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Förord
Vår förhoppning är att studiens resultat kan vara användbart för de socialarbetare som möter
individer med eventuell problematik kring digitala spel och understödja ett gott
professionellt bemötande vilket minimerar risken för att den hjälp och de insatser som
individen kan tänkas behöva blir felaktiga eller uteblir.

Ett stort tack till vår handledare Sabina Kapetanovic, doktorand i Välfärd och
socialvetenskap, för hennes entusiasm och vägledning under genomförandet av detta
examensarbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Utan dig hade vi famlat i mörker!
Vi vill också tacka de 108 personer som la ner sin tid och energi på att fylla i vår enkät och
för den respons vi fick under tiden. Ni gav oss den empiri som behövdes för att göra denna
studie möjlig. Vi vet inte vilka ni är, men ni förtjänar ändock ett varmt tack!
Slutligen sänder vi en extra tanke och ett tack till de av våra nära och kära som varit ett stort
stöd för oss under den tid som detta arbete genomfördes. Ni lät oss ta den tid som behövdes
för att slutföra detta och lämnade aldrig vår sida.

Undertecknat,
Kevin Johansson
Angelica Grönberg
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Abstract
Problem

There’s a risk that by focusing on problems rather than
opportunities the negative effects of digital gaming has been over
exposed in previous research. And according to reports and
studies this research can’t be considered to rest on proper
scientific basis. This can improperly characterize and influence
the professionals' treatment of adolescents with risky behavior
around digital games. This study aims to identify possible
connections between digital gaming, the individual's mental
health and their relationships to family, friends and surroundings.
The hope is to be able to contribute with valuable knowledge to
the professionals that possibly will them in their treatment of
young people with such risky behavior.

Method

Through a quantitative survey with a total of 108 respondents
with gaming interest, necessary data has been collected about
digital games, mental health factors and relationships with
family, friends and surroundings.

Result

Correlations was found between the extent of gaming and the
factors of social gaming, escape and demands/status. In addition
to their reciprocal relationship these factors have also shown
significant parallels to the respondents' mental health and
relationships with parents, friends and surroundings.

Conclusion

If there is a risk behaviour it is important for professionals to be
interested in the individuals’ gaming pattern to understand the
basis of the problem, as other factors like social surroundings
and environment of negative character might have an influence
on this pattern.
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Sammanfattning
Problem

Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel
överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot
problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier
kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på
korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka
professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring
digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger
eventuella samband mellan digitala spel, individens psykiska
hälsa och deras relationer till familj, vänner och omgivning.
Förhoppningen är att kunna bidra med värdefull kunskap till
professionella vilket möjligen kan hjälpa dem i deras bemötande
av ungdomar med ett sådant riskbeteende.

Metod

Genom en kvantitativ enkätstudie med totalt 108 respondenter
med spelintresse har nödvändig data insamlats kring digitala
spel, deras psykiska hälsa och sociala relationer till familj,
vänner och omgivning.

Resultat

Samband har påträffats mellan omfattningen av spelande och
faktorerna socialt spelande, flykt och krav/status. Det är möjligt
att det föreligger samband mellan nyttjandet av digitala spel och
dennes psykiska hälsa, sociala omgivning och miljö präglad av
negativ karaktär.

Slutsats

Om det föreligger ett riskbeteende är det av vikt för
professionella att intressera sig för individens spelmönster för att
förstå grunden till problemet. Ytterligare studie krävs dock för att
kunna konstatera eventuell kausalitet.
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1 Inledning
Året är 1972, ett år som lämnat djupa avtryck i historien kring de digitala spelen. Det var
detta år som företaget Atari etablerades och det var detta år som samma företag lanserade
arkadspelet Pong vilket kom att innebära ett startskott för den moderna spelutvecklingen.
Trots det till synes enkla upplägget blev det populärt och kom att konkurrera ut dåtidens
mekaniska flipperspel. Det blev gnistan som fick de digitala spelen att sprida sig och
slutligen bli en del av var mans hem (Sandqvist, 2010). Termen ”digitala spel” är här ett
samlingsnamn och avser flertalet spelplattformar såsom TV- och datorspel och övriga spel
på mindre bärbara konsoler och mobiler. Enligt Nordicom-Sverige (2014) ägnar sig idag
drygt hälften av alla i åldrarna 15-24 åt digitala spel en genomsnittlig dag. I yngre åldrar är
andelen ännu högre med uppemot tre fjärdedelar.

Källa:http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pong.png, http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PongVideoGameCabinet.jpg

Omfattningen och utbredningen av de digitala spelen har gjort det till ett högaktuellt ämne
bland massmedia och forskare världen över. Idag är spelen mer avancerade och populära än
någonsin och de allmänna diskussionerna kring dess roll i vardagen har hårdnat som en följd
av den forskning som blossat upp. En tiondel av alla barn och unga som spelar uppger att de
blir osams med sina föräldrar om spelande där konflikten ofta har rötter i olika uppfattning
kring vad som är för våldsamt och hur länge barnet ska få spela (Statens medieråd, 2010).
Mycket fokus tycks ligga på sambandet mellan datorspelsvåld och våld/aggression i
allmänhet. Det finns ett flertal studier som har påvisat att våld i digitala spel kan ha en
verkan dels på individens förmåga att “känna igen våld” och dels på hur lätt individen riktar
våld/aggression mot andra (t.ex. Greitemeyer, 2014; Anderson m.fl., 2010; Arriaga,
Monteiro & Esteves, 2011; Arriaga, Esteves, Carneiro & Monteiro, 2006).
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I massmedia har det dragits paralleller mellan skolskjutningar och bruk av
våldsamma digitala spel och det är vanligt förekommande med artiklar om sambandet
mellan digitala spel och skadligt beteende, vilka hänvisas till aktuell forskning. Det finns
dock mycket som pekar på att många av de undersökningar som publicerats lider av så
allvarliga metodologiska brister att påståendena och resultaten inte kan anses ligga på
korrekt vetenskaplig grund (Ferguson, Kilburn & Hinshaw, 2010; Statens medieråd, 2011).
Att de digitala spelen är särskilt skadliga för kropp och sinne kan vara en missuppfattad och
överdriven bild som följd av att det tidigt dragits snabba slutsatser, att de negativa effekterna
blivit för överexponerade och att eventuella positiva effekter av spelande har blivit
bortsedda (Ferguson & Candland, 2010; Falkner, 2007).
Det finns alltså en risk att den kunskap som olika sociala professioner har om
digitala spel och om hur individen med detta intresse bör bemötas snarare bygger på
kontroversiella uttalanden och bristfällig forskning snarare än vetenskap. Vi misstänker
därför att det finns professionella som baserar sitt bemötande av och insatser mot individer
med eventuell problematik kring digitala spel utefter den bild som ges av olika massmedier,
bristfällig forskning och av för lite erfarenheter och kunskap kring de digitala spelens
nyanser, som kan komma i konfrontation med individens egna perspektiv. Möts individen
och den professionella med olika perspektiv som inte kan rubbas eller enas kan detta leda
till negativa konsekvenser såsom att individen känner sig missförstådd, inte tagen på allvar
eller respekterad. Den professionella riskerar då att misslyckas med samtalets huvudsakliga
mål (Anderson, 2002). Hittar professionell och individ ingen gemensam nämnare när
individens problem skall definieras, eller vad som är bästa lösningen på den problematik
som individen har, finns det en risk att den hjälp och de insatser som individen behöver
uteblir (Löwenborg & Sjöblom, 2009).
Kring denna klyfta uppstår det problem som denna kandidatstudie adresserar –
mellan individens perspektiv och det som den professionella tror sig förstå – men där det
föreligger en risk att denna förståelse inte är adekvat med utgångspunkt från det faktum att
mycket av den forskning som gjorts inte anses vara korrekt utförd. Denna studie blir därför
ett bidrag som skall öka förståelsen för och kunskapen kring individens egna perspektiv
genom att undersöka om faktorer såsom allmänt välbefinnande, sociala relationer till familj
och vänner, psykisk hälsa och spelandets orsaker har något samband med nyttjandet av
digitala spel.
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1.1 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna kandidattuppsats är att genom att undersöka samband mellan faktorer
såsom psykiskt hälsa, sociala relationer till familj, vänner och omgivning och spelandets
orsaker i relation till nyttjandet av digitala spel, bidra med kunskap om individens egna
perspektiv.
Forskningsfrågor:
Föreligger det några signifikanta samband mellan nyttjandet av digitala spel och
faktorerna:
-

orsak, motiv och omfattning,

-

psykisk hälsa

-

nätverk och sociala relationer till familj, vänner och omvärlden?

2 Bakgrund
Att studera digitala spel är mer än att bara studera ett medium för underhållning; det har
kommit till att bli en kultur. En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhuldar, normer
som de följer och materiella ting som de skapar (Giddens, 2007). Att försöka förstå en
annans perspektiv kräver då en förståelse för vad fenomenet betyder för denne, ett spel kan
vara en enskild enhet, och spel kan vara ett samlingsbegrepp för det som genomsyrar större
delarna av en individs privatliv; vänner, tillhörighet, och samhörighet.
Spelindustrin förändras snabbt, med nya slags digitala spel som ständigt utvecklas
och samtidigt når ut till flertalet plattformar och detta obundet av tid och rum genom
internet. Plattformar är olika enheter som gör digitala spel möjligt, exempelvis fungerar
datorer och TV-spelkonsoller som olika plattformar att spela på. Digitala spel är även ett
fenomen i samhället vars forskningsgrund är relativt ny och bristfällig (Sandqvist, 2010).
Det blir nödvändigt att förstå fenomenet då det inte finns en enkel förklaring till det som
kom att bli mer än en underhållningsapplikation.
2.0.1 Den digitala revolutionens räckvidd
Det har bara tagit datorn 50 år, mer eller mindre, för att bli till en väldigt viktig funktion i
mänskligt liv. Omfattande delar av vårt samhälle slutar tämligen fungera om datorbaserad
teknik skulle slås ut. Datorn finns i din telefon, styr majoriteten av de system som finns på
ditt arbete, fungerar som digital valuta, och hanterar din och likaså världens länders valuta.
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En enkel tumregel för oss i västvärlden är att datorn är invävd i samtliga delar av ditt liv
(Nyqvist, 2010).
Den digitala revolutionen har utvecklat våra former av kommunikation ett oerhört
steg framåt, vi använder oss fortfarande av symboler och uttryck, men idag är du bara ett
musklick ifrån att nå ut över hela planeten. Det är en samhällelig förändring, en ständig
tillgång till information och möjlighet att kommunicera i realtid utan att vara begränsad utav
en fysisk närvaro. Den gör det möjligt att kunna se någon annans ansikte, höra någon annans
röst mot ditt öra även om ni är tusentals mil ifrån. Den digitala revolutionen förde oss
tillsammans över jorden på ett sätt som är fysiskt omöjligt (Essen & Nyberg, 2014).
En stor del av den digitala revolutionen är smartphones, och vid slutet av år 2014
fanns det 1.76 miljarder användare, vilket i sig var en ökning med 25 procentenheter från
2013 (Emarketer, 2014). Under andra kvartalet 2014 var det 3 miljarder människor som
använde sig av internet (Internet World Stats, 2015). När statistiken skrivs ut går det att få
en uppfattning om hur utsträckt tekniken är idag och den pekar mot att vi i stor grad
sammankopplas över internet som plattform. För spelindustrin betyder det en vid möjlighet
att nå sina kunder tillsammans med all annan form av digitala mjukvaror.
2.0.2 En världsomfattande industri
Spelindustrin ser en potentiellt väldigt stor marknad som kan skapa stora intäkter och med
stora vinstmöjligheter. Uppsalas universitet skriver på sin hemsida att det troligtvis är den
största branschen inom nöjesindustrin, och den som växer snabbast (Uppsalas universitet,
2015).
Spel har alltid varit i spetsen av teknikutveckling då de ställer allt högre krav
samtidigt som den anpassas och utvecklas tillsammans med tekniken och dess olika
plattformar för att bli tillgänglig för så många kunder som möjligt (Sandqvist, 2010). Idag är
smartphones välkända och även välanvända av människor, och exempelvis där fann
spelindustrin en stor marknad som kunde nå ut till allt fler människor. Ett primärt exempel
är king.com som under året 2014 visade vinst på 2260 miljoner dollar och klev upp till
åttonde plats bland de spelföretag som har mest intäkter (Newzoo, 2015). Anmärkningsvärt
är även att king.com inte förekom på redovisningen av företag året 2013; spelindustrin är på
så vis ständigt skiftande och anpassningsbar. Ett spel utvecklas till en plattform och för att
datorspel skulle se internationell framgång krävs datorns internationella framgång. TV-spel
utvecklades till spelkonsoller, men spelkonsoller kunde inte utvecklas förrän elektronik blev
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billigare och mer lättillgänglig. På så sätt driver spel den tekniska utvecklingen och testar
plattformens gränser, och även dess svagheter (Sandqvist, 2010).
2.0.3 En tävlingsform reser sig
Tävlingar har länge varit en del av spelkulturen men var aldrig mycket mer än anordnade
av, och tävlandet mellan, amatörer. Vid närmandet av 2010 ökade intresset kraftig för att se
andra tävla inom spel, och idag är antalet tittare tillräckligt stort för att rymma en
gemenskap där flertalet professionella tävlingar och lag existerar över många populära spel
att tävla i. Profilerandet av spelare har även ökat i intresse då spelstil blir en sorts signatur
och teknik att se upp till, och ett namn blir till en ikon inom branschen (Tassi, 2012). Ett
primärt exempel på den växande E-sporten, och även profilerandet av spelarna, är det
faktum att USA nu ger ut visa för professionella atleter till de utlandsfödda som kommer till
landet för att spela professionellt (Paresh, 2013.)
Videoklipp och i synnerhet streamingtjänster har bidragit till den popularitet som Esport har funnit (Popper, 2013). Riot Games, skaparna av spelet League of Legends,
rapporterade att deras världsmästerskapsfinaler i League of Legends 2014 hade som mest
11,2 miljoner samtidiga tittare via streaming, detta har då ökat från 1,1 miljoner tittare år
2012, och 8,7 miljoner tittare 2013. Under finalerna 2014 var det sammanlagt 27 miljoner
unika tittare och i den fysiska arenan som höll tävlingen fanns det över 40.000 fans
(onGamers, 2014).
2.0.4 Spel som underhållning och kultur
Människor är benägna till att både lägga ner mycket tid men även mycket pengar på att
spela, det visar denna mindre studie likaså gör större studier som kom till före denna
(Sandqvist, 2010; Burešová, Steinhausela & Havigerováb, 2012; Eklund, 2012).
Spel fann rum i underhållning och de spår av tidsfördriv finns exempelvis i de spel
som är tillgängliga till smartphones. De är inte särskilt komplicerade utan väldigt
lättillgängliga, försedda med de beståndsdelar som utgör en effektiv marknad för tidsfördriv.
Den digitala revolutionen formade spelindustrin på fler sätt än bara plattformar och
distribution. Den globala kommuniceringen fann ett nytt sätt att samvara såsom sociala
medier och online-gemenskaper. Online är taget från engelskan och betyder uppkopplad.
Online-spel syftar därför till de spel som sker uppkopplat, där man spelar med varandra i
realtid genom internet. Online-gemenskaper präglas av individer med samma intressen som
på en gemensam virtuell grund finner samhörighet. Medlemmarna kan exempelvis skriva
sinsemellan, lägga upp kommentarer eller inlägg, samarbeta och diskutera, vägleda och
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kommunicera om allt möjligt (Plant, 2004). Online-gemenskaper utgör en del av människors
spelupplevelser online – den gemenskap de finner med de som spelar eller tar del av samma
spel. Spel blir ett individuellt uttryck såsom film och musik och kan ställas i kontrast mot
andra genrer eller personliga smaker.
Spel kan på så vis vara mer än bara underhållning; genom internet är spel i sig en
kommunikation och samspel mellan människor, en social interaktion där spelarna
tillsammans arbetar för att uppnå mål eller tävla (Eklund, 2012). Olika sällskap och
föreningar gör det möjligt att ta del av en social gemenskap som endast görs tillgänglig
genom internet, exempelvis de oändligt många gemenskaper i online-spelet World of
Warcraft (Blizzard, 2015). Det finns även tänkbara sociala skäl till varför människor söker
sig till online-gemenskaper, i en studie svarade mer än en tredjedel att de gjorde så av
sociala skäl (Gefen & Ridings, 2004).
Detta är bara en del av vad spel kan betyda för olika personer, men det är betydande
delar av dess hela form. Från underhållning till gemenskap, från socialt spelande till
professionellt spelande. Tillsammans med de drivande ekonomiska intressena utvecklas
marknaden ständigt men alltid där människor finns eller där de hoppas finnas. Det som säljs
som underhållning med vinstintresse blir därmed mycket mer.

2.1 Tidigare forskning
Digitala spel som forskningsområde är fortfarande färskt. En radikalt växande marknad i
relation till den tekniska utvecklingen har dessutom resulterat i snabba förändringar som
gjort det till ett svårt forskningsämne. Ännu finns det inga tydliga riktningar eller allmänt
bekräftad forskning och/eller teorier att hänvisa till (Falkner, 2007).
Den tidigare forskning som eftersökts har tematiserats efter tre olika huvudområden:
sociologiska aspekter och genus, samband i vardagen, samt ett separat tema för relationen
mellan digitala spel och våld då det är ett ämne som mycket specifikt studerats inom
forskningsvärlden.
2.1.1 Digitala spel som social aktivitet och genuskontext
En stor del av speciellt de yngre generationerna spenderar mycket av sin tid vid olika
teknologiska fenomen, varav spelandet är ett av dem. Var femte pojke och flicka uppger att
de inte kan tänka sig ett liv utan spel, och mindre än en tredjedel upplever att de inte skulle
sakna spelen om de försvann. Det har även visat sig att pojkar spelar oftare och i längre
sessioner än vad flickor gör (Burešová, Steinhausela & Havigerováb, 2012)
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Den senaste tiden har digitala spel blivit allt mer accepterade och betraktade som en
social aktivitet, eftersom det i många fall involverar att göra något tillsammans med andra
(Falkner, 2007). De som spelar digitala spel gör det alltså inte alltid ensam, även om detta
tycks vara den allmänna uppfattningen. Lek och spel har sedan lång tid tillbaka till större
delen varit en gemensam aktivitet där en social värld skapas tillsammans med andra
medspelare. Skillnaden är inte mycket större idag mer än att spelet som social aktivitet vuxit
sig in i den digitala världen bland olika tv- och datorspel. Därför har det varit högst aktuellt
att genom blandade metoder studera sociologin kring fenomenet och hur individer använder
digitala spel för att interagera med andra spelare både “online” och “offline” (Eklund,
2012).
Över hälften av dem som ägnar sig åt digitala spel gör det tillsammans med andra.
De vanligaste medspelarna är vänner, som sedan följs av familjemedlemmar såsom
föräldrar, syskon och barn och okända över internet. Det förekommer också att spelaren
gärna spelar tillsammans med sin partner. Detta står sig därför i kontrast till spelaren som en
ensam och introvert individ utan en större koppling till verkligheten, en bild som annars ofta
uttrycks i mediesammanhang (Eklund, 2012; Durkin & Barber, 2002).
Det sociala spelandet konstrueras på olika sätt som en följd av olika sociala
relationer, alltså inte av spelet i sig. Relationerna skapar, påverkar och formar
spelsituationen oavsett om spelandet sker tillsammans med en förälder, en vän eller en
okänd människa på andra sidan jordklotet. Upplevelsen av spelet skiljer sig också beroende
på vem spelaren spelar med. Familjemedlemmar och vänner föredras ofta eftersom det dels
innebär ett speciellt känslomässigt värde för individen och dels för att det blir lättare att
samarbeta och lösa problem. Online är det generellt sett mer svårare att organisera sig mot
ett gemensamt mål och normsystemet är mer diffust. De som spelar online med okända
tenderar därför att gruppera sig efter olika gemensamma (ofta demografiska) nämnare
såsom kön, språk, ålder eller familjesituation, i syftet att försöka förstärka den sociala
samvaron. Därav blir digitala spel till en plattform som kan hjälpa till att skapa och vidhålla
relationella band (Eklund, 2012).
En stor andel av föräldrar väljer dock att inte engagera sig i sina barns intresse för
digitala spel. Så många som 79 procent uppger att de i princip aldrig gjort sig delaktiga i
sina barns spelande. Någonstans under spelens utveckling har föräldrar gått miste om
faktumet att spelandet är en social aktivitet. Tillsammans med okunskap och
överexponering av spelens negativa effekter från media har detta lett till en stigmatisering.

13

Det är därför inte ovanligt att barn och ungdomar själva talar om sitt intresse som en
belastning - att spelandet endast handlar om att sitta framför en skärm utan att göra någon
nytta, är slöseri med tid och därför värdelöst. Detta, trots att många studier snarare visar på
det motsatta - att spelandet leder till självutveckling i form av bl.a. en förståelse för sig själv
och sin omgivning samtidigt som det är en grogrund för gemenskap och vänskap (Falkner,
2007).
Det finns tendenser till ett orsakssammanhang mellan förälder-barn-relation och
behovet av att fly in i de digitala spelens värld. En dålig relation till föräldrarna ökar
behovet av att fly någonstans medan en god relation tvärtom minskar behovet av att fly.
Digitala spel är ofta ett mål för sådan flykt varpå en dålig relation till föräldrarna kan leda
till ett större beroende av och mer spenderad tid framför digitala spel. Den generella orsaken
tycks vara att föräldrarna inte bryr sig om eller har koll på vad barnet gör vilket i sin tur
leder till oförståelse och osämja mellan dem (Kwon, Chung & Lee, 2011).
Teknisk okunskap och oförståelse kring vad digitala spel går ut på och hur dessa
fungerar har ansetts bilda en klyfta mellan föräldrar och barnens intresse. Möjligen är det
därför som många väljer att inte engagera sig. Klyftan bör dock inte ses som något
nödvändigt ont som skapar konflikt mellan föräldern (som inte kan) och barnet utan det har
istället visat sig att denna klyfta ger ett betydande utrymme för social interaktion samtidigt
som vuxna får en större förståelse för digitala spel och dess betydelse (Aarsand, 2007).
Gemenskap handlar om förmågan att bedöma en situation och kunna sätta
gemenskapens bästa före sina personliga strävanden, att se sig själv utifrån medspelarens
perspektiv. Spelarna delar minnen och erfarenheter och skapar sin egen historia kring de
digitala spelen. De hjälper varandra och delar sin kunskap med andra. Det går alltså att
skönja att spelarna bildar sin egen kollektiva identitet samtidigt som spelandet öppnar upp
för möjligheter att skapa och utveckla sin egen identitet och roll i gemenskapen (Falkner,
2007).
Detta relationsbaserade perspektiv ställer sig i kontrast till det materiella
(strukturella) perspektiv som istället menar att strukturerna bestäms av spelens bestämda
regler och begränsningar. Det går att anta en kombination av dem båda för att försöka förstå
interaktionen kring de digitala spelen, inte minst för att även kunna skaffa sig förståelse för
de som faktiskt spelar helt ensamma mot spelet där interaktionen med spelet i sig kan ses
som en typ av social process (Eklund, 2012).
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Genus och sexualitet är ett aktuellt ämne när det kommer till identifiering och analys
av de digitala spelens sociala egenskaper. Det finns idag belägg för att genus och sexuell
identitet reproduceras genom interaktionen mellan spelare och ofta formas efter
traditionella, konservativa strukturer (Eklund, 2012). Reproduceringen sker i relationen
mellan olika spelare, oavsett om det är online utan fysisk kontakt eller offline. Det har visat
sig att kvinnor är en marginaliserad grupp som inte har samma möjligheter att agera i
samma utsträckning som manliga spelare, varpå de inte har samma handlingsutrymme i de
digitala spelens värld. Det händer regelbundet att kvinnliga spelare binds med negativa
stereotyper såsom att de inte skulle vara lika skickliga spelare som sina manliga
motsvarigheter. Det finns dock en möjlighet att förbli relativt anonym i den digitala världen,
vilket ger ett sorts skydd samtidigt som det uppmuntrar till alternativt agerande (Eklund,
2012).
2.1.2 Digitala spel och samband i vardagen
En del av forskningen kring digitala spel har kunnat påvisa att konsekvenser och samband
kan variera med spelandets omfattning. Det har spekulerats kring att digitala spel leder till
övervägande negativa korrelationer, även om bevisen för detta inte alltid varit fullständiga
(Burešová, Steinhausela & Havigerováb, 2012). En annan utgångspunkt tycks därför vara
att undersöka eventuella positiva utfall av spelande. Måttlig användning av digitala spel kan
vara nyttigt i jämförelse med dem som inte spelar alls och dem som spelar obegränsat
mycket. Efter en viss gräns tenderar ett ökat användande av digitala spel också innebära fler
samband till negativa faktorer, men det finns även indikatorer på att de som spelar
obegränsat kan uppleva fler positiva konsekvenser av sitt spelande i jämförelse med den
grupp som aldrig spelar (Durkin & Barber, 2002).
Det finns analyser som visat att användning av spel har samband med vissa positiva
faktorer såsom att individen får en chans att koppla av och vila, att spelen bidrar med
mycket kunskap (exempelvis allmänkunskap och språk) samt att vissa färdigheter förbättras.
Det finns också indikatorer på att de som spelar digitala spel upplever starka
familjerelationer, har ett stort engagemang i andra aktiviteter, har ett starkt nätverk och en
god psykisk hälsa (Burešová, Steinhausela & Havigerováb, 2012; Durkin & Barber, 2002).
Exempelvis har det kunnat påvisas att tjejer som spelat digitala spel tillsammans med sina
föräldrar upplevt en större gemenskap än tidigare med sina föräldrar vilket således lett till
ett allmänt ökat välmående (mindre ångest/depression) och ett mer socialt beteende
samtidigt som det minskat aggressivt beteende. Samma studie visar dock att det inte blir

15

någon skillnad för killar. Anledningen till detta är inte ordentligt undersökt men det finns
misstankar om att det beror på att killar generellt sätt spelar digitala spel ensamma i en
större omfattning än tjejer. Ensamspelandet har överhanden hos killar och därför antas det
inte påverka dem på samma sätt trots att föräldrarna uppger att de ägnar precis lika mycket
tid åt att spela tillsammans med sitt barn oavsett kön (Coyne, Padilla-Walker, Stockdale &
Day, 2011).
Med en ökad användning påvisas dock fler samband med vissa problem och risker.
Ett överdrivet spelande kan leda till olika fysiska smärtor såsom huvudvärk. Det tenderar
också bli vanligare att spelandet går ut över vardagen genom att exempelvis skolan och
andra eventuella fritidsintressen försummas och ansvarskänslan minskar. Det har även visat
sig att de som spelar utan kontroll har en ökad frekvens av användning av alkohol och
cigarretter och en tidigare debutålder av tyngre droger och andra problemartade beteenden
(Burešová m.fl. 2012). Annan forskning har dock pekat på digitala spel kan innebära en

skyddsfaktor i frågan om alkohol och droger, troligtvis eftersom intresset huvudsakligen
sker i hemmet vilket motverkar eventuell kontakt med dessa substanser (Durkin & Barber,
2002).
En annan ingång för att studera samband mellan vardagen och digitala spel är att
istället studera motiven till intresset, snarare än att utgå från mängden tid som spelaren
lägger på att spela digitala spel. Faktorer som gör att mycket tid ägnas åt olika digitala spel
kan vara exempelvis att spelaren upplever att det leder till kamratskap (starkare social
gemenskap), att det är roligt och att stressnivån minskar (Colwell, 2007). De som spelar för
nöjes skull och har mer sociala motiv med sitt spelande upplever mer sällan negativa
konsekvenser av sitt spelande i jämförelse med de individer som spelar på grund av att e
exempelvis önskar att få mer status bland andra, har krav från andra eller för att de vill
undkomma olika problem i sin vardag (Hellström, Leppert, Nilsson & Åslund, 2012).
2.1.3 Spelvåldets roll i vardagen
Få ämnen kring de digitala spelen är så omdiskuterade och kontroversiella som
datorspelsvåldet och dess eventuella påverkan på spelarna. “Datorspelsvåld minskar ungas
förmåga till empati”, “Studie visar: därför blir barn aggressiva av datorspelsvåld”,
“Våldsamma datorspel kan göra barn aggressiva” är några av de rubriker som möter oss
bland nyheterna efter en enkel sökning (google sökning: datorspelsvåld). Inledningsvis i
denna studie konstaterades det att rubriker som detta med stor sannolikhet kommit till på
grund av en överexponering av våldet i relation till ett allt för litet fokus på spelandets
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eventuella positiva effekter (Ferguson & Candland, 2010). Djupare analyser visar att detta
kan ha rötter i en samhällelig moral, där samhället sedan lång tid tillbaka känt ett ansvar att
skydda ungdomar från sådant som är skadligt (Falkner, 2007).
Det finns också belägg för att många av de studier som gjorts på området inte kan
anses vara verifierbara efter att det konstaterats metodologiska brister och avsiktliga
vinklingar (Ferguson, Kilburn & Hinshaw, 2010; Statens medieråd, 2011). I denna studie
finns det dock ingen möjlighet att kontrollera och/eller avfärda varken det ena eller det
andra, utan istället att jämförs övergripande resultat för att tydliggöra de nyanser av
ståndpunkter som finns.
Att spel är våldsamma och innehåller scenarion som innehåller krig, slagsmål, död
och blod är inte ovanligt. De som interagerar med dessa typer av spel kan riskera att få en
sämre uppfattning om vad som är våldsamt eller ej, dvs. att överexponeringen av våld i de
digitala spelen gör spelarna “avtrubbade”. Detta kan i sin tur uppmuntra individen till ett
våldsamt beteende mot andra (Greitemeyer, 2014; Anderson m.fl. 2010).
Genom att jämföra olika fysiologiska effekter mellan grupper som spelar våldsamma
spel med kontrollgrupper som inte spelar våldsamma spel har forskare funnit indikatorer på
att de som spelar våldsamma spel uppvisar ett mer fientligt tillstånd än vad de som inte
spelar våldsamma spel gör. Genom att utsätta grupperna för olika emotionella bilder
(stimuli) före och efter att de spelat våldsamma digitala spel gick det att se att deras
emotionella respons var svagare efteråt vilket visar på att det finns vissa tendenser mot att
våldsamma spel kan orsaka mer aggression (Arriaga m.fl. 2006; Arriaga, Monteiro &
Esteves, 2011).
Det finns dock studier som hävdar det motsatta. Resultat visar då istället på att våld
och aggression inte kan härledas till digitala spel. Före- och efterstudier har inte funnit några
belägg för att det finns en relation mellan spel och våld då ingen tydlig förändring kunnat
påvisas efter att testgrupperna har fått spela våldsamma digitala spel. Det ska heller inte
finnas någon betydande korrelation mellan exempelvis våldsam kriminalitet och nyttjandet
av digitala spel. Andra faktorer såsom våld inom familjen och ett mer medfött aggressivt
beteende har visat sig ha ett större samband med detta. Således antyds att digitala spel inte
borde beskyllas för våldsamma handlingar utan att först undersöka och utesluta andra
omgivande faktorer (Ferguson m.fl. 2008).
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2.2 Teoretiskt ramverk
2.2.1 Teoretiska utgångspunkter
Studien betraktar individer som medvetna och aktiva aktörer i sina liv som samtidigt är
bundna av olika sammanhang i tid och rum såsom kultur och materiella tillgångar. Utifrån
detta bearbetas studien utifrån en teoretisk utgångspunkt där individer väljer aktivt vilken
typ av människa och roll denne vill ha i samhället, samtidigt med en teoretisk förklaring av
detta aktiva händelseförlopp av val.
2.2.2 Anthony Giddens: Livsstilsteori
Anthony Giddens livsstilsteori betraktar människan som en individ som inte längre blir
tillhandahållen en social livsstil, utan individen måste själv aktivt välja en livsstil. Val av
livsstil är däremot inte obunden; livsstilsval menar Giddens är något som är bundet till olika
gruppers möjligheter. Vardagliga företeelser som valet av hur individen vill se ut är ett av
många val som tillsammans skapar en individs livsstilsmönster. I det givna exemplet menar
Giddens att rikedomar är något som ökar individens valmöjligheter genom att presentera
flera val att välja mellan. På så sätt är även digitala spel bundet till olika gruppers
möjligheter. Digitala spel finns i många former och på olika plattformar vilket gör spelandet
till en ekonomisk fråga. De spel som kräver mer behöver starkare maskiner för att spelas,
och även finns det flera plattformar att välja mellan som presenterar spel unika till den
specifika plattformen.
Livsstilsteori behandlar på så sätt inte endast vilket typ av jobb individen innehar
utan termen är applicerbar till vardagliga val om vad individen väljer att äta, vilka
människor individen väljer att spendera tid med, och vilka sorts kläder individen väljer att
ha på sig. De val individen gör i ett modernt samhälle må vara påverkade av tyngden från
tradition, och den relativa uppfattningen av frihet.
Livsstilar är något vi alla följer, samtidigt som det är något vi alla är tvungna att ha.
En livsstil identifieras som en integrerad sammansättning av begripliga utföranden och
uppföranden som en individ använder sig av, dessa utföranden och uppföranden ger i sin tur
material till att forma ett särskilt narrativt av självidentitet som individen själv uppfattar sig
tillhöra (Giddens, 1991).
Anthony Giddens livsstilsteori ger studien ett tankemässigt ramverk där en individs
händelseförlopp av val förklaras och där ett resultat kan identifieras på generell nivå.
Studien undersöker individers val till att spela och behandlar detta val som ett uppförande
vilket i sin grund är en medveten företeelse Den medvetna handlingen är på så sätt ett
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resultat av vad som motiverar individen och tillfredsställer dennes begär och önskningar för
att sedan utmynna i ett händelseförlopp av ageranden. Livsstilsteori används i studien vad
gäller de val som görs dagligen, och att spelandet är på så vis ett sådant aktivt val som
definierar en karaktärstyp, ett ständigt narrativ av den självidentitet som individen själv
anser sig tillhöra. Den som använder digitala spel blir tillhandahållen ett livsstilsmönster
som innehåller spelande. För en utomstående som saknar kunskap om ämnet blir livsstilen
en generell beskrivande term för dem som spelar. För den som har kunskap inom ämnet
innehåller digitala spel flera livsstilsval genom olika preferenser som exempelvis val av
spelkonsoller och spel, och anledning för spelande.
2.2.3 Caillois: Människan, Lek och Spel
Roger Caillois teori om människan och hur denne leker bygger på sex grundpelare: Den är
gratis, eller inte tvångsmässig; den är separerad från livets rutiner och finns i sin egen form
av tid och rum; den är oförutsägbar i den utsträckning att leken inte kan förutbestämmas i
helhet utan den kräver en människas initiativ; den är oproduktiv i den form att den i sig inte
skapar rikedomar; den har ett slut och en början; den lyder under regler utöver landets lagar
och vars former av uppföranden som måste reproduceras av spelarna; och den framhäver en
tankemässig bekräftelse av spelarens roll och existens i den påhittade verkligheten som kan
sättas emot vår fysiska verklighet.
Teorin betraktar fyra olika spelformer: tävlingsinriktad, som i arrangerade
tävlingssporter; slumpbaserad, som en spel automats funktion; rollspel, som i att skapa en
gemensam speluppfattning; och vad gäller påverkande av människans sinnen, som i berg
och dalbanor. Spel och lek kombinerar och implementerar dessa spelformer för att locka
människans intressen (Caillois, 1961).
Roger Caillois teori om människans lek ger förklarande begrepp om spelens
uppkomst, och om dess plats i människans samhälle. Digitala spel existerar i många former,
och över många plattformar. Marknaden har förändrats kraftig i samband med teknikens
gång och utveckling vilket gör det nödvändigt att definiera begreppet i sin kärna som en
underhållning som anspelar människans intressen (Sandqvist, 2010). Studien använder sig
av Roger Caillois teori om vad lek och spel är; ett fenomen separerad från livets rutiner och
som finns i sin egen form av tid och rum. Den är inte utan människans inflytande utan
kräver ett agerande som utförs av en person som finns i en tankemässigroll bekräftad av
andra involverade vilka påverkar spelet. Att kasta en sten har ringa betydelse för andra, men
för de involverade i spelet kan det betyda en tävling.

19

2.2.4 Steven Reiss’ motivationsteori
Steven Reiss’ motivationsteori betraktar individen utifrån sexton olika basbehov som styr
dennes handlingar och formar dennes personlighet. Grundbehoven varierar i hur utpräglade
de är hos olika individer och vad de betyder för denne, samma grundbehov kan även variera
i tid och rum, i olika sammanhang. Grundbehoven tar i uttryck vid vardagliga begrepp som
exempelvis föda, behovet att inta föda; fysisk aktivitet, behovet av att röra sig; makt,
behovet av att influera andra.
Steven Reiss’ motivationsteori har varje grundbehov som prestationsbestämmare,
men ett grundbehov existerar aldrig i ensamhet, utan samspelet mellan dem är en viktig
beståndsdel av individens motivation och prestation (Reiss, 2002).
Genom motivationsteori kan studien söka att förklara de händelseförlopp av val
individer gör, och vad det betyder för olika individer. Studien använder val som ett aktivt
begrepp, som ett medvetet uppförande av en individ vid ett tillfälle av flera valmöjligheter.
För att en individ ska utveckla en vilja till att välja ett särskilt val krävs något som driver
valförloppet, skeenden som tillsammans utvecklas till ett aktivt val bland olika möjligheter.
Steven Reiss’ motivationsteori har flera grundbehov som samspelar för att forma det som
driver en individ i sin vardag av möjligheter; studien använder sig av teorin i den
utsträckning att den förklarar varför en individ gör ett särskilt val, och inte ett annat. Varje
motivationsbegrepp i teorin är flytande och högst personligt; varje begrepp är av olika vikt
för olika personer.
2.2.5 Anknytningsteori
John Bowlby beskrev hur viktig den sociala aspekten är för att människan ska kunna
etablera en stabil utveckling. Bowlby menade att behovet av närhet och ett
anknytningsobjekt (primär vårdgivare) i grunden är en överlevnadsfunktion. Vidare beskrev
Bowlby att det fanns samband mellan tidig och fortlöpande separation från modern, som
fungerande som primär vårdgivare, och en karaktärsutveckling som är avdomnad i känslor.
Denna känslokalla personlighet ledde till en mer påtaglig våldsbenägenhet hos barnet i
senare skeenden i livet (Bowlby, 1951).
Anknytningsteori är en modell för att beskriva de förhållanden och den dynamik
som existerar inom människors långvariga interpersonella relationer. Anknytningsteori
konkretiseras när den behandlar vad som händer inom relationer när människor blir sårade,
separerade ifrån dem som de håller kära, eller den subjektiva upplevelsen av hot (Anafarta,
Corcoran, & Waters, 2005). Den viktigaste pelaren inom anknytningsteori är att ett spädbarn
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behöver utveckla en relation med åtminstone en primär vårdgivare för att barnet senare ska
kunna utvecklas stabilt på både ett emotionellt och socialt plan, och att det är viktigt för att
barnet ska få lära sig att kontrollera sina känslor (Holmes, 1993).
Studien kommer använda sig av anknytningsteori vad gäller att mäta hur relationen
ser ut till individernas primära vårdgivare, genom olika enkätfrågor som mäter denna
variabel. Särskilda enkätfrågor som i sin utveckling baserades på anknytningsteori kommer
ge olika resultat i hur pass uppmärksam den primära vårdgivaren är i relationen till sitt nu
vuxna barn. En grundläggande princip för anknytningsteori är att ett känslomässigt band
knyts mellan barn och primär vårdgivare, oberoende om det finns en ovilja eller
olämplighet. Studiens enkätfrågor kan inte ge svar på hur pass relationen till primär
vårdgivare var under spädbarnsåldern eller tidiga barnaår, utan enkätfrågor strukturerade
med anknytningsteori ses som indikatorer på hur förhållandet ser ut idag, och de indikatorer
om idag kan endast ge en begränsad insikt och ytliga tecken på hur förhållandet såg ut vid
tidiga dagar i individens liv.

3 Metod och material
Denna kandidatstudie är explorativ. För att få svar på om det finns några signifikanta
samband i vissa avseenden kring nyttjandet av digitala spel vad gäller orsak och omfattning,
psykisk hälsa och nätverk och sociala relationer till familj, vänner och omvärlden krävdes
det kvantitativa data från individer som hade digitala spel som ett huvudsakligt intresse.
Enkäten designades utefter ovanstående faktorer för att få fram nödvändiga variabler
och således möjliggöra statistik och eventuella sambandsanalyser. Resultatet från
sambandsanalyserna och statistiken har sedan ställts i kontrast till och diskuterats i relation
till tidigare forskning.
Trots studiens kvantitativa benstomme var det inte meningen att generalisera den
mot en större population då studiens syfte i relation till den tid vi hade till vårt förfogande
inte tillät någon större generalisering. Eventuella skillnader mellan denna studies resultat
och tidigare studier kan leda till intressanta hypoteser att fundera över och undersöka i
framtiden, bidra med andra perspektiv kring ämnet och väcka ett intresse hos läsaren.

3.1 Population och urval
Efter att ha bestämt studiens målgrupp som skulle innefatta killar och tjejer mellan 15-25 år
med ett huvudsakligt intresse kring digitala spel undersöktes eventuella medier genom vilka
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denna målgrupp enklast kunde nås. Olika alternativ diskuterades varpå det fastställdes att
målgruppen lättast kunde nås genom olika sociala medier över internet. Förfrågan om
godkännande av offentlig publicering av vår enkät skickades till ansvariga personer för
olika facebook-grupper (med inriktning mot digitala spel) och spelforum. Mer precist vilka
forum och grupper som åsyftas här röjs inte här på grund av att fullständig anonymitet
tillförsäkrats (se nedan). Vid godkännande lades sedan enkäten ut genom en länk där
medlemmar helt anonymt och frivilligt fick delta i undersökningen, samt vid behov komma
med synpunkter. De kunde när som helst avbryta enkäten utan några krav på att behöva
meddela oss.
Målet var att nå ut till 100 individer, varpå undersökningen fick 108 respondenter
innan enkäten stängdes för vidare svar. Det var inte möjligt att avsluta enkäten utan att ha
svarat på samtliga obligatoriska frågor. Några enstaka enskilda svar på enkätens två enda
öppna frågor i slutet på enkäten antogs som oseriösa varpå dessa inte ingått i vidare
analyser. Bortfallsanalys var inte möjlig med denna typ av urval eftersom det inte finns
någon teoretisk förankring kring populationen (Jacobsen, 2011).

3.2 Enkäten och dess uppbyggnad
Enkäten gjordes i det webbaserade programmet Google forms (Google formulär).
Programmet var delvis begränsat kring hur frågorna kunde konstrueras varpå enkäten var
tvungen att designas efter dessa mallar. Det fanns vissa restriktioner kring hur frågorna
kunde ställas upp och se ut. Dessa restriktioner innefattade bland annat att det inte gick att
sätta nummer framför frågorna, ha olika alternativ under samma typ av fråga (se exempelvis
avsnittet om psykisk hälsa), begränsningar kring att sätta rubriker samt att lägga till
förklaringar under ett enskilt påstående (se bilaga 2 för slutgiltig version av enkäten).
Enkätens konstruktion utgick från tre huvudvariabler: egen uppskattning av sitt eget
nyttjande av digitala spel, psykisk hälsa samt sociala relationer och nätverk. Övriga
variabler som lades till är ålder, kön samt mobbning/kränkning. Enkätens frågor har sedan
formulerats utefter olika underliggande lämpliga faktorer för att möjliggöra mätbara data.
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Matris över de faktorer som format enkäten.
Allmänt

Ålder

Kön

Omfattning

Generellt

Vardagar

Lediga dagar

Profil

Genre

Online/Offline/Lan

E-sport

Motiv

Socialt/Underhållning

Status, rank och krav

Flykt

Psykisk hälsa

Hanterbarhet

Känslostämning

Stress

Föräldrar

Värme / inkonsekvens

Anknytning

Vänner (MVP)

Stöd / konflikt

Nätverk

Boendeförhållanden

Antal MVP

Kränkningar

Som offer

Som utövare

Relationer

Andra aktiviteter

Konkret bestod enkäten av tre delar där den första delen handlade om att kartlägga
spelarprofilen – det vill säga vem respondenten är, hur mycket och ofta som hen spelar samt
vad och var hen spelar. Den andra delen handlade om respondentens psykiska hälsa och den
tredje delen innefattade respondentens nätverk, sociala relationer till föräldrar och vänner
samt kränkningar som skett med respondenten som utövare och/eller offer.

3.3 Datakvalitet och skalor
Skalorna har konstruerats utefter de variabler och faktorer som angivits i matrisen (ovan). I
nedanstående tabell redogörs varje skalas kvalitet genom ett Chronbach’s α-test (alpha). Ett
sådant test visar på den genomsnittliga korrelationen mellan de olika påståenden
(begreppen) som konstruerat respektive faktor i matrisen (ovan). I en jämförelse mellan
individer brukar tillfredsställande resultat ligga på α > 0,70. Men då det handlar om
jämförelse på gruppnivå anses det vara ett acceptabelt resultat när α > 0,50 (Streiner &
Normann, 1989). I tabell 1 redovisas denna studies α-värden för respektive skala.
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Tabell 1: Översikt över indexskalorna och dess psykometriska värde genom Cronbach’s α
(alpha).
Intern konsistens α

Antal ingående frågor

Socialt/underhållning

0,694

6

Krav

0,744

4

Flykt

0,717

5

0,845

12

värme

0,840

7

inkonsekvens

0,592

4

anknytning

0,905

5

stöd

0,894

6

konflikt

0,910

4

som utövare

0,831

5

som offer

0,818

4

Skalor
Motivskalor

Psykisk hälsa

Relationsskalor
Föräldrar

MVP

Kränkning

α = Cronbach’s alpha
Tabellen visar att alla skalor utom två hade en tillfredsställande intern konsistens. Skalan för
socialt spelandemotiv var acceptabel men tangerade mot att vara tillfredsställande. Det
upptäcktes först efteråt att påståendena för inkonsekvens var dubbeltydliga och
respondenterna kan ha tolkat dem olika. Detta resulterade i en lägre inre konsistens (α=,592)
mellan faktorerna i jämförelse med de andra skalorna. Konsistensen är acceptabel men vi
väljer ändå att utesluta denna ur vidare analys. Sammanfattningsvis betyder detta att
majoriteten av skalorna hade en god inre konsistens. Detta innebär således att skalorna kan
bidra med en förhållandevis reliabel och mätbar deskriptiv och jämförande statistik till
studiens resultat och efterföljande analys.
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Nedan följer en förklaring på faktorerna för motiv, psykisk hälsa och sociala relationer då
dess innebörd inte framgår tydligt av ovanstående matris.

Motivskalorna
Nedanstående skalor är inspirerade från en tidigare svensk studie som undersökt relationen
mellan speltid, motiv till spelande och eventuella negativa konsekvenser som härletts till att
individen har spelat spel av genren MMORPG (Hellström m.fl. 2012). Istället för att
fokusera på endast MMORPG tillämpades skalorna mer allmänt.

Dessa skalor härleds till fråga 11 i denna enkät: ”Jag spelar för att…” (se bilaga 2)

Socialt/underhållning
Detta avsåg frågorna om spelandet är en positiv och social upplevelse som att respondenten
eventuellt spelar tillsammans med andra eller att det bidrar till olika positiva
sinnesstämningar.
…det är roligt.
…det är spännande.
…jag har många vänner online.
…mina vänner/familj spelar.
…det är avslappnande.
…det är socialt.

Status, rank och krav
Skalan innefattade frågor om vilket mål respondenten har med sitt spelande, om spelandet
likställs med en sport där hen har ett eventuellt träningsschema eller liknande, samt om hen
har en känsla av att hen har krav på sig att spela för att tillfredsställa sig själv eller andra
(ex. ett lag).

…tjäna pengar.
…jag har krav på mig från andra att jag måste delta.
…få högre status och rank bland andra spelare.
…få högre status och rank bland mina vänner.
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Flykt (verklighetsfykt)
Dessa frågor handlar om ifall spelandet på något sätt hjälper respondenten att undkomma
vardagen för en stund, slippa tänka på problem och oroa sig.
…det ger mig möjlighet att fly från verkligheten en stund.
…jag slipper tänka på vardagsproblem och oroa mig över saker i mitt liv.
…mitt liv till vardags är tråkigt.
…jag har inget annat att göra som är roligt.
…jag blir irriterad och rastlös när jag inte kan/får spela.

Psykisk hälsa
Skalan delades upp i olika positivt och negativt laddade frågor som rör psykisk hälsa.
Skalan innefattade frågor relaterade till hanterbarhet, stress och känslostämning men
eftersom påståendena hänger ihop och bildar ett sammanfattat värde har dessa slagits
samman till en enskild skala.
Instrumentet grundas på en annan undersökning som tidigare studerat och följt
utvecklingen av psykisk hälsa i Västra Finland (Institutet för hälsa och välfärd, THL, 2014).
Eftersom det inte var möjligt att blanda svarsalternativen under en och samma typ av skala i
Google forms delades påståendena upp i två delar med följande två alternativspann: (1)
Bättre/mer än vanligt, (2) Lika bra/mycket som vanligt, (3) Sämre/mindre än vanligt och (4)
Mycket sämre/mindre än vanligt. Samt (1) Inte alls, (2) Inte mer än vanligt, (3) Något mer
än vanligt och (4) Mycket mer än vanligt.
Påståendena som avser denna skala härleds till fråga 12-13 i enkäten: ”Har du den senaste
tiden…” (se bilaga 2).

Hanterbarhet
Dessa frågor syftade på att respondenten den senaste tiden haft eller inte haft en känsla av
att själv kunna påverka och styra över olika situationer i sin vardag, såsom att kunna ta egna
beslut eller påverka/styra olika situationer.

Känslostämning
Med känslostämning menas hur respondenten allmänt känt sig den senaste tiden i fråga om
hen exempelvis varit lycklig/olycklig och haft en bättre eller sämre självkänsla jämfört med
tidigare.
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Stress
Respondenten fick reflektera kring upplevelsen av påfrestningar och stress i vardagen, om
detta varit ihållande samt om koncentrationsförmåga känts påverkad den senaste tiden.

Sociala relationer
Sociala relationerna delades upp i två delar som dels innefattade förhållandet till
föräldrar/vårdnadshavare och dels förhållandet till nära vänner som vi i enkäten har
betecknat med MVP (mycket viktig person). MVP valdes eftersom syftet var att främst
fånga förhållandet till de mer betydelsefulla personerna i respondentens närhet. Samtliga av
dessa instrument som använts här har tidigare använts i projektet LoRDIA (Longitudinal
Research on Development In Adolescense) – ett longitudinellt forskningsprogram i
sammarbete mellan Hälsohögskolan i Jönköping och Göteborgs Universitet (LoRDIA,
2015). Skalorna från dessa instrument lånats och i efterhand modifierats och anpassats efter
denna studies ändamål.

Föräldrar
Förhållandet till föräldrar undersöktes genom två skalor där den första skalan mäter
föräldrarnas värme och inkonsekvens vilket innefattade föräldrarnas generella beteende
gentemot respondenten.

Värme / inkonsekvens
Denna skala härleds till fråga 15 i enkäten: ”Hur är dina föräldrar/vårdnadshavare vanligen
mot dig?” (se bilaga 2).

Värme
Berömmer dig utan någon särskild orsak.
Visar ständigt hur stolt hon/han är över dig.
Visar att hon/han tycker om dig oavsett vad du gör.
Gör små saker som får dig att känna dig speciell (t.ex. blinkar, ler).
Visar med ord eller gester att hon/han tycker om dig.
Försöker kontrollera allt för många saker i mitt liv.
Tar fram de positiva och sällan de negativa sakerna du gör.
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Inkonsekvens
Du vet oftast hur han/hon kommer att reagera när du gjort något han/hon[…]
Din/dina vårdnadshavares humör påverkar helt hur han/hon är mot dig.
Ibland är hon/han mycket bestämd, men ibland får du bestämma samma saker […]
Håller inte sina löften till dig.

Anknytning
Den andra skalan mäter anknytning där påståendena handlade om hur föräldrarna finns till
för- och bemöter respondenten i olika avseenden.

Denna skala kan härledas till fråga 16 i enkäten: Hur är ditt förhållande till din/dina
föräldrar/vårdnadshavare? och innefattar samtliga av dessa frågor (se bilaga 2).

Vänner (MVP)
Skalan syftar på att kartlägga hur relationen till ens närmsta vänner/partner såg ut genom att
respondenten fick ta del av påståenden som utgick ifrån stöd kontra konflikt såsom hur
frekvent MVP och respondent på olika sätt blir ovänner eller hur pålitlig MVP uppfattas
vara. Instrumentet är i grunden inspirerat av en tidigare studie som syftat på att kartlägga
vänskap och vänskapskvalitet i barndomen (Parker & Asher, 1993).

Denna skala hänvisas till fråga 18 i denna enkät: ”Jag upplever att min/mina MVP…” (se
bilaga 2).

Stöd
…ställer upp för mig när andra talar bakom min rygg.
…säger förlåt när han/hon sårat mig eller varit dum.
…stöttar mig då jag har bråkat med mina vårdnadshavare eller andra viktiga[…]
…skulle tycka om mig även om ingen annan gjorde det.
…inte berättar mina hemligheter för andra.
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Konflikt
…och jag ofta blir irriterade på varandra.
…och jag bråkar ofta.
…och jag blir ofta arga på varandra.
…och jag grälar ofta på varandra.

3.4 Analysmetod
Enkätsvaren har förts över från Google forms och sorterats, kodats om och sammanställts
för analys i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences “SPSS”.
I tabell 1 genomfördes ett Cronbach’s alpha-test (α) för att analysera indexskalornas
genomsnittliga korrelation mellan samtliga ingående variabler i respektive skala (intern
konsistens). Korrelationer mellan olika faktorer har fastställts genom Spearman Rho
(rangkorrelation) vilket mäter graden av linjärt samband mellan olika skalor som kan antas
vara skeva. Spearman Rho har tillämpats vid jämförelser i tabellerna 3-4.
I tabell 2 genomfördes Mann-Whitney U-test för att jämföra könsskillnader. MannWhitney är ett icke-parametriskt test som jämför den genomsnittliga rangsumman mellan
två grupper. Övrig statistik i tabell 2 är deskriptiva data för att redogöra för
svarspopulationen.

3.5 Etiska överväganden
Studiens etiska analys fokuserar på de tre etiska krav som en undersökning skall formas
utefter: informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och krav på att bli korrekt
återgiven (Jacobsen, 2011). Ställning tas även till hur studien förhåller sig till
Etikprövingslagen (EPL) då denna stadgar att den forskning som innehåller känsliga
personuppgifter måste prövas i en regional etikprövningsnämnd.
Det var helt frivilligt för medlemmarna på de olika sidorna att delta. Ansvarigas
godkännande gällde endast tillåtelse att få posta inlägget och enkäten på sidorna vilket
innebär att det inte hade någon påverkan på medlemmarna och ingen av de ansvariga
tvingade till svar eller uppmanade sina medlemmar till att svara på något särskilt sätt.
Genom informationsbladet överst i enkäten kunde deltagarna kort och konkret läsa sig till
studiens huvudsakliga syfte och vad uppgifterna skulle användas till. Åldern på yngst 15 år
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sattes därför att yngre individer kräver målsmans tillstånd vilket vi ej hade varit möjligt att
kontrollera.
Det finns ingen möjlighet att kunna identifiera enskilda respondenter och avgöra
vem som svarat vad då enkäten var utformad så att de blev tillförsäkrade fullständig
anonymitet. Frågorna i enkäten kring hälsa och sociala relationer kan tolkas som privata och
personliga, men deltagarna kunde när som helst avbryta om de inte ville svara. Det fanns
dock ingen möjlighet att hoppa över vissa frågor varpå respondenten kan ha känt en viss
press mellan att å ena sidan vilja genomföra undersökningen och å andra sidan bli tvungen
att svara på frågor som denne anser känsliga.
Särskilt fråga 13 (hälsa) kan betraktas som känslig, vilket om det vore
personuppgift skulle ha medfört att studien skulle falla under EPL. Men om respondenterna
är fullständigt anonyma så är det inte fråga om personuppgift och då faller den inte under
EPL. Som ovan sagt finns det inte någon möjlighet att spåra svaren till enskilda personer då
handhavandet av svaren sker i form av att Google forms sammanställer alla svar i ett Exceldokument och det är endast svaren på våra frågor som dokumenteras där och inget annat
såsom IP-adress eller liknande.
Genomförd studie kommer officiellt delas till samma sidor som enkäten lades upp
så att medlemmar och ansvariga har möjlighet att ta del av och kommentera resultatet. Det
är möjligt att frågor och svar kan tolkas olika men de svar som respondenterna bidragit med
går ej att ändra på eller formulera om i efterhand varpå studien uppskattas uppfylla kravet på
att låta respondenten bli korrekt återgiven.
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4 Resultat och analys
I denna del av studien besvaras presenterade frågeställningar. Avsnittet kommer presentera
frekvensanalyser och korrelationstester för att visa analyser gällande samband av de totalt
108 individer som besvarat studiens enkät.
Två

korrelationstabeller

presenteras

för

att

påvisa

samband,

och

en

sammanfattande tabell redovisar köns- och åldersfördelningar. Korrelationstesterna utfördes
igenom Spearman Rho rangskalekorrelation och i tabellerna redovisas statistisk signifikans
med antingen enstjärnigt (*) eller med ett tvåstjärnigt (**) samband. Enstjärnigt samband
visar signifikans på en procentsnivå (p < .05), och ett tvåstjärnigt samband visar signifikans
på en procentsnivå (p < .01).

4.1 Beskrivning av svarspopulationen
Tabell 2: Sammanfattande tabell över svarspopulationen och könsskillnader vad gäller
ålder, spelfrekvens, och anledning för spelande.
n=
Hur gammal är du?

Speltid (generellt)

Speltid (vardag)

Speltid (ledig)

Anledning sociala
Anledning krav
Anledning flykt

15 – 17 år
18 – 20 år
21 – 23 år
24 – 25 år
Aldrig
Några gånger per år
Några gånger i månaden
2 – 4 gånger i månanden
2 – 3 dagar i veckan
4 – 5 dagar i veckan
6 – 7 dagar i veckan
Jag spelar inte
Mindre än en timma
1 – 2 timmar
2 – 5 timmar
Mer än 5 timmar
Jag spelar inte
Mindre än en timma
1 – 2 timmar
2 – 5 timmar
Mer än 5 timmar

Totalt
108
39
37
20
12
0
0
2
0
8
22
76
0
3
17
57
31
1
1
3
33
70

Killar
89
34
32
13
10
0
0
2
0
6
20
61
0
3
15
45
26
1
1
3
25
59
Medelrang

Tjejer
19
5
5
7
2
0
0
0
0
2
2
15
0
0
2
12
5
0
0
0
8
11
Medelrang

50,20
54,69
55,42

74,63
53,61
50,18

P-värde
Chi-2
0,156

0,558

0,670

0,691

MannWhitney’s
U-test
,002**
,890
,506
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Köns- och åldersfördelning
Utav de 108 individer som besvarade enkäten var det 89 killar och 19 tjejer. De två största
åldersgrupperna var mellan 15 och 17 år, och åldrarna 18 till 20 år. Dessa åldersgrupper
utgjorde nära 75 procentenheter av enkätsvaren. Genom ett Mann-Whitney U test visade
resultatet att tjejer spelade i högre grad för sociala anledningar än vad killar gjorde (Tabell
2).
Antal timmar speltimmar
Uppskattningsvis spelade en absolut majoritet, på 70,4 procentenheter, av spelarna sex- till
sju dagar i veckan. De som spelade fyra- till fem dagar i veckan var den näst störst gruppen
på 20.4 procentenheter.
En stor majoritet på 52,8 procentenheter spelade två- till fem timmar om dagen
under vardagar. Den näst största gruppen på 28,7 procentenheter spelade mer än fem timmar
om dagen.
Under lediga dagar var majoriteten på 64.8 procentenheter aktiva inom digitala spel
i mer än fem timmar, näst största gruppen på 30,6 procentenheter spelade två- till fem
timmar (Tabell 2).

4.2 Anledning till spelande
Denna sektion redovisar samband mellan motiv för spelande och frekvensen av spelandet i
dagar och timmar. Spearman Rho rangskalekorrelation användes för att identifiera
korrelationer och bland motiven fanns sociala faktorer, krav, och verklighetsflykt.
Tabell 3: Rangskalekorrelation (Spearman Rho) mellan olika frekvenser och motiv som
beskriver spelvanor.
Variabler

1.
Speltid
(generellt)

2.
Speltid
(vardag)

3.
Speltid
(ledig)

4.
Anledning
sociala

5.
Anledning krav

1. Speltid (generellt)
2. Speltid (vardagar)

0,349**

3. Speltid (lediga dagar)

0,459**

0,519**

4. Anledning sociala

0,161

0,190*

0,136

5. Anledning krav

0,262**

0,470**

0,338**

0,349**

6. Anledning flykt

0,150

0,348**

0,242*

0,295**

0,409**

* . p < .05
**. p < .01
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Tabellens övre del visar att de tre variablerna om spelfrekvens (variablerna 1-3) var starkt
inbördes korrelerade; d.v.s. att de som spelade mer gjorde så vid alla tre tillfällen som
mättes (Rho = 0,35 – 0,52; p < 0,01). På så sätt var det sannolikt att en informant som
spelade mycket på vardagar även gjorde detsamma vid lediga dagar och fler dagar i veckan.
Vidare visade tabellen nedre högra del att samtliga anledningar för spelande
(variablerna 4-6) att också var inbördes korrelerade (Rho = 0,30 – 0,41; p < 0,01).
Respondenter som använde digitala spel för sociala anledningar spelade mest i samband
med krav men också i samband med verklighetsflykt. Krav var även den anledning som
verklighetsflykt visade mest samband med.
Tabellens återstående del visar vilka samband som fanns mellan spelfrekvens och
olika spelmotiv. Av de tre motiven för spelande utgjorde krav det starkaste sambandet med
spelfrekvens genom alla tre spelfrekvensvariabler. Resultatet betyder att de respondenter
som spelade mer frekvent sannolikt spelade mer på grund av krav. De respondenter som
spelade minst var sannolikt de som primärt spelade av mer sociala anledningar (Tabell 3).

4.3 Spelvanor i förhållande till psykiska hälsa, nätverk och sociala relationer
I detta avsnitt redovisas samband mellan å ena sidan spelfrekvens och spelmotriv, och å
andra sidan faktorer som rör psykisk hälsa, nätverk och sociala relationer till familj, vänner
och omvärlden. Sambanden undersöks med Spearman Rho rangskalekorrelation.
Tabell 4: Rangorrelation (Spearman Rho) mellan spelfrekvenser och anledningar för
spelande i förhållande till psykisk hälsa, sociala relationer, offer och/eller utövare av
trakasserier, och andra intressen.
Variabler

Speltid
(generellt)

Speltid
(vardag)

Speltid
(ledig)

Anledning
sociala

Anledning
krav

Anledning
flykt

1. Psykisk hälsa

0,040

0,066

0,100

0,034

0,112

-0,287**

2. Föräldrars värme

0,003

0,090

-0,057

0,208*

0,019

-0,150

3. Föräldraanknytning

-0,032

-0,036

-0,060

0,211*

0,059

-0,099

4. Stödjande MVP

-0,016

-0,035

-0,091

0,116

-0,039

-0,273**

5. Konfliktfylld MVP

0,030

-0,076

0,028

-0,127

-0,067

0,253**

6. Offer för trakasserier

0,193*

0,009

0,030

0,210*

0,226*

0,155

7. Utövare av trakasserier

0,141

0,017

0,008

0,107

0,233*

0,194*
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8. Enskilt intresse

-0,212*

-0,278**

-0,253**

-0,123

9. Intresse med andra

-0,060

-0,177

-0,152

0,020

-0,297**

-0,264**

-0,153

-0,185

* . p < .05
**. p < .01

4.3.1 Psykisk hälsa
Resultatet visade korrelation mellan psykisk hälsa och för spelande som flyktbeteende. Det
negativa sambandet betyder att de respondenter som upplevde mindre stress, en större grad
av hanterbarhet och upplevde sig ha en högre känslostämning spelade sannolikhet mindre på
grund av anledningen för flykt, och vice versa: de med mer psykiska problem söker i högre
grad spelande som flyktbeteende. Inga signifikanta korrelationer fanns mellan psykisk hälsa
och någon av spelfrekvensvariablerna och inte heller med de andra två anledningarna för
spelande (Tabell 4).

4.3.2 Sociala relationer
Variablers fördelningar gällande upplevelse av värme och anknytning i relation till föräldrar
och andra vårdnadshavare visade korrelation till spelande av sociala anledningar. Inga andra
signifikanta korrelationer fanns i förhållande till hur faktorer som beskrev relation till
vårdnadshavare.
De respondenter som upplevde sin viktigaste kamratrelation (MVP) som mer
stödjande tenderar att spela mindre för anledningen flykt. Respondenter som upplevde
relationen till sin MVP som mer konfliktfylld tenderade tvärtom att spela mer för
anledningen flykt. Resultatet betyder att informantens MVP och relationen till denne
sannolikt påverkar hur betydande anledning för spelande flykt är för respondenten; en bättre
relation gör flykt till en mindre viktig anledning. Inga andra signifikanta korrelationer
identifierades i förhållande till viktig kamratrelation (Tabell 4).
4.3.3 Offer och utövare av trakasserier
Variablers fördelningar gällande att vara offer för trakasserier visade korrelation till båda
anledningarna krav och sociala anledningar för spelande. Vidare visade offer av trakasserier
korrelation till fler dagar spelade. Resultatet tyder att de respondenter som under senare tid
varit offer för trakasserier sannolikt spelade fler dagar i veckan, och i större utsträckning på
grund av sociala anledningar och krav.
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Att vara utövare av trakasserier fann korrelation mellan båda anledningarna för
spelande krav och flykt; respondenter som utövade trakasserier spelade sannolikt i högre
frekvens med anledningarna flykt och krav. Inga andra signifikanta samband fanns i
förhållande till att vara utövare av trakasserier (Tabell 4).
4.3.4 Andra aktiviteter
Variablers fördelningar gällande att ägna tid åt något annat intresse utöver digitala spel
visade korrelation till samtliga spelfrekvensvariabler. Vidare visade resultatet korrelation till
båda anledningarna för spelande krav och flykt. Samtliga korrelationer var av negativ
karaktär vilket innebär att de respondenter som gjorde tid åt annat än digitala spel sannolikt
spelade mindre överlag.
Intresse med andra gav inga signifikanta samband i förhållande till spelfrekvens
eller anledning för spelande (Tabell 4).

5 Diskussion
Denna studie genomfördes för att undersöka om det föreligger samband mellan nyttjandet
av digitala spel vad gäller faktorerna; orsak, motiv och omfattning; psykisk hälsa samt
sociala relationer till familj, vänner och omvärlden.
Studiens huvudfynd är att det finns positiva samband olika sätt att mäta
spelfrekvens, mellan olika spelmotiv samt mellan spelfrekvens och spelmotiv.. Studien
redovisade även att det fanns samband mellan spelmotiv å ena sidan och å andra sidan
psykisk hälsa, olika faktorer i respondenternas sociala relationer, och även om
respondenterna var offer eller utövare av trakasserier. Slutligen visade studien att om
respondenterna ägnade tid åt något annat intresse än digitala spel sjönk spelfrekvensen
igenom samtliga spelfrekvensvariabler och variabler som behandlade anledning för
spelande.
Studiens resultat har på så sätt besvarat de presenterade forskningsfrågorna. Det
föreligger samband mellan nyttjandet av digitala spel och anledning för spelande, psykisk
hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omvärlden.
En tidigare studie föreslog att motiven för spelande ska fungera som en viktigare
indikator för negativa effekter av spelande framför antal timmar spelade. Den tidigare
studien visade att de som spelade för sociala faktorer mer sällan upplevde negativa effekter
av sitt spelande. De som använde spel av anledningarna status, krav från andra, undkomma
olika problem i sin vardag upplevde oftare negativa effekter av sitt spelande (Hellström,
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Leppert, Nilsson, & Åslund, 2012). Denna studie uttalar sig inte om kausala effekter utan
redovisar enbart samband. Det finns samband mellan olika spelmotiv och respondenternas
psykiska hälsa, sociala relationer, och om de var offer för eller utövare av trakasserier.
Respondenter som generellt sätt känt av mer stress, en lägre grad av hanterbarhet och
upplevde sig ha en lägre känslostämning visade samband med att sannolikt spela mer på
grund av anledningar för flykt. De respondenter som hade en mer konfliktfylld relation till
MVP spelade också sannolikt mer på grund av anledningar för flykt. Vidare visade de
respondenter som spelade mer av sociala anledningar samband med att de upplevde sina
vårdnadshavare som varmare och mer säkra i sin anknytning. Slutligen visade offer för
trakasserier samband mellan båda anledningarna sociala faktorer och krav, och utövare av
trakasserier visade samband mellan båda anledningarna krav och flykt. Likt den tidigare
studien fann denna studie att det är av vikt att undersöka anledning för spelande (Hellström,
Leppert, Nilsson, & Åslund, 2012). De anledningar som har presenterats visade samband
med att det sannolikt finns olika brister eller styrkor i respondenternas sociala relationer.
En tidigare analys fann en eventuell effekt och samband mellan relationen till
förälder och behovet av att fly in i de digitala spelens värld. Vid en dålig relation till
föräldern, eller när barnet upplevde att verkligheten inte nådde upp till dennes förväntningar
fanns data som visade att det drev en mer negativ självuppfattning hos barnet. En negativ
självuppfattning gav upphov till en negativ sinnesstämning och på så sätt växte ett behov av
att fly verkligheten hos barnet. Detta behov kunde därför uttala sig i ökad användning av
digitala spel (Kwon, Chung & Lee, 2011). Denna studie redovisar inga effekter och visar
inget signifikant samband mellan anledningen flykt och huruvida respondenterna upplevde
sina vårdnadshavare varma i relationen och styrka i anknytningen. I denna studie påvisades
dock samband mellan anledningen flykt och en sämre relation till MVP varpå detta kan
hänvisas till den tidigare analysen i den omfattningen att viktiga sociala relationer påverkar
individens behov av att spela för flykt. Det bör noteras att studierna mätte skilda beteenden
hos föräldrarna. Denna studie mätte värme och anknytning, och den tidigare studien mätte
om föräldrar var hotfulla mot sina barn, om de förtryckte dem och om de var ovetande vad
gällde barnens aktiviteter (Kwon, Chung & Lee, 2011).
Vidare fann ovanstående studie att det resultat som presenterades också kunde ses
som ett beteendemönster i enlighet med Baumesiters’ teori (Baumesiters, 1990), likt
förhållandet vid drogmissbruk eller försumlighet blir detta ett sätt att försvinna från sig själv
(Kwon, Chung & Lee, 2011). En annan tidigare studie fann samband mellan de som spelade
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okontrollerat och en ökad frekvens av användning av alkohol och cigaretter och med det
även en tidigare debutålder av tyngre droger och andra utövande av problematiska
beteenden. Det bör noteras att användning av droger inte alltid hänvisas till enbart
användandet av digitala spel, utan även andra faktorer i första hand som exempelvis
vänskapskrets (Burešová, Steinhausela & Havigerováb, 2012). Denna studie visar inga
effekter på samma sätt men visar samband mellan att spela för anledningen flykt och sämre
psykisk hälsa, och även mellan en mer konfliktfylld relation till MVP. Anledningen flykt
visade även samband mellan högre spelfrekvens vid vardagar och lediga dagar i jämförelse
med de respondenter som uppgav att de spelade av mer sociala anledningar.
Denna studies fynd gör det därför intressant att vidare studera om spelandet
används för att uppfylla de behov som inte tillgodoses. En tidigare analys tydde att spel
kunde hjälpa med att lätta stress och därför fungera som en coping mekanism (Derensky,
Griffiths, Gupta, & Wood, 2004). Spel diskuterades som ett sätt för att hjälpa en individ
hantera negativa erfarenheter (Colwell, 2007). Vidare fann en annan tidigare analys att
onlinespel kan förändra en individs uppfattning av tid, rum och humör (Griffiths & Hussain,
2009). För somliga spelare kan onlinespel fungera som en humörreglerare (Hellström,
Leppert, Nilsson, & Åslund, 2012) och på så vis innehar onlinespel en av grundstenarna för
att beroende riskerar att utvecklas (Ng & Wiemer-Hastings, 2005). Denna studie uttalar sig
inte om vilka behov olika individer har, men utgår från att samtliga har dem i enlighet med
motivationsteori (Reiss, 2002). Därför kan det finnas intresse för att studera om spelandet
för vissa kan fungera som ett sätt för att söka något som saknas eller uppfylla andra behov
hos individen, och för att undersöka om det är överdrivet spelande som skapar negativa
effekter, eller om överdrivet spelandet är en effekt av en bristande miljö.

5.3 Studiens allmängiltighet och begränsningar
De främsta begränsningarna i denna studie antas vara dess skala (omfattning) och
urvalsmetod i relation till den tid som funnits till förfogande. Även om studien i avsaknad
av randomiseringsförfarande, inte kan göra anspråk på att vara fullt vara representativ, så
kan den troligen i någon mån spegla en grupp av mycket aktivt spelande ungdomar genom
det sätt den rekryterades på, d.v.s. via de forum och facebookgrupper som vänder sig till just
dessa. Dessa fora i facebookgrupper kan beskrivas som medlemssidor som individer med
det intresse som sidan (gruppen) adresserar söker sig till för att finna en större gemenskap
och utbyta idéer, åsikter och dela erfarenheter mellan varandra. I detta fall handlade det om
grupper som vad skapade för att samla individer med intresse för digitala spel. Spridningen
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på respondenter uppskattas dock vara stor eftersom undersökningen skedde över internet där
individer över hela landet haft möjlighet att svara. Alltså är inte resultatet begränsat till en
viss region.
Gruppens storlek (n = 108) är medelstor. Därför föreligger det en måttlig risk för
ett så kallat typ-2-fel, där det kan finnas samband i den egentliga populationen som inte går
att hitta i stickprovet (Ejlertsson, 2012). Det är möjligt att något ytterligare samband skulle
ha påträffats om populationen varit större.
Undersökareffekterna uppskattas vara små eftersom respondenterna kunde delta på
egen hand utan närvara från varken undersökare eller andra respondenter. Frågor kunde
ställas lika anonymt som själva deltagandet. Det fanns dock ingen möjlighet att kontrollera
under vilka omständigheter som respondenterna svarat där det är möjligt att det förekommit
faktorer som påverkat svaren.
Metoden tillåter heller ingen bortfallsanalys eftersom studien inte haft någon
teoretisk population att förhålla sig till. Typ-1-fel kan därför inte avvisas fullständigt
(Jacobsen, 2011; Ejlertsson, 2012).
Enkäten innehöll fler frågeområden än dem som slutligen valdes för analys. De
faktorer som vi inte tagit med i analysen är de som handlar om genre, föräldrars
inkonsekvens samt de öppna frågorna där respondenten uppgett exempel på andra
aktiviteter. Genre, boendeförhållanden och antal MVP har valts bort då dessa inte ansågs
relevanta för studiens syfte och förankrade i det problemet. De fria svaren under frågorna
för andra aktiviteter ansågs inte heller vara av relevans för studien och innehöll vissa svar
som tolkats som oseriösa varpå dessa räknades bort helt för vidare analyser.
Genre samt öppna frågor har helt enkelt valts bort efter beslutade begränsningar av
analysens omfattning. Enkäten gick förhållandevis snabbt att genomföra vilket underlättade
för att få in önskat antal respondenter. Flera av enkätens delar har konstruerats utefter
pålitliga mätinstrument som använts i tidigare studier av större omfattning och på högre
nivåer.

5.4 Förklaringar och svar på feedback
Eftersom enkäten lades upp öppet på olika webbsidor fanns det få begränsningar kring hur
respondenter och övriga kunde komma med feedback och därmed fanns det stora
möjligheter att stärka upp med förklaringar och reflektera över vad som kunde gjorts
annorlunda. Genom denna feedback har det framkommit förslag på andra variabler än de
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som togs med i denna studie. Exempel på detta är fler demografiska variabler såsom ett
neutralt tredje kön, sexuell läggning och utbildning.
Medan enkäten låg uppe för svar var det ett flertal som kom med en önskan om att
ha med ett tredje kön eftersom det finns de som inte betraktar sig som just antingen tjej eller
kille. För denna undersökning hade det möjligen varit av vikt att ha med flera alternativ
under denna fråga eftersom det möjligen fanns personer som ville delta men som inte kunde
av denna anledning. Vi har respekt för denna synpunkt, men för att det skulle ha kunnat
spela roll i denna studie, så hade vi tvingats öka svarspopulationen hundrafalt. Antalet i det
”tredje könet” skulle annars varit för litet för att man skulle kunna uttala sig om dessa.
Begreppet är dessutom teoretiskt otydligt, eftersom det rymmer sinsemellan mycket olika
grupper. Dessutom finns det alltid etiska problem med att begära för många och för
detaljerade uppgifter i en anonym enkät, eftersom det ökar risk för baklängesidentifiering
för dem som kan tänkas vara väl bekanta med populationen. Detta gäller även förslag om att
fråga om sexuell läggning och utbildning. Vi fick även kommentarer på vår begränsning
kring ålder där de över 25 inte var inkluderade. Detta motiveras dock med att endast en liten
procent av de som är över 25 har ett intresse för spel (se Nordicom-Sverige, 2014) varpå
svarsfrekvensen från dessa skulle blivit låg i vår undersökning då den bedrevs i såpass liten
skala. Också i detta fall hade en större undersökning möjligtvis kunnat göra även högre
åldrar relevanta.
Det framkom även en fråga kring om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
skulle leda till en feltolkning. Detta gällde speciellt delen kring den psykiska hälsan
eftersom exempelvis en som uppgav att hen hade ADHD brukar ha svårt koncentrera sig
utan att det nödvändigtvis ska finnas ett samband med spel, men att detta samband då skulle
riskeras att dras i denna studie. Frågorna kring psykisk hälsa är dock konstruerade så att
respondenten tar ställning till om det är skiljer sig något från hur det är vanligtvis. Studien
uttalar sig inte heller om några kausala samband, alltså inte heller om huruvida
koncentrationsproblemen och spelande beror på ADHD.
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6 Slutsatser och implikationer
Resultatet av studien visar att det sannolikt finns samband mellan spelfrekvens och
anledning för spelande. Studien visar att det sannolikt finns samband mellan anledning för
spelande och psykisk hälsa och sociala relationer.
Denna studie kan hjälpa professionella att förstå att det finns olikheter i
användningen av digitala spel. Det kan finnas samband mellan motiv för spelande och
spelarens psykiska hälsa, sociala relationer, och även om denne är offer för eller utövare av
trakasserier. I denna studie var verklighetsflykt den anledningen som visade samband med
faktorer som att känna sig mer påfrestad psykiskt, att ha en mer konfliktfylld och/eller
mindre stödjande relation med MVP, och att utöva trakasserier. Sociala anledningar för
spelande visade samband med att informanten upplevde sin vårdnadshavare som mer varm
och uppmärksam i relationen. De som spelade av mer sociala anledningar visade även
mindre korrelation med spelfrekvens, alltså att de känner ett mindre behov av att spela.
Dessa fynd kan därför vara givande för föräldrar och professionella som kommer i
kontakt med unga killar och tjejer som spelar och kanske möjligen riskerar att hamna i ett
riskbruk. Det kan även vara viktigt för dem som begrundar vad som kan anses vara skadligt
spelande och har kapabilitet att besluta detta. Det kan finnas flera samband med vad som
bör ses som skadligt spelande än bara omfattningen av spelandet.
Vidare är fynden intressanta att fortsätta studera och undersöka om spelandet
används för att uppfylla de behov som annars inte tillgodoses. Tidigare presenterade studier
har likt denna studie funnit samband mellan spelfrekvens, olika motiv för spelande, och
negativa erfarenheter och/eller välmående. Spelandet kan därför undersökas som en
humörreglerare och om insatser då skall riktas mot spelandet i sig eller inte.
Fynden bidrar med kunskap på så sätt att den varnar för att det kan vara mer än
bara antalet timmar spelade som bör beaktas när den professionella kommer i kontakt med
en individ som behöver insatser. Det är möjligt att det föreligger samband mellan nyttjandet
av digitala spel och dennes sociala omgivning och miljö präglad av negativ karaktär.
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Bilaga 1 Begreppsförklaring
E-Sport; är benämningen för professionellt spelande där spelaren spelar för prissummor i
tävlingar och serier (Tassi, 2012).
Konsol; är det som vanligtvis benämns som tv-spel, en spelkonsol är en dator vars syfte är
att främst fokusera på spel. Det finns även bärbara spelkonsoller.
LAN; innebär ett datornätverk som sammankopplas inom en fysisk närhet, detta kan vara
exempelvis hemma, skolor, företag (Donahue, 2007). När någon talar om LAN inom
spelvärlden åsyftas inte nödvändigtvis handlingen att sammankoppla datorer, utan snarare
att fysiskt spela tillsammans under längre perioder, exempelvis de spel som vanligtvis
innebär at spelaren är fysiskt ensam men umgås med andra online.
Lokalt; att spela lokalt med andra innebär att man spelar tillsammans eller mot varandra,
och att vara i samma fysiska rum eller plats. Spelet utspelar sig på en bildskärm som alla
spelare tar del av.
Offline; att spela utan att koppla upp sig mot internet, därav inte heller med andra som inte
finns i din fysiska närhet.
Online; online spelande åsyftar all typ av spelande som kräver internet uppkoppling, det är
på så sätt inte ett typ av spelsätt, utan snarare ett sätt att integrera spelare med varandra
(Adams, 2009). Onlinespel syftar på spel där flertalet spelare tävlar mot varandra, med
varandra, eller spelar tillsammans med andra som inte finns i din fysiska närhet.
MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game); är en genre inom spel
som definieras av att ett stort(massivt) antal spelare som integrerar tillsammans i en virtuell
värld (Safko, 2009). MMORPG innehåller ofta en form av karaktärsprogression, där den
karaktär du skapar blir en avatar som du kontrollerar och använder för att integrera
tillsammans med andra. Det skiljer sig från andra spel på så vis att den virtuella världen
existerar i real tid, den upphör inte existera för att du loggar ut eller stänger av spelet.
MOBA (Multiplayer Online Battle Arena); är en genre inom spel som definieras av att
två lag tävlar mot varandra i en sluten virtuell arena, att vinna gör spelaren genom
förstörelsen av motståndarlagets bas och byggnader (Dean, 2014). Karaktärerna i spelet
fyller olika funktioner och har olika typer av styrkor och svagheter, MOBA innefattar ingen
karaktärsprogression utöver den som görs igenom matchens gång, de karaktärer som finns
tillgängliga för spelaren finns tillgängliga för alla och är på så vis ingen personlig avatar. En
vanlig match kan vara mellan 20-40 minuter.
Raida; då en större grupp spelare gemensamt går ihop för att överkomma ett gemensamt
mål i det aktuella spelet.
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