sägs eller händer markeras med 

hakparentes [] för att skilja dem från resten av dialogen. 

Em-streck — är det långa streck som används för att indikera ett avbrott av 

något slag. Em-streck använder jag i samband med [inskjutande tal] där en talare 

klipper av en annan. Jag har också använt em-strecket när en person börjar en 

mening, för att sedan göra en orelaterad eller parentetisk kommentar som bryter 

syntaxen av meningen. 

Ord har transkriberats med hjälp av deras normala stavning; jag har försökt 

undvika att fånga hur ett ord talades genom att ändra den normala stavningen. 

Avbrott i talets flyt som inte är identifierbara ord har transkriberats som de 

låter, med ett streck, `-' i slutet av ordet. Det inkluderar ord som är så fel uttalade 

att det avsedda ordet inte går att känna igen. Till exempel: ”Vadå, lu–, lu–, lu–, 

alltså fan jag är här.” I de fall när ordet känns igen men blivit avhugget, så har 

jag skrivit ut den del av ordet som kan höras, följt av ett bindestreck. Till exempel 

om "ber-" (adresserar ordet ”berätta” men avbröts innan "ätta" ljudet), så 

skriver jag: ”Kan du ber(ätta)–” 

[paus] indikerar en relevant eller meningsfull paus i tal eller om det finns en 

märkbar tystnad mellan två ljud i ett ord. 

[skratt], [leenden], [hostar] används där så är lämpligt. <alla småskrattar> 

används där så är lämpligt. 

Utropstecken (!) används aldrig i transkriptioner och därför har jag utelämnat 

dessa. 

[sic] markerar ett ord eller en fras där det är klart för utskrivaren att talaren 

har gjort en felsägning, och indikerar för läsaren att ordet var felaktigt uttalat 

och inte feltolkat eller fel använt av transkriberaren. 
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Frågeguide 

Bilaga 5 

 

Tema 1: 

Deltagarnas bestående intryck av digitala spel, och deras tidigare spelupplevelser 

 

Syfte: 

Fånga deltagarnas sätt att se på digitala spel samt fånga deltagarnas tidigare spelupplevelser 

 

Klargörande frågor: 

 Kan ni beskriva era tidigare spelupplevelser när ni har spelat digitala spel? Vilka 

känslor väckte spelsessionen hos er? 

 Vilka tankar och känslor uppstår när ni ser andra personer i er närhet spela digitala 

spel? 

 Vilka känslor och tankar skulle uppstå hos dig, och hur tror du att du skulle agera 

om du dök upp på en fest där det förväntas att gästerna ska delta i att spela ett 

digitalt spel som gruppaktivitet? 

 

Uppföljningsfrågor (exempel på formuleringar): 

”Kan du ge exempel på vad du menar med att …” 

”Kan du berätta mer om hur du tänkte…” 

”Hur ser ni andra på det här …” 

”X, vi har inte hört din åsikt i frågan ännu, vad tycker du…” 

”Hur skulle du…” 

”Finns det någonting du vill tillägga…” 

”Kan du förklara lite djupare?” 

”Jag är inte helt säker på att jag förstår, kan du hjälpa mig?” 
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Tema 2: 

Vad bidrar till deltagarnas svaga intresse för att spela digitala spel 

 

Syfte: 

Skapa en bild av vad deltagarna anser bidrar till att de väljer bort att spela digitala spel 

 

Klargörande frågor: 

 Vad anser du är viktiga, bidragande faktorer till ditt svaga intresse för att spela 

digitala spel? 

 

Uppföljningsfråga (om det finns anledningar som inte nämns): 

”Hur viktiga är följande faktorer i sammanhanget…” 

Tid, pengar, teknik-osäkerhet, umgänge med likasinnade, status 

Och om dessa anledningar anses sakna relevans: 

”Kan du berätta mer om varför du tycker så…” 

 

Tema 3: 

Vad deltagarna tror skulle kunna få dem att spela digitala spel i större utsträckning 

 

Syfte: 

Skapa en bild av vad deltagarna ser för barriärer som måste rivas för att de ska ägna tid åt att 

spela digitala spel 

 

Klargörande frågor: 

 Kan du berätta om vad du tror skulle kunna få dig att börja spela digitala spel på 

regelbunden basis (eller i större utsträckning)? Vad är viktigt för dig i 

sammanhanget? 

 Vilket viktigt råd skulle du ge till spelskapare för att få dem att skapa ett spel som 

du skulle vilja spela? 

 

 


