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möjligheter och så mycket som möjligt liknar psykologens yrkessituation. Bland 
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problembaserat lärande (PBL) och är organiserade i åtta teman, efter en 

introduktions kurs på 7,5hp: kognitiv och biologisk psykologi, 37,5 hp; 
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27,5 hp; vetenskaplig metod, 17,5 hp samt självständigt arbete, 30 hp.  
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Sammanfattning 

En enkätundersökning utfördes om spelvanor hos svenska gymnasieungdomar. Enkäten innehöll frågor 

om hur mycket ungdomarna spelade och deras drivkrafter till spelande uppdelat på fyra olika skalor. En 

skala för om man spelar för att få prestera, en skala för att spela för social interaktion online, en skala för 

emotionsdrivet spelande och en skala för ungdomens grad av medveten kontroll över sitt spelande. 

Drivkrafter och speltid jämfördes med frågor om sömn, skolgång, mående och umgänge med vänner 

offline för att se om det fanns associationer med negativa konsekvenser för övriga livet. 

Studien hade 466 deltagare, varav 65% var män och 33.5% var kvinnor. Totalt spelade 83.5% av 

deltagarna spel i någon utsträckning. För män var denna siffra 93.7% och för kvinnor 64.1%. 

De huvudsakliga fynden var att speltid, emotionsdrivet spelande och spelande med låg grad av medveten 

kontroll var svagt till måttligt associerade med högre skattade symptom på nedstämdhet och ångest, mindre 

sömn och att göra sina läxor mer sällan. Resultaten antyder att ökad förståelse av drivkrafter är en möjlig 

ingång för att vidare utforska bakomliggande faktorer för problematiskt spelande. 
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Sammanfattning 

En enkätundersökning utfördes om spelvanor hos svenska 

gymnasieungdomar. Enkäten innehöll frågor om hur mycket ungdomarna 

spelade och deras drivkrafter till spelande uppdelat på fyra olika skalor. En skala 

för om man spelar för att få prestera, en skala för att spela för social interaktion 

online, en skala för emotionsdrivet spelande och en skala för ungdomens grad av 

medveten kontroll över sitt spelande. 

Drivkrafter och speltid jämfördes med frågor om sömn, skolgång, mående och 

umgänge med vänner offline för att se om det fanns associationer med negativa 

konsekvenser för övriga livet. 

Studien hade 466 deltagare, varav 65% var män och 33.5% var kvinnor. 

Totalt spelade 83.5% av deltagarna spel i någon utsträckning. För män var denna 

siffra 93.7% och för kvinnor 64.1%. 

De huvudsakliga fynden var att speltid, emotionsdrivet spelande och spelande 

med låg grad av medveten kontroll var svagt till måttligt associerade med högre 

skattade symptom på nedstämdhet och ångest, mindre sömn och att göra sina 

läxor mer sällan. Resultaten antyder att ökad förståelse av drivkrafter är en 

möjlig ingång för att vidare utforska bakomliggande faktorer för problematiskt 

spelande.  



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett varmt tack till de skolor, lärare och elever vars deltagande och 

intresse gjort denna studie möjlig. 

 

Vi vill också tacka leg. psykolog Oskar Foldevi för tips och vägledning som 

varit ovärderlig i ett forskningsfält fyllt av ovisshet. Tack för att du alltid tog dig 

tid trots att livet är fullt av viktigare åtaganden. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Gerhard Andersson. Tack för att du 

hjälpt oss hålla fötterna på jorden och regelbundet uppmuntrat vår entusiasm. 

Utan dig hade vår stressnivå gått i taket och uppsatsen blivit tre gånger så lång. 
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Datorspelande hos svenska 

gymnasieungdomar 

Elektroniska underhållningsspel har under flera årtionden vuxit fram som en 

alltmer allmän och accepterad form av underhållning, särskilt bland unga. 

Området har därför blivit mer och mer aktuellt att forska på för att undersöka 

effekterna spel har på spelarna, deras mående och deras omgivning. 

Forskning inom fältet har de senaste åren tagit fart, men har fram till dess 

varit sparsam. I Sverige har ytterst lite forskning bedrivits och det finns en 

begränsad mängd statistiska data på hur spelande ser ut. Vi ville öka kunskapen 

kring spelande genom en explorativ enkätstudie av svenska ungdomars 

spelande. 

Tidigare forskning 

Inledning 

Forskning kring spelande har fram tills nyligen varit sparsmakad. Nästan all 

relevant forskning vi kunnat hitta har utförts inom de senaste fem åren. 

Forskningen har dessutom präglats av svårigheter att definiera när spelande blir 

problematiskt (Kardefelt-Winther, 2014). Dessa svårigheter har skapat ett 

forskningsläge där det ibland är svårt att jämföra forskningsresultat mot 

varandra på grund av hur olika utgångspunkt forskarna har haft. Flera forskare 

inom området har även kommit ifrån en bakgrund av hasardspelsforskning eller 

annan beroendeforskning och har därför haft en specifik syn på spelandet som 

kan ha färgat deras forskning. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har undersökt hur många gymnasieungdomar i 

Sverige som spenderar minst tre timmar på dator- eller tv-spel per vardag 

(Statistiska centralbyrån, 2015). För åren 2009-2014 varierade den siffran 

mellan 13% och 16%. För män var det 22-27% och för kvinnor 3-6%. Statens 
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medieråd (SMR) har också tagit fram siffror kring svenska ungdomars spelande 

(Statens medieråd, 2017). De har tittat på hur stor andel ungdomar som på en 

vanlig dag spelar minst tre timmar dator eller tv-spel under hösten 2014. För 

ungdomar 13-16 år visar deras data att 25% spelar minst tre timmar per dag. För 

pojkar var det 43-46% och för flickor 8-13%. För ungdomar 17-18 år visar data 

att 16% spelar minst tre timmar per dag. För pojkar var det 34-39% och för 

flickor 1-3%. 

Vi har valt att först undersöka forskarnas definitioner av spelrelaterad 

problematik och visa vilken definition vi föredrar. Därefter följer en diskussion 

kring vilka faktorer som påverkar måendet hos spelare och vilka effekter 

spelande verkar ha eller inte ha på spelarna som spelar mest. 

Vad är spel? 

Begreppen datorspel och spel i allmänhet är svåra att definiera tydligt, kort 

och koncist (Wade & Webber, 2016). På olika språk har indelningen mellan spel 

och lek hanterats olika. Skandinaviska språk gör en tydlig skillnad mellan att 

spela och leka. Centraleuropeiska språk, till exempel tyska, har ett gemensamt 

koncept för båda aktiviteterna. Engelskan är ett exempel på ett språk som ligger 

någonstans mitt emellan på skalan. Spel ligger också på en flytande skala mellan 

att vara ett fysiskt objekt och en kulturell konvention. Ett fysiskt objekt innebär i 

sammanhanget programvaran som utgör ett datorspel eller pjäser och spelplan 

som krävs för ett sällskapsspel. En kulturell konvention innebär den uppsättning 

regler som spelet har och som vem som helst kan använda sig av. Ett tydligt 

exempel är lekar såsom kurragömma. Datorspel ligger närmast att vara ett objekt 

på den skalan, eftersom de är högteknologiska och har regler som ibland kan 

vara helt dolda för spelaren. Det innebär att datorn sätter reglerna, till skillnad 

mot när man leker kurragömma och spelarna sätter reglerna (Wade & Webber, 

2016). 



3 

 

Svårigheten att definiera spel är i filosofisk mening lik den svårighet som 

finns med att definiera andra breda begrepp som kan ha väldigt olika 

uttrycksformer, till exempel konst. Enligt Wittgenstein (1996) handlar 

definierandet av dessa breda begrepp inte om att hitta det som är gemensamt för 

alla begreppets uttrycksformer. Det handlar mer om att de fenomen som 

innefattas av begreppet har likheter med något av de andra fenomenen i 

gruppen, men inte nödvändigtvis med alla. Teorin kallas för familjelikhet, döpt 

efter hur familjemedlemmar kan dela olika drag med varandra (Wittgenstein, 

1996). Spel som Call of Duty och poker har exempelvis tävling mellan spelare 

gemensamt, något som saknas i spel som patiens. Istället har patiens och poker 

gemensamt att de båda är kortspel. Därigenom kan både Call of Duty och 

patiens kopplas samman utan att dela någon av de två egenskaperna.  

Litteraturen vi har läst ifrågasätter inte vad spel är. Detta antyder en definition 

av spel som är baserad på sunt förnuft. Det här är inte nödvändigtvis 

problematiskt eftersom det är rimligt att anta att det finns skillnader mellan 

spelare av olika genrer. Dessa skillnader är något som lätt kan missas. Inte minst 

för att det är svårt att dra tydliga gränser mellan spelgenrer, vilket gör området 

besvärligt att forska på. 

För enkelhetens skull väljer vi att använda samma allmänna definition som 

tidigare forskning underförstått använder. Detta innebär att vår definition snarare 

är inkluderande än exkluderande och vi kommer räkna både mobil-, surfplatte-, 

dator- och konsolspel som spel. Konsolspel innebär spel som spelas på en 

dedikerad spelmaskin, ofta ansluten till en tv. Vi inkluderar dessutom spel som 

spelas med flera spelare, spel som spelas med endast en spelare och spel som 

spelas både på internet och utan internet. 

Drivkrafter till spelande 

Spel kan ge många former av njutning. Hunicke, LeBlanc och Zubek (2004) 

gav åtta exempel; sinnesupplevelser, fantasiuppfyllande, historieberättande, 
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utmaning, sällskap, upptäckande, självuttryck och tidsfördriv. Ett spel kan ge 

flera olika typer av njutning samtidigt. I ett spel som The Sims skapar man en 

karaktär som sedan får leva ett vardagsliv, skaffa jobb och bilda familj, som 

spelaren har kontroll över. Detta kan tänkas ge njutning i form av fantasi, 

upptäckande, självuttryck och historieberättande. Olika spelare kan därför lockas 

till samma spel av olika anledningar (Hunicke et al., 2004).  

Att människor spelar av olika anledningar bör påverka hur man forskar på 

spelande eftersom det väcker flera viktiga frågor. Hur påverkar till exempel 

olika drivkrafter till spelande hur mycket tid en person lägger på sitt spelande? 

Får olika drivkrafter olika konsekvenser för spelaren? Svaren på dessa frågor 

kan vara viktiga för att skilja mellan negativt och positivt spelande. 

Problematiskt spelande 

Spel- och internetrelaterad problematik är i dagsläget ett omdiskuterat område 

där det saknas konsensus kring begrepp och definitioner (King & Delfabbro, 

2013; King & Delfabbro, 2014a). Begrepp som internetberoende, 

datorspelsberoende, överdrivet internetanvändande, överdrivet internetspelande, 

patologiskt onlinespelande, patologiskt internetanvändande med mera används 

mer eller mindre överlappande (Dong & Potenza, 2014; Schimmenti, Caretti & 

La Barbera, 2014).  

I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-

5) lades Internet Gaming Disorder (IGD) till som ett tillstånd i behov av vidare 

forskning (American Psychiatric Association, 2013). Sedan dess har forskning 

inom fältet tagit fart och det finns förhoppningar om att införandet av en 

psykiatrisk diagnos ska kunna leda till en ökad tydlighet i de konceptualiseringar 

som används (King & Delfabbro, 2014a). Forskare är dock inte överens om 

huruvida denna internetrelaterade problematik verkligen är en egen psykiatrisk 

diagnos eller om det främst är en konsekvens av maladaptiva copingstrategier 

som formats på grund av en annan problematik, som till exempel social ångest 
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eller depression (Weinstein & Lejoyeux, 2010). Om det är en egen psykiatrisk 

diagnos råder det ytterligare tvivel kring om denna diagnos bör klassificeras som 

IGD, det vill säga ett beteendeberoende, eller som en impulskontrollstörning 

(Dong & Potenza, 2014; Kardefelt-Winther, 2017; Spekman, Konijn, Roelofsma 

& Griffiths, 2013; Young, 2013). 

Problematiskt spelande, eller problematiskt datorspelande (problematic 

gaming), har använts för att beskriva spelande som leder till signifikanta 

problem för andra delar av livet (Forrest, King & Delfabbro, 2017; Griffiths et 

al., 2015). Vi har valt att utgå från begreppet problematiskt spelande i vår studie. 

Detta eftersom alternativa definitioner i dagsläget inte är tillräckligt 

välgrundade. I en explorativ studie kan det vara en tillgång att använda sig av en 

mer inkluderande definition. Därför tycker vi att det är rimligt att använda sig av 

problematisk spelande för att kunna fånga in potentiella aspekter som missas av 

andra begrepp. Spel om pengar inkluderas inte i begreppet problematiskt 

spelande här och åsyftas inte när problematiskt spelande behandlas i denna 

uppsats. 

För att ge en bättre bild av hur forskningsläget ser ut idag följer här en 

genomgång av ett par av de mer centrala begreppen som dyker upp i 

sammanhang kring problematiskt spelande. 

Diagnosen Internet Gaming Disorder 

Diagnosen Internet Gaming Disorder (IGD) inkluderades i kapitlet för 

tillstånd som kräver vidare forskning i DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). Diagnosen har sin grund i beteendeberoendediagnoser så 

som hasardspelsyndrom (King & Delfabbro, 2014b). 

I DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) föreslås nio kriterier för 

IGD: 

1. Spelaren har en tydlig upptagenhet med spel över internet.  

2. Spelaren upplever abstinensbesvär när spelaren är borta från spelet.  
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3. Spelaren har ett ökande behov av att spendera mer tid på spelen.  

4. Spelaren misslyckas i sina försök att kontrollera sitt spelande.  

5. Spelaren tappar intresset för andra fritidsintressen och underhållning 

som ett resultat av sitt spelande. 

6. Spelaren fortsätter sitt överdrivna användande av spelen trots kunskap 

om de negativa psykosociala konsekvenserna.  

7. Spelaren ljuger om eller döljer mängden spelande för närstående.  

8. Spelaren använder spelen för att undvika negativa känslor.  

9. Spelandet har lett till att spelaren förlorat sitt arbete, missat karriärs-

möjligheter eller möjligheter till utbildning. 

För att uppfylla kraven för diagnos behöver fem av dessa nio kriterier ha 

uppfyllts under de senaste 12 månaderna, samtidigt som det lett till ett 

signifikant lidande (American Psychiatric Association, 2013). 

Det finns stora fördelar med att ha en tydligt definierad diagnos kring 

problematiskt spelande (King & Delfabbro, 2014b). Det skapar större möjlighet 

att standardisera bedömningen av fenomenet och kan därmed leda till mer 

enhetlig forskning och större möjligheter att undersöka prevalens och 

riskfaktorer som man kan användas i förebyggande arbete. Diagnosticering av 

problematiken blir också lättare ju tydligare diagnosen är (King & Delfabbro, 

2014b).  

Det finns dock tydliga nackdelar med diagnosen som den är formulerad i 

nuläget. Enligt King och Delfabbro (2014b) är en av de största nackdelarna att 

IGD är definierad som en beroendediagnos utan att det finns tillräckligt 

forskningsstöd för det ställningstagandet. Detta kan leda till att relevanta 

frågeställningar om fenomenets natur förblir outforskade (King & Delfabbro, 

2014b; Király, Griffiths & Demetrovics, 2015). Enligt Király et al. (2015) kan 

behandling också vara svårare under ett beroendeparadigm, då en sådan 

behandling kan lära klienten att de inte är i kontroll över sina handlingar och 
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därigenom försvåra behandlingen. Király et al. (2015) anser även att det finns en 

fara i att använda beroende som en diagnostisk term gällande andra 

beteendeproblematiker än hasardspelsyndrom för att det riskerar att urvattna 

begreppet.  

Alla håller dock inte med om ovanstående kritik. Ko (2014) menar till 

exempel att personer som diagnosticerats med IGD vid neurologiska 

undersökningar visat sig ha många likheter med individer som har ett 

substansberoende. Därför menar Ko (2014) att det finns goda grunder att 

definiera IGD som en beroendediagnos.  

Rehbein, Kliem, Baier, Mößle och Petry (2015) utförde en studie för att 

undersöka hur samstämmiga kriterierna för IGD var med varandra och fann att 

kriteriet att tappa intresse för andra aktiviteter var mest överensstämmande med 

att ha tilldelats diagnosen. Detta var ännu starkare om kriteriet för tolerans, det 

vill säga successivt ökad speltid, också var uppfyllt. Kriteriet att använda spel 

för att undvika negativa tankar och känslor var minst överensstämmande med att 

tilldelas diagnos, följt av kriterierna som handlade om att kontrollera sitt 

spelande, förlora relationer och att fortsätta trots att man känner till negativa 

konsekvenser (Rehbein et al., 2015). 

De specifika kriterierna har kritiserats var för sig av flera olika forskare. En 

stor del av denna kritik har varit riktad mot kriterier som inte verkar vara goda 

sätt att skilja mellan icke-problematiska storspelare och personer som skulle 

behöva diagnosen. Dessa kriterier är: att ljuga om eller dölja mängden spelande 

(Király et al., 2015), att ha en upptagenhet med spel (King & Delfabbro, 2014b) 

och att använda spel för att undvika negativa känslor (Ko et al., 2014).  

Dessutom har kriteriet om att spelaren successivt ska öka sin speltid ansetts 

dåligt, då många som ansetts lida av IGD redan spelar så mycket som är möjligt 

för dem och därmed inte kan öka sitt spelande mer (Ko, 2014). Däremot 

upplever de en minskad njutning av spelandet, vilket kan vara ett argument för 
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en omformulering av kriteriet med fokus på den minskade njutningen av ens 

spelande snarare än speltiden (Ko, 2014).  

Slutligen har även kriteriet om abstinensbesvär ifrågasatts eftersom inga 

ämnen tillförs kroppen utifrån (Király et al., 2015). Kriteriet om abstinens har 

dock en bättre forskningsgrund att stå på än de flesta andra kriterier. När det 

gäller spelande yttrar sig abstinensen i nedstämdhet, irritabilitet och rastlöshet. 

Dock är det viktigt att särskilja denna irritabilitet från irritabilitet som sker när 

spelandet plötsligt avbryts av yttre krafter, exempelvis föräldrar. Man bör istället 

fokusera på om personen fortfarande är irriterad efter en eller två dagar utan 

spelande (Király et al., 2015). 

Även namnet Internet Gaming Disorder har kritiserats. Det vore problematiskt 

att definiera spelproblematik som en fråga som enbart gäller spel över internet, 

när det finns mängder av spel som inte kräver uppkoppling (King & Delfabbro, 

2013). IGD ämnar dock fånga upp både spelande som sker via internet och 

spelande som sker utan internet, vilket istället gör namnet missvisande (Király et 

al., 2015). Dessutom ligger det mycket nära och används ibland som synonymt 

till internetberoende. Detta verkar främst bero på att forskarna ser internet som 

medium som viktigare än aktiviteten som utförs, trots att användarna själva har 

det motsatta synsättet (Király et al., 2015). 

Överdrivet internetanvändande 

Som kontrast till den specifika diagnosen IGD finns flera andra uttryck och 

begrepp som är mindre tydligt definierade och istället mer övergripande (Blinka 

et al., 2015). Ett av dessa uttryck är överdrivet internetanvändande. Ibland dras 

paralleller mellan detta begrepp och beteendeberoenden. I dessa sammanhang 

kan begreppet internetberoende användas i samma syfte. Överdrivet 

internetanvändande definieras som ett stort användande av internet, oavsett 

användningsområde, som skapar negativa konsekvenser för individen. Detta 

användande kan inkludera spelande, som i IGD, men kan även vara 
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internetanvändande utan spel, så som sociala medier och nätpornografi. Hos 

unga är högre internetanvändande korrelerat med större mängd spelande och 

användande av sociala nätverk (Blinka et al., 2015).  

Överdrivet internetanvändande kan ta olika former och inte alla 

storkonsumenter av internet och dess tjänster kan kallas problematiska eller 

överdrivna.  

Blinka et al. (2015) undersökte överdrivet internetanvändande genom en 

enkätstudie kring internetanvändande hos europeiska ungdomar i åldern 9 till 

16. De delade in deltagarna i tre grupper, en för lågt, en för högt och en för 

överdrivet internetanvändande. Blinka et al. (2015) preciserar dock inte var de 

tidsmässiga gränserna för denna indelning går. Det visade sig att spelande, 

uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet var signifikant högre bland de som 

hade ett överdrivet internetanvändande jämfört med de som hade ett högt 

internetanvändande. Både gruppen med högt och överdrivet internetanvändande 

visade sig ha högre användning av sociala medier, högre grad av emotionella 

svårigheter och problembeteenden samt lägre grad av självförtroende än 

gruppen med låg internetanvändning. Blinka et al. (2015) menar att detta kan 

bero på att internetanvändandet används för ångestreglering. 

Kardefelt-Winther (2014) argumenterade för att forskare överpatologiserar 

överdrivet internetanvändande och problematiskt spelande. Han menar istället 

att man borde se det överdrivna beteendet som kompensatoriskt för något som 

individen saknar. Fördelarna är bland annat att man då kan utforska 

motivationen bakom lättare och slipper patologisera beteenden som kanske inte 

är sjukliga, men motiverade av mindre adaptiva beslut (Kardefelt-Winther, 

2014). 

Utöver att se överdrivet internetanvändande som en typ av beroende finns det 

flera andra modeller som beskriver problematiken. Överdrivet 

internetanvändande och problematiskt spelande har undersökts av forskning på 

liknande grunder i nära relation till IGD de senaste åren. Därför är det möjligt att 
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alternativa modeller för överdrivet internetanvändande kan ge en inblick i den 

mångfald av tolkningar som är möjliga även för problematiskt spelande. 

Davis (2001) förespråkar den beteende-kognitiva modellen. Den utgår ifrån 

att grunden till överdrivet internetanvändande är en förstärkningscykel där 

individen jagar den initiala känslan av förstärkningen vid senare användande av 

internet. Detta kombineras med maladaptiva kognitioner kring sig själv och det 

egna internetanvändandet, exempelvis tankar så som ’andra behandlar mig dåligt 

offline, men bra online’ eller ’jag får bara respekt när jag är på nätet’. Detta 

skapar en successiv dragning mot ökat internetanvändande och färre aktiviteter 

utanför nätet, vilket lägger grunden för problematiken (Davis, 2001). 

En liknande teori som utgår från att personer som mår psykosocialt sämre 

föredrar kommunikation över nätet undersöktes av Caplan (2003). Teorin påstår 

att det finns fördelar med kommunikation över nätet jämfört med 

kommunikation ansikte mot ansikte, exempelvis genom att man kan ha större 

kontroll över hur man framställer sig själv. Detta leder i sin tur till fördelar, så 

som ökad intimitet mellan de samtalande individerna. Dessa fördelar gör att 

individen blir mer förstärkt att söka kontakt via nätet och undvika kontakt 

utanför nätet, vilket kan leda till överdrivet internetanvändande (Caplan, 2003).  

Larose, Lin och Eastin (2003) framförde teorin att överdrivet 

internetanvändande kan bero på brister i självreglering. Självreglering är en 

process där en person har kontroll över sitt eget beteende genom en kombination 

av övervakning, bedömning och reaktion på sig själv och de egna beteendena. 

Genom dessa processer gör individen en värdering om sina beteenden och 

belönar sig själv för de beteenden som individen vill fortsätta med. Brister i 

självreglering innebär därmed att man förstärker fel beteenden hos sig själv, 

vilket kan leda till problem så som överdrivet internetanvändande (Larose et al., 

2003). 
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Mätning av överdrivet internetanvändande och problematiskt spelande 

Sedan IGD inkluderades i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) 

som ett tillstånd som kräver vidare forskning har flertalet forskare gjort ansatser 

till att skapa mätinstrument för att screena för IGD (King, Haagsma, Delfabbro, 

Gradisar, & Griffiths, 2013). En av de vanligare metoderna har varit att ställa 

direkta frågor om de fenomen som kriterierna handlar om (King et al., 2013). 

Med denna metod har det för flera av kriterierna visat sig vara svårt att skilja 

spelare som kan diagnosticeras med IGD från hobbyspelare som spelar mycket 

utan negativa konsekvenser (King & Delfabbro, 2014b).  

Kardefelt-Winther (2017) menar dock att det finns stora problem med att 

försöka skapa screeningsformulär för ett konstrukt som ännu inte har tillräckligt 

med forskningsstöd för att kunna kallas validerat. Att mäta problematiskt 

spelande genom att utgå från IGD för med sig de inneboende problem som IGD 

har. Dessutom ökar det risken att man missar att fråga om viktiga aspekter som 

ligger utanför den nuvarande definitionen av IGD, vilket i slutändan kan ge en 

felaktig bild av det konstrukt man försöker hitta. Slutsatsen blir att man måste 

vara mycket försiktig, öppensinnad och villig att prova nya vinklar när man 

försöker framställa mätinstrument för problematiskt spelande (Kardefelt-

Winther, 2017). 

I en metaanalys av Ferguson, Coulson och Barnett (2011) varierade 

prevalensen av patologiskt spelande mellan 3.1 % och 8.9 % beroende på 

mätmetod och definitioner. De mätmetoder som utgick från hasardspelsyndrom 

ledde till en högre prevalenssiffra än övriga metoder (Ferguson et al., 2011). 

Prevalensen för IGD varierar också med olika forskares sätt att mäta diagnosen, 

från 1.7% till 8.5% (Rehbein., 2015). 

Ferguson et al. (2011) menar att det faktum att mätmetoderna ofta utgått från 

hasardspelsyndrom riskerar att resultera i att man överdiagnostiserar patologiskt 

spelande och får för höga prevalenssiffror. Eftersom även IGD har sin grund 
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delvis i hasardspelsyndrom är detta en kritik som kvarstår även efter att DSM-5 

getts ut. 

Prediktorer och följder av spelande 

Följder av spelande kan vara både positiva och negativa. Forskning har dock 

främst fokuserat på de individer som spelar väldigt mycket. Detta beror 

sannolikt på att negativa konsekvenser av spelande upplevts som det största 

behovet för fältet att ta tag i. Det huvudsakliga syftet med forskning är att skapa 

möjligheter att hjälpa människor som mår dåligt och samtidigt spelar mycket. 

Därför har det hittills inte utförts större mängder forskning som undersöker 

positiva följder av spelande. Därför kommer positiva effekter av spelande endast 

diskuteras i begränsad omfattning. 

Fysisk och psykologisk hälsa 

Problematisk spelande har i forskning associerats med negativa effekter på 

spelarens fysiska och psykiska hälsa (Männikkö, Billieux & Kääriäinen, 2015). 

Exempel på dessa konsekvenser är låg egenförmåga (self-efficacy), dåligt 

självförtroende, lägre social kompetens, ökad känsla av ensamhet, impulsivitet, 

försämrad sömn, försämrad skolprestation, lägre mängd fysisk aktivitet, lägre 

tillfredställelse med livet, ångest (Männikkö et al., 2015) och nedstämdhet 

(Dongdong, Liau & Khoo, 2011; Männikkö et al., 2015).  

Gällande positiva effekter av spelande har Männikkö et al. (2015) funnit att 

det är vanligt att spelande används prosocialt eller som avslappning. Desai, 

Krishnan-Sarin, Cavallo och Potenza (2010) fann även i en studie att alkohol 

och droganvändning var negativt korrelerat med spelande. 

Det har hittats ett flertal negativa psykologiska konsekvenser av spelande, 

men de fysiska konsekvenserna är mer debatterade. Männikkö et al. (2015) fann 

i sin studie på finska ungdomar inga korrelationer mellan spelande och fysiska 

konsekvenser så som övervikt eller mängd fysisk aktivitet. Däremot fann de 
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korrelationer mellan spelande och andra konsekvenser, så som sömnproblem, 

trötthet och koncentrationsproblem (Männikkö et al., 2015). 

Schimmenti, Passanisi, Gervasi, Manzella och Fama (2014) fann också en 

kraftig överrepresentation av individer som varit utsatta för fysiska eller sexuella 

övergrepp bland studenter som hade ett problematiskt internetanvändande. King 

och Delfabbro (2016) menar att detta är ett exempel på hur forskning idag 

indikerar att tonåringar som varit utsatta för relationella trauman ibland 

använder spelande för att hantera sina jobbiga erfarenheter. 

Våld 

Huruvida spelande av våldsamma spel resulterar i mer våldsamma beteenden 

hos ungdomar har debatterats mycket genom åren. DeCamp och Ferguson 

(2017) menar att mycket forskning inom fältet har varit bristfällig genom att 

använda tveksamma mått eller inte inkludera andra prediktorer. De hävdar att 

många måenderelaterade eller sociala prediktorer kan ha en betydligt starkare 

effekt än spelandet i sig, men dessa kontrolleras sällan för. Ferguson (2015) 

menar i en metaanalys att ett mönster i tidigare forskning är att när sådana 

prediktorer inte finns med så ger forskningen en liten men signifikant effekt. När 

fler prediktorer tas med i beräkningen tenderar dock denna signifikanta effekt att 

utebli.  

En annan prediktor som sällan undersöks är hur tendensen att aktivt välja 

våldsamma datorspel påverkar en individs tendens till våldsamma beteenden 

(DeCamp & Ferguson, 2017). Om det finns en korrelation med våldsamhet för 

den grupp som aktivt väljer våldsamma spel så blir det relevant att fundera över 

varför de gör det valet. Det blir extra intressant om sambandet mellan spelande 

och våld finns för denna grupp men inte för övriga populationen. Detta är en 

faktor som är svår att mäta på ett bra sätt (DeCamp & Ferguson, 2017), vilket 

kan antas vara en bidragande anledning till att detta ofta inte undersöks. 
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Varför är det då så vanligt att våld i spel debatteras trots det tveksamma stödet 

i forskning för att det leder till våldsamma beteenden? Przybylski (2014) menar 

att det är vanligare bland grupper som inte växt upp med spel eller spelande i sin 

omgivning att ha åsikter som att spelande leder till våld. En delförklaring är att 

det troligtvis finns mer fördomar kring spel och spelande i denna grupp. 

Sociala relationer 

En vanlig faktor som tas upp kring problematiskt spelande är hur det påverkar 

individens sociala relationer. King och Delfabbro (2016) fann att ungdomar som 

uppfyllde kriterierna för IGD skattade att de hade mindre tillit till, blev argare på 

och hade sämre kommunikation med sina föräldrar än andra ungdomar hade. 

När de kontrollerade för kön och speltid minskade dock detta samband kraftigt, 

vilket skulle kunna indikera att just IGD-kriterierna bara i viss mån kan kopplas 

samman med föräldrarelationen. 

Andra studier har funnit liknande små, men signifikanta, samband mellan 

problematiskt internetanvändande och hur bra man skattar att kommunikationen 

med, samt relationen till, ens föräldrar fungerar (Liu, Fang, Deng & Zhang, 

2012; Liu, Fang, Zhou, Zhang & Deng, 2013). Enligt King och Delfabbro 

(2016) antyder fynden att det antingen kan vara så att sämre familjerelationer är 

en riskfaktor för problematiskt spelande eller att problematiskt spelande kan leda 

till att familjerelationer tar skada. Liu et al. (2012) menar också att föräldrars 

beteenden kan korrelera med antingen högre eller lägre risk för problematiskt 

internetanvändande bland tonårsbarn beroende på om föräldrarnas beteenden går 

i linje med de normer de försöker sätta för barnen kring internetanvändande. 

Risken att barnen har ett problematiskt internetanvändande är lägre i de familjer 

där föräldrarna själva lever upp till de normer som de försöker lära ut till sina 

barn (Liu et al., 2012). 

Blinka et al. (2015) undersökte om det fanns några skillnader i 

internetanvändande mellan ungdomar som bodde hos en vårdnadshavare och 
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ungdomar som bodde med två vårdnadshavare. De fann inte några signifikanta 

skillnader mellan dessa grupper. Däremot fann de att högre grad av 

internetanvändande hos föräldrarna sammanföll med lägre grad av överdrivet 

internetanvändande hos ungdomarna. Detta kan bero på att när föräldrarna är 

mer välinformerade så har de lättare att styra sitt barns internetanvändande 

(Blinka et al., 2015). 

Det har länge diskuterats i forskning om spelande eller internetanvändande 

kan öka risken för ensamhet eller förlorade vänskaper, särskilt bland unga 

spelare (Kraut et al., 1998; Lemmens, Valkenburg & Peter, 2011; Orleans & 

Laney, 2000). Männikkö et al. (2015) fann ett samband mellan spelande och att 

föredra att vara social online framför att träffa människor ansikte mot ansikte. 

Att vara social online korrelerade också med lägre skattad livstillfredsställelse. 

Mycket av den forskning som gjorts fokuserar på hur sociala relationer ser ut 

för individer med ett problematiskt datorspelande. Forskning har inte i samma 

utsträckning utforskat hur ett mer genomsnittligt spelande påverkar individen på 

det sociala planet. Det finns dock resultat som pekar på att spelande kan skapa 

starka sociala band (Trepte, Reinecke & Juechems, 2012). 

Skola 

Att skolprestationen påverkas av ett problematiskt spelande kan tyckas 

självklart med tanke på att problematiskt spelande delvis definieras av att 

spelandet har negativa effekter på hur man lever upp till omgivningens krav och 

förväntningar. Hur stor denna påverkan är kan dock vara viktigt att diskutera.  

En studie av Sahin, Gumus och Dincel (2016) ämnade att undersöka turkiska 

högstadieungdomars skolprestation jämfört med deras svar på Gaming 

Addiction Scale (GAS), där man skattar sina IGD-symptom på en femgradig 

skala. De fann att det fanns en svag korrelation, r=-.20 (p<.01), som pekade mot 

att medelbetyget sjönk när ungdomen svarade högre på GAS (Sahin et al., 
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2016). Detta ligger i linje med tidigare forskning (Choo, Gentile, Sim, Li, Khoo, 

& Liau, 2010; Rehbein, Psych, Kleimann, Mediasci & Mößle, 2010).  

Genus 

Gällande skillnader mellan hur pojkar och flickor spelar och om de påverkas 

olika av spelandet är forskningen sparsmakad. Det finns dock tydliga skillnader i 

speltid. Enligt Männikkö et al. (2015) spelar finska pojkar i snitt två timmar om 

dagen, medan finska flickor spelar i snitt 30 minuter om dagen. 

Ett annat sätt att mäta skillnader publicerades av Desai et al. (2010) som 

undersökte amerikanska ungdomar och fann att 76% av pojkarna samt 29% av 

flickorna spelade mer än en timme om dagen. För båda könen fann de att 

spelandet var korrelerat med lägre betyg och högre grad av koffeinkonsumtion. 

För flickor var spelandet även korrelerat med att bära vapen och hamna i 

slagsmål, samt oregelbunden rökning av cigaretter. Hos pojkarna fanns inga 

positiva korrelationer med våld eller rökning. Desai et al. (2010) menar att dessa 

fynd kan bero på den större populariteten av spelande hos pojkar. Hos pojkarna 

är i dagsläget normen att spela. Detta innebär att pojkar inte tillhör en subkultur 

för att de spelar, vilket gör att effekterna av spelandet blir mer osynliga hos 

pojkar som grupp. 

En tysk studie av Rehbein, Staudt, Hanslmaier och Kliem (2016) undersökte 

skillnaden i speltid mellan könen hos vuxna för att se om det gick att förklara 

skillnaden med könens preferenser för olika genrer. Resultaten visade att män 

spelar i genomsnitt 98 minuter om dagen jämfört med kvinnor som spelar 77 

minuter om dagen. Yngre personer var också oftare frekventa spelare än äldre 

personer. De fann även att dessa skillnader kunde förklaras av preferenser för 

olika genrer, där rollspel (exempelvis World of Warcraft) och first-person 

shooters (exempelvis Call of Duty) spelades främst av män och simulationsspel 

(exempelvis The Sims) spelades främst av kvinnor (Rehbein et al., 2016). 
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Samsjuklighet 

Flera andra typer av problematik verkar vara överrepresenterade bland de 

ungdomar som också har ett problematiskt spelande (Weinstein & Lejoyeux, 

2010). Bland ungdomar med internetberoende fann Yen, Ko, Yen, Wu och Yang 

(2007) att självskattade symptom på ADHD var högre än i övriga populationen. 

Eftersom ADHD är ett neurologiskt tillstånd som utvecklas i barndomen är det 

rimligt att tänka sig att den problematiken förekommer innan internetberoendet. 

Yen et al. (2007) argumenterar för att den känslighet för belöning som 

förekommer vid ADHD kan vara en förklaring till varför det finns en 

överrepresentation bland individer med internetberoende. 

Även symptom på depression och ångest, bland annat i form av social ångest, 

verkar skattas högre bland ungdomar med symptom på internetberoende (King, 

Delfabbro, Zwaans & Kaptsis, 2013; Weinstein & Lejoyeux, 2010; Yen et al., 

2007). Det är dock svårt att uttrycka sig om i vilken utsträckning depression och 

ångest uppkommer som en följd av spelandet eller om spelandet är en 

konsekvens av den övriga problematiken. 

Behandling 

Oklarheter kring definitioner och konceptualisering gör att ingen enskild 

behandlingsform för problematiskt spelande har starkt empiriskt stöd i dagsläget 

(King & Delfabbro, 2014a; Thorens et al., 2014). 

Vi har inte lyckats hitta några RCT-studier (randomized controlled trials) 

kring manualiserade behandlingar för IGD. Dong och Potenza (2014) skriver att 

det dock har gjorts RCT-studier för behandlingar för vissa andra 

beteendeberoenden och även drogmissbruk. Det finns flertalet behandlingar som 

föreslagits som potentiellt lämpliga för just IGD eller utifrån andra begrepp som 

till exempel internetberoende. I de studier som görs är det vanligt att använda sig 

av olika former av KBT i dessa behandlingar (Dong & Potenza, 2014; King och 

Delfabbro, 2014a; Young, 2013). KBT-behandlingar har visat sig användbara 
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både vid behandling av impulskontrollstörningar och substansmissbruk (Young, 

2013; Dong & Potenza, 2014). Det innebär att det finns goda förutsättningar att 

det kan fungera bra även för internetberoende, IGD eller problematiskt spelande, 

som oftast behandlas som beteendeberoenden eller impulskontrollstörningar i 

litteraturen (Dong & Potenza, 2014; Young, 2013). 

Målet i dessa behandlingar för problematiskt spelande är generellt att klienten 

ska uppnå ett kontrollerat bruk av spelande, till skillnad från att sluta med 

spelande helt (King & Delfabbro, 2014a; Young, 2013). Detta görs i och med 

antagandet att spelande inte är problematiskt på alla nivåer av användande utan 

kan vara del av en hälsosam och fungerande livsstil om det används i 

moderation. 

Vanliga inslag i dessa behandlingar är till exempel kognitiv omstrukturering, 

som riktar in sig på att hantera problematiska kognitioner och beslutsfattande 

(Dong & Potenza, 2014; Young, 2013), beteendemodifiering (Delfabbro & 

King, 2015), motiverande samtal (MI) (Thorens et al., 2014) eller mindfulness 

för att minska behovet av att undvika jobbiga känslor och situationer (Dong & 

Potenza, 2014). 

Forskningsläget i Sverige och övriga norden 

Som tidigare nämnts har forskning om problematiskt spelande än så länge 

bara hunnit påbörjas, men det har skett ett stort uppsving av mängden forskning 

de senaste åren. Eftersom forskning bedrivs i hela världen kan det vara svårt att 

veta hur applicerbar den forskningen är på den svenska populationen. Därför kan 

det vara intressant att titta närmare på forskning som utförts i norden.  

Som nämnts i stycket om prediktorer och följder har Männikkö et al. (2015) 

utfört en studie i Finland som undersökte fysisk och psykologisk hälsa relaterat 

till problematiskt datorspelande. Vi har inte hittat fler studier än så på området 

som utförts i Finland eller Danmark.  



19 

 

Norge däremot ligger mer i framkant än de andra nordiska länderna vad gäller 

forskning inom fältet. Redan 2009 utförde Wenzel, Bakken, Johansson, 

Götestam och Øren en studie om överdrivet datorspelande kopplat till psykisk 

ohälsa hos vuxna. De fann att sömnproblem, depressionssymptom och 

alkoholproblem ökade i samband med ökat spelande, samt att ökat spelande var 

tätt kopplat till att spela över internet. Huang et al. (2015) skrev en 

översiktsartikel över fältet i vilken de rekommenderar framtida forskning att 

använda sig av mer longitudinella studier för att kunna urskilja prediktorer för 

problematiskt datorspelande bättre. Hønsi (2012) har även skrivit ett 

examensarbete vid Bergens universitet. Arbetet handlar om kopplingen mellan 

problematiskt datorspelande, våld och ensamhet. Slutsatsen var att det finns 

svaga kopplingar till att spela problematiskt och att rapportera högre grader av 

våldsamhet och ensamhet, men att det inte var associerat med speltid i sig.  

Svenska forskare har inte varit lika aktiva som de norska. Dock genomfördes 

en stor studie i Västerås (Hellström, Nilsson, Leppert & Åslund, 2012). Målet 

med studien var att undersöka hur mycket ungdomar i åldern 13 till 18 spelar 

massiva multispelarrollspel (MMORPGs) och hur det relaterar till anledningarna 

till att ungdomarna vill spela samt de konsekvenser spelandet verkar ha för deras 

övriga liv. De undersökte detta genom en enkätstudie med 3464 deltagare. De 

fann att det fanns tydliga skillnader mellan könen och att det fanns korrelation 

mellan hur mycket en person spelade och hur mycket negativa konsekvenser de 

upplevde. Dessutom fanns det en skillnad mellan motivationer till att spela och 

vilka konsekvenser som korrelerade. De som spelade för flykt, att få status eller 

på grund av påtryckningar från andra spelare upplevde fler negativa 

konsekvenser. De som spelade för att de tyckte det var roligt eller av sociala 

anledningar upplevde däremot färre negativa konsekvenser. De negativa 

konsekvenserna bestod bland annat av minskad sömn, minskad tid för vänner 

och att oftare stanna hemma från skolan (Hellström et al., 2012). 
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Även i Sverige har det skrivits examensuppsatser på ämnet. Foldevi och Sarri 

(2012) skrev en uppsats som riktade sig mot spelare av MMORPGs och 

undersökte sambanden mellan problematiskt spelande och skalor för olika typer 

av faktorer som motiverar till spelande. Dessa skalor kallade de prestation, 

social interaktion, självreaktiv förväntan, flow, bristfällig självreglering och 

problematiskt spelande. De fann att speltiden ökade när prestation, självreaktiv 

förväntan, flow eller bristfällig självreglering var högre. Speltid visade även ett 

visst samband med problematiskt spelande. Dock var det tydligaste sambandet 

att problematiskt spelande ökade när spelaren spelade i syfte att motverka 

ångest, oro eller stress (Foldevi & Sarri, 2012). 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur spelande ser ut bland gymnasieungdomar i 

Mellansverige. Detta innefattar både speltid i timmar, vilka drivkrafter som kan 

kopplas till speltid och hur ungdomarna mår, sover, fungerar i skolan och umgås 

med vänner i relation till speltid och drivkrafter. 

Frågeställningar 

Baserat på tidigare forskning presenterad ovan samt syftet att undersöka 

svenska gymnasieungdomars spelande har fyra frågeställningar formulerats. 

Nedan förklaras varje frågeställnings grund och anledningar till varför den är 

viktig. 

1. Hur ser spelvanor ut på dator, konsol, mobiltelefon och surfplatta bland 

svenska gymnasieungdomar när det gäller speltid, drivkrafter, 

familjestruktur och kön? 

Flera studier har gjorts i andra länder för att titta på prevalensen av 

problematiskt spelande (Ferguson et al., 2011; Rehbein et al., 2015). Det verkar 

dock vara få studier som gjorts i Sverige (Hellström et al., 2012). Vissa svenska 

siffror kring mängd spelande finns också (Statens medieråd, 2017; Statistiska 
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centralbyrån, 2015), men de är på en mer generell nivå utan att gräva djupare i 

samband eller effekter. 

Vi ville komplettera det fåtal siffror som fanns för speltid bland svenska 

gymnasieungdomar men även se om vi kan utveckla och bredda det arbete som 

Foldevi och Sarri (2012) gjorde kring att undersöka potentiella drivkrafter till 

spelande. 

Blinka et al. (2015) har tidigare undersökt om det fanns några skillnader i 

internetanvändande mellan ungdomar som bodde hos en vårdnadshavare och 

ungdomar som bodde med två utan att hitta en skillnad. Vi undersökte 

familjestruktur i relation till speltid istället för internetanvändande. 

2. Vilka samband har drivkrafter till spelande med sömn, skolgång, 

vänner offline och mående? 

Då speltid bedömdes vara ett mått med dålig precision för att skilja grupper 

av spelare från varandra ville vi komplettera med alternativ. Hunicke et al. 

(2004) har en teori om att det finns olika drivkrafter till varför spelare väljer att 

spela specifika spel. Dessa tankar kombinerat med forskning som tidigare gjorts 

av Hellström et al. (2012) och Foldevi och Sarri (2012) kring olika drivkrafter 

till spelande inspirerade att välja ett liknande spår i vår undersökning. Hellström 

et al. (2012) och Foldevi och Sarri (2012) har båda tittat på spelare av genren 

massiva onlinerollspel (MMORPG). Vår studie hade en möjlighet att titta på 

drivkrafter på en bredare grund för att se hur spelare i allmänhet påverkas av 

vilka drivkrafter man har till sitt spelande. 

Ett antal variabler valdes ut för att undersökas i relation till drivkrafter. Sömn 

har tidigare använts som ett mått på negativa konsekvenser för spelande 

(Hellström et al., 2012) och bedömdes som en intressant faktor att undersöka. 

Tidigare forskning har också undersökt hur medelbetyg påverkas av 

problematiskt spelande (Choo et al., 2010; Rehbein et al., 2010; Sahin et al., 

2016). Då vi bedömde att det var potentiellt svårt att fråga om en uppskattning 
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av medelbetyg valde vi istället att undersöka läxor, lektionsnärvaro och upplevd 

utmaning för att jämföra skolfaktorer med drivkrafter till spelande. 

En annan faktor som forskning tidigare undersökt är sociala relationer 

relaterat till spelande. Flera forskare har hittat samband mellan spelande och 

ensamhet eller förlorade vänskaper (Kraut et al., 1998; Lemmens et al., 2011; 

Orleans & Laney, 2000). Det har också gjorts fynd kring att spelande leder till 

att man hellre är social med vänner online än ansikte mot ansikte (Männikkö et 

al., 2015) och att spelande kan skapa starka sociala band (Trepte et al., 2012). Vi 

valde därför att undersöka sociala relationer i form av hur ofta man umgås med 

vänner på sin fritid utanför internet, alltså offline. 

Psykologiskt mående är en oerhört relevant faktor att undersöka. Tidigare 

forskning har hittat flera kopplingar mellan dåligt mående och spelande, bland 

annat i form av nedstämdhet och ångest (Männikkö et al., 2015). Vi valde att 

undersöka mående i form av symptom på just nedstämdhet och ångest. 

3. Hur skiljer sig högspelare mot låg- och ickespelare när det gäller sömn, 

skolgång, vänner offline och mående? 

Trots att speltid är ett mått som ensamt har dålig precision är det ett mått som 

används ofta i studier. Troligtvis både för att det är enkelt att samla in 

information om och för att det är brist på bra alternativ. Därför är det ändå ett 

intressant mått att undersöka för att kunna jämföra med andra studier.  

Ett sätt att komma runt en del av godtyckligheten i att skatta tidsåtgång är att 

dela upp skattningarna i grupper, till exempel hög- och lågspelare. Denna typ av 

uppdelningar är något som flera studier använts sig av och som dessutom 

möjliggör gruppjämförelser istället för korrelationer. En tidsgräns som tidigare 

använts är tre timmars spelande per dag (Statens medieråd, 2017; Statistiska 

centralbyrån, 2015). 

Vi använde samma gränsdragning för att dela upp hög- och lågspelare i 

grupper. Därmed kunde vi undersöka om det fanns skillnader mellan hög-, låg- 
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och ickespelare när det gällde faktorerna sömn, skola, vänner offline och 

mående. Dessa variabler används även i frågeställning två och motiveras 

tydligare där. 

4. Skiljer sig de som endast spelar på mobil och surfplatta från övriga 

spelare när det gäller speltid, sömn, skolgång, vänner offline och 

mående? 

Eftersom vi inte ville exkludera några spelare valde vi att inkludera mobil- 

och surfplattespel som spelande. Vi har valt att kalla denna grupp av spelare för 

mobilspelare. Vi hade en tanke om att mobilspelarna sannolikt inte spelar lika 

mycket som exempelvis datorspelarna. Detta kan delvis bero på att mobilspel 

oftare är designade för att spelas i kortare sessioner jämfört med datorspel och 

konsolspel.  

Det är även möjligt att det kan finnas könsskillnader mellan dessa grupper, då 

kvinnor rapporterar kortare speltid än män (Desai et al., 2010; Männikkö et al., 

2015; Rehbein et al., 2016). Dessutom har tidigare forskning visat att vilka 

genrer man väljer att spela kan förklara dessa skillnader i speltid (Rehbein et al., 

2016). Det är vår uppfattning att olika spelmedium i stor utsträckning erbjuder 

olika genrer. Exempelvis är MMORPG, till exempel World of Warcraft, 

vanligare på dator medan first-person shooters som Call of Duty är vanligare på 

konsol. Därför är det inte orimligt att tänka sig att det finns skillnader i speltid 

även mellan olika spelmedier. På grund av den förväntade lägre speltiden hos 

mobilspelare vore det även intressant att undersöka om mobilspelare avviker 

från de övriga spelarna gällande sömn, skola, vänner offline och mående. 

Metod 

Deltagare 

Målgruppen var svensktalande ungdomar som gick på gymnasiet under våren 

2017. Denna målgrupp valdes för att forskare menar att det är rimligt att tro att 
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det är i ungdomsåren som problematiskt spelande ofta utvecklas (Kuss & 

Griffiths, 2012), för att sedan i flertalet fall i vuxen ålder avta med tiden (Forrest 

et al., 2017). Spelande är också så pass nytt att det fortfarande är en stor skillnad 

i speltid mellan ungdomar och unga vuxna jämfört med övriga populationen 

(Ferguson, Coulson & Barnett, 2011). 

Eftersom undersökningen genomfördes i Sverige riktades enkäten främst mot 

svensktalande ungdomar. Genom att bara ha material på ett språk kunde 

störvariabler i form av översättningsfel eller förändrade implikationer av 

formuleringar också undvikas. En digital enkät som gick att fylla via en länk på 

en mobiltelefon, en surfplatta eller en dator användes. Därmed förenklades 

databearbetningen, materialåtgång minimerades och en större flexibilitet för 

administrering av enkäten uppnåddes. 

Totalt svarade 469 gymnasieelever på hela enkäten. Utöver detta påbörjades 

13 svar som inte slutfördes. Flera av dessa påbörjade svar var lärare eller 

rektorer som ville se frågorna. Vi träffade 15 klasser med totalt 338 närvarande 

elever, varav 329 svarade på hela enkäten. Detta gav en svarsfrekvens på 97%. 

Vi fick in 140 svar från klasser där vi inte var närvarande. För dessa klasser 

saknas data om svarsfrekvens. Tre svar exkluderades då dessa var uppenbart 

oseriösa genom att till exempel ha fyllt i mer än 12 timmar på alla 

tidsangivelser, vilket skulle ge en speltid på över 36 timmar om dagen. 466 svar 

användes därmed i dataanalysen.  

Av dessa 466 svar uppgav 65% att de var män, 33.5% att de var kvinnor och 

1.5% annat. Figur 1 visar deltagarnas fördelning efter år på gymnasiet. 52.8% av 

de som svarade på hela enkäten gick första året på gymnasiet, 24.2% gick andra 

året, 19.7% gick tredje året och 3.2% svarade alternativet annat. 



25 

 

 

Figur 1 

Fördelning av deltagare på gymnasieår och fördelning av kön inom de olika 

åren 

Material 

Enkätens generella utformning 

En digital enkät för insamling av data utformades. Många av de existerande 

formulär som finns idag kring problematisk datorspelande är baserade på IGD 

(King et al., 2013). Forskare uttrycker att det finns en risk för att relevanta 

aspekter av problematiskt spelande förblir outforskade om framtida forskning 

låser sig för mycket vid att utgå från IGD som definition av problematiskt 

spelande (King & Delfabbro, 2014b; Király et al., 2015). IGD är fortfarande en 

omdiskuterad potentiell diagnos och är därför inte ett tillförlitligt mått på 

problematiskt spelande (King & Delfabbro, 2014b; Király et al., 2015; Ko, 

2014). Därför användes inte ett av dessa redan existerande formulär för att 

undersöka problematiskt spelande, istället skräddarsyddes en enkät för att passa 

de specifika frågeställningarna. Enkäten är därmed inte menad att fungera som 

ett screeningformulär eller för att användas i kliniskt arbete med problematiskt 

spelande bland ungdomar. 
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Enkäten utvecklades i flera steg under hösten och vintern 2016 och början av 

2017. Frågorna har skapats och sedan utvärderats efter hand genom feedback 

från handledare och andra personer i vår omgivning. När en första version av 

enkäten var färdig testades den på ett tiotal personer som sedan via intervjuer 

gav feedback på vad de tyckte om enkäten, hur frågorna gick att förstå och om 

något saknades eller kändes konstigt.  

Inspiration har tagits från ett tidigare examensarbete som Foldevi och Sarri 

(2012) skrev inom samma område. Detta genom att flera av frågorna som 

användes av Foldevi och Sarri (2012) har omarbetats för att passa vår kontext 

eller inspirerat utformning av liknande frågor till vår enkät. I övrigt har frågorna 

sitt ursprung från samtal med spelare, tidigare forskning och i viss mån saker 

som vi själva har undrat över. Målet har varit att skapa en enkät som inte tar 

lång tid att fylla i med frågor som är så lätta som möjligt att förstå för vår 

målgrupp samtidigt som de fångar upp relevanta aspekter av spelandet och 

kringliggande faktorer som kan påverkas av spelandet. 

Den slutgiltiga enkäten går att finna i Bilaga 2 och består av ett försättsblad 

och sedan 55 frågor uppdelade på fyra sidor. Försättsbladet ger en introduktion 

till enkäten och villkoren för medverkan i studien. Deltagaren behöver här ge sitt 

medgivande för att komma vidare till frågorna.  

Demografiska faktorer 

I enkäten frågas om vilket gymnasieår deltagarna för tillfället gick istället för 

ålder. Detta för att den sociala och kulturella kontexten bedömdes vara viktigare 

än faktisk ålder, samt att de två måtten i de allra flesta fall är överlappande. 

Enkäten undersökte även vilket program deltagarna gick på, vilket kön de hade 

och hur deras familjestruktur såg ut. 

Sömn, skola och vänner offline 

För sömn frågades om hur många timmar deltagarna sover innan en skoldag. 

Detta för att helger kan ha högre naturlig varians i sömnmängd samt att 
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skolprestation kan antas påverkas av bristfällig sömn. Kring skolan ställdes 

totalt tre frågor som handlade om hur ofta de gör sina läxor, hur ofta de går på 

lektioner samt hur utmanande de tycker att skolan är. Vänner offline undersöktes 

med två frågor. Den ena handlade om hur ofta man träffar vänner kopplat till 

fritidsaktiviteter, som idrott eller föreningsengagemang. Den andra handlade om 

hur ofta man träffar vänner på fritiden utanför sådana aktiviteter. 

Speltid 

Frågorna om speltid delades upp i flera olika frågor. Detta dels eftersom det 

kan antas att man spelar olika mycket på vardagar och helger och dels för att det 

skulle kunna skilja sig hur mycket man spelar beroende på vilket medium man 

spelar genom. Därför ställdes en fråga för om man spelade på dator, en för 

konsol och en för mobiltelefon och/eller surfplatta. För var och en av dessa 

frågor fick deltagarna sedan svara på hur lång tid de i genomsnitt spelade under 

skoldagar och helger var för sig. Deltagare som inte spelade på något medium 

hoppade automatiskt över frågorna om drivkrafter.  

Frågor gällande drivkrafter till spelande 

För att mäta hur viktiga ungdomarna tyckte att olika drivkrafter var ställdes 

ett antal frågor per drivkraft för att täcka in så mycket av varje koncept som 

möjligt. Frågor som inte bedömdes fånga det centrala konceptet eller som 

kändes som en upprepning av en annan fråga valdes bort. På så vis skapades 

fyra skalor för olika drivkrafter; prestation, social interaktion online, 

emotionsdrivet spelande samt kontrollförlust. 

Prestation handlar om hur viktigt det är att få prestera i spel. Skalan bestod av 

totalt sex frågor. Här valdes frågor som relaterar till att klara av utmaningar, ta 

sig framåt i spel, visa sina prestationer i spel och att tävla mot andra spelare.  

Social interaktion online handlar om hur viktig den sociala kontexten i spel är 

för spelandet. Skalan bestod av totalt fem frågor. Här valdes frågor som relaterar 

till gemenskap, samarbete och att använda spel som umgängesform med vänner.  
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Emotionsdrivet spelande handlar om i vilken utsträckning individen spelar för 

att hantera jobbiga tankar och känslor. Skalan bestod av totalt sju frågor. Här 

valdes både frågor som relaterar till att undvika obekväma känslor eller tankar 

och frågor om att spela för att personen då mår bättre. 

Kontrollförlust handlar om i vilken utsträckning individen spelar för att hen 

har en lägre grad av medveten kontroll över sitt spelande. Skalan bestod av totalt 

sju frågor. Här valdes frågor som relaterar till att inte kunna sluta spela trots att 

man vill, att inte kunna undvika att börja spela när man egentligen ska göra 

något annat och att glömma bort behov som sömn eller mat när man spelar.  

Avslutningsvis ställdes även en fråga om ifall det är viktigt för ungdomarna 

att kunna uttrycka sin personlighet i spel genom att förändra sitt utseende i 

spelet eller sin interaktion med andra spelare. Denna fråga bedömdes inte passa 

in i någon av de fyra skalorna och ställdes därför enskilt. Denna fråga 

analyserades inte närmare. 

Den totala poängen för varje drivkraft var det som sedan användes i analysen. 

Ja och nej användes som svarsalternativ på samtliga frågor om drivkrafter för att 

göra frågorna snabbare och lättare att svara på. Detta borde ha minimala 

negativa effekter eftersom analyserna utfördes med den totala poängen per 

drivkraft istället för svar på individuella frågor. 

Mående 

För att mäta mående ställdes tio frågor som skulle skattas från noll till fyra, 

där högre poäng innebär sämre mående. Frågorna hämtades från ångest och 

depressionsskalor, med anpassningar för att fungera i kontexten av vår enkät. 

Skalorna som frågorna utformades utifrån var Core-OM, GAD-7 och MADRS-

S. 



29 

 

Tillvägagångssätt 

Rekrytering 

Rekrytering av deltagare skedde från den 25e januari 2017 och sedan löpande 

tills datainsamlingen avslutades den 5e april. Rekrytering skedde genom 

gymnasieskolor i Linköping och närliggande kommuner. Totalt 20 skolor i 

Finspång, Hultsfred, Jönköping, Kisa, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, 

Vimmerby och Åtvidaberg kontaktades. 

Den första kontakten togs via telefon till ansvarig rektor för att be om 

möjlighet att få komma ut i skolklasser och administrera enkäten. I de fall en 

första telefonkontakt inte kunde etableras kontaktades rektorer via mail. Efter 

den initiala telefonkontakten skickades en skriftlig presentation till rektorerna 

för vidarebefordring till lärare (se Bilaga 1). Åtta skolor uttryckte ett intresse av 

att delta i studien. En intresserad skola avböjdes på grund av det låga antalet 

studenter som kunde erbjudas. En skola var intresserad men kommunikation och 

planering tog för lång tid på grund av hög arbetsbelastning hos administrativ 

personal på skolan. Totalt deltog sex skolor i Hultsfred, Jönköping, Linköping, 

Mjölby och Vimmerby i studien. 

 Planeringen av våra besök hos skolorna varierade sedan utifrån skolornas 

preferenser. Detta påverkade inte tillvägagångssättet med själva klasserna. En 

del av denna variation innebar att enskilda klasslärare i vissa fall kontaktades för 

att undersöka om det fanns ett intresse av att delta i studien, medan andra skolor 

själva utförde en intresseundersökning internt. Passande datum och tid bokades 

sedan in via kontakt med ansvarig lärare eller rektor. 

I kontakten med skolorna uttrycktes en önskan om att få en blandad grupp när 

det gällde kön, år på gymnasiet och gymnasieprogram. Det uttrycktes också ett 

lika stort intresse för deltagare som spelar mycket, spelar lite eller inte spelar 

alls. Skolornas val av deltagare berodde främst på vilka klasser som rektorer och 

lärare bedömde som lämpliga, vilka klasser som var tillgängliga och vilka 

klasser eller lärare som uttryckte ett intresse av att delta. Eftersom denna process 
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styrdes av skolorna får urvalet anses vara ett ej randomiserat 

bekvämlighetsurval. 

Insamling av data 

Utifrån syftet bedömdes att en digital enkät var en lämplig metod för 

informationsinsamling, då målet var att samla in kvantitativa data kring ett 

flertal områden. Insamling av data skedde mellan 23e februari och 5e april på 

två olika sätt genom att studien presenterades för klasserna antingen både 

muntligt och skriftligt eller enbart skriftligt (se Bilaga 2). I en majoritet av 

klasserna som deltog i studien gavs en kort muntlig presentation av enkäten där 

deltagarna fick information om frivillighet, anonymitet, konfidentialitet och att 

deltagande gick att avbryta varje steg på vägen tills den färdigifyllda enkäten var 

inskickad. Första sidan i enkäten bestod av en kort informationstext som 

behandlade ovanstående punkter (se Bilaga 2). Här fick deltagare bekräfta att de 

förstod och gav sitt samtycke till att delta i studien. I en minoritet av klasserna 

som deltog i studien fanns inte möjlighet för oss att fysiskt närvara. I de fallen 

fick deltagarna endast den skriftliga presentationen på enkätens första sida. 

Vi närvarade fysiskt i så många klasser som möjligt då det kunde tänkas ha en 

positiv effekt på svarsfrekvensen samt att det gav oss en möjlighet att svara på 

frågor relaterat till enkäten. Samma muntliga information gavs till alla klasser 

där vi närvarade och vi undvek att samtala med klasser om spelande innan 

enkäten fylldes i för att vår närvaro inte skulle påverka hur deltagarna svarade 

på enkäten i någon signifikant utsträckning.  

I de fall där vi inte var fysiskt närvarande förmedlades en länk till enkäten till 

ansvarig lärare med instruktioner om att förmedla länken vidare till berörda 

elever i första hand i helklass. Lärare fick också förmedla länken till de elever 

som frånvarade vid klassens ifyllningstillfälle. 
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Ifyllandet av enkäten tog mellan 5 och 15 minuter. Efter att enkäten fyllts i 

erbjöds klasser där vi fysiskt närvarade att ha ett kortare samtal kring spelande. 

Eftersom detta utfördes efter ifyllandet av enkäten påverkades inte enkätsvaren. 

Analysmetoder 

Analyserna genomfördes i IBM Statistical Package för the Social Sciences 

v.24 (SPSS). Effektstorlekar har beräknats med hjälp av hemsidan 

http://www.socscistatistics.com/effectsize/Default3.aspx. 

Spearmans korrelationskoefficient 

Spearmans korrelationskoefficient användes för att titta på korrelationer 

mellan drivkraftsskalorna och sömn, skola, vänner offline och mående. 

Spearmans r valdes då de flesta frågor inte hade ekvidistans mellan 

svarsalternativen och alltså inte var parametriska. 

T-test 

Oriktade t-test användes för att testa gruppskillnader mellan hög-, låg- och 

ickespelare när det gäller sömn, skola, vänner offline och mående. Detsamma 

gällde för alla t-tester mellan mobilspelare och övriga spelmedium samt testning 

av olika familjestrukturers skillnad i speltid. Testen gjordes oriktade eftersom 

inga riktade hypoteser om sambanden hade formulerats, samt att det för de flesta 

test inte fanns belägg från tidigare forskning för riktade samband. 

Vid jämförelse mellan hög-, låg- och ickespelare användes t-test eftersom det 

endast var skillnaden mellan högspelare och övriga grupper som var av intresse. 

Tidigare forskning har inte gett någon indikation på att det borde finnas en 

uppenbar skillnad mellan låg- och ickespelare för de variabler som undersöktes. 

Etiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med de forskningsetiska grundprinciperna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Deltagarna informerades om studiens syfte samt om att 
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deltagandet var frivilligt och anonymt. Svaren behandlades konfidentiellt och 

lagrades dessutom på en krypterad server. Insamlade data användes endast för 

utförandet av den aktuella studien. 

I arbetet med enkäten övervägdes det etiska i att ställa generella frågor om 

individers mående utan att också erbjuda möjlighet till uppföljning via skolans 

resurser eller extern samtalskontakt. En skola valde att avstå deltagande i studien 

på grund av att de inte tyckte att de kunde erbjuda uppföljning. Vi ansåg att våra 

frågor inte bör röra upp några känslor som inte redan är aktuella för individen. 

Vi lämnade kontaktuppgifter och erbjöd oss att svara på frågor på plats. I den 

händelse att någon hade hört av sig och mått dåligt hade vi i samspråk med 

handledare följt upp på lämpligt sätt. Därför kom vi i samråd med handledare 

fram till att det inte förelåg några etiska problem med studiens genomförande. 

Resultat 

Möjliga felkällor 
För att utforska möjliga felkällor användes oriktade t-test för att undersöka 

mående mellan män, M=9.05, SD=7.68, och kvinnor, M=14.38, SD=8.92. Det 

fanns en signifikant skillnad t(275)=6.34, p=.01, d=.64, för vilken homogen 

varians inte kunde antas. Detta visar att kvinnor i gymnasieålder mår sämre än 

män i gymnasieålder. På grund av detta delades data in i grupper efter kön när 

mående analyserades. Gruppen som valt annat som kön användes inte i analysen 

då det bedömdes att den var för liten för att ge tillförlitliga data (n=7). 

Då det var en ojämn fördelning av gymnasieprogram i vårt stickprov, där 

naturvetenskap stod för 35.6% av svaren och teknik för 17.2%, gjordes oriktade 

t-test för teknik- och naturvetenskapsprogrammen jämfört med övriga deltagare. 

Dessa test delades också upp efter kön då könsfördelningen över programmen 

var ojämn. Inga relevanta skillnader hittades. 
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Spelvanor bland svenska gymnasieungdomar 

Av deltagarna svarade 83.5%, n=389, att de spelar spel i någon utsträckning 

på åtminstone en av plattformarna dator, spelkonsol eller mobil/surfplatta. För 

män var den siffran 93.7%, n=284, och för kvinnor 64.1%, n=100. Män i vårt 

stickprov uppskattade att de spelar i genomsnitt 27 timmar per vecka om man 

räknar ihop veckodagar och helger. Kvinnor uppskattade sin speltid till 9.8 

timmar per vecka. 

Totalt angav 41.4%, n=193, att de var högspelare, med en speltid på minst tre 

timmar per dag. 42.1%, n=196, angav att de var lågspelare, med en speltid på 

under tre timmar per dag. Övriga 16.5%, n=77, var ickespelare. Figur 2 visar 

fördelningen av kön inom de olika grupperna. 

 

Figur 2 

Fördelning av kön inom grupperna ickespelare, lågspelare och högspelare 
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Av spelarna angav 18.8%, n=73, att de endast spelade spel på mobiltelefon 

och/eller surfplatta. Av dessa var 32.9%, n=24, män och 65.8%, n=48, kvinnor. 

För att kunna jämföra med de siffror som SCB och Statens medieråd har tagit 

fram har det också undersökts hur stor andel av vårt stickprov som spelar på 

dator- och/eller tv-spel minst tre timmar per vardag. För det totala stickprovet 

var detta 28.1%. För män var siffran 39.3% och för kvinnor 5.1%. 

Drivkrafter 

Drivkrafter till spelande mättes med fyra skalor: prestation, social interaktion 

online, emotionsdrivet spelande och kontrollförlust. För att undersöka om 

skalorna har mätt drivkrafter till spelande testades deras korrelation med speltid. 

Drivkraftsskalorna korrelationstestades också med varandra för att undersöka 

om de varit mått på distinkta drivkrafter till spelande. Den interna konsistensen 

för drivkraftsskalorna undersöktes med Cronbachs alfa. Dessa resultat 

presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1 

Korrelationer mellan de olika skalorna för drivkrafter samt speltid, 

Cronbachs alfa för skalorna presenteras inom parentes 

Variabel Prestation 

(α=.73) 

Social 

interaktion 

Online (α=.76) 

Emotionsdrivet  

Spelande 

(α=.71) 

Kontrollförlust 

(α=.68) 

Speltid 

 

.46** .52** .37** .46** 

Prestation 

 

- .51** .25** .42** 

Social interaktion 

online 

 - .30** .41** 

Emotionsdrivet 

spelande 

  - .48** 

* p <0.01;  

** p <0.05 

    

På de fyra skalorna för drivkrafter till spelande delades medelvärdena på 

antalet frågor för att få jämförbara värden. Dessa värden kunde därmed variera 

mellan noll och ett och är ett mått på hur stor andel av frågorna per skala som i 

genomsnitt har besvarats positivt. 

Utifrån detta svarade spelarna, n=389, M=0.52, för prestation, M=0.42 för 

social interaktion online, M=0.41 för emotionsdrivet spelande och M=0.31 för 

kontrollförlust. 

Gruppen som spelade minst tre timmar om dagen, n=193, svarade M=0.65 för 

prestation, M=0.57 för social interaktion online, M=0.50 för emotionsdrivet 

spelande och M=0.41 för kontrollförlust. 

Familjestruktur 

Figur 3 visar den procentuella fördelningen mellan olika familjestrukturer i 

stickprovet. För att undersöka om familjestruktur har en påverkan på speltid 
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gjordes oriktade t-test mellan två vårdnadshavare och de övriga 

svarsalternativen. Enligt t-test mellan två vårdnadshavare, n=331, M=2.99, 

SD=2.95 och en vårdnadshavare, n=62, M=3.86, SD=3.31 fanns det en 

signifikant skillnad t(391)=2.10, p=0.04, d=0.28, som visar att de som bor med 

en vårdnadshavare spelar något mer än de som bor med två vårdnadshavare. Det 

fanns inga signifikanta skillnader mellan två vårdnadshavare och andra 

familjestrukturer. 

 

Figur 3 

Procentuell fördelning av familjestruktur 

Samband mellan drivkrafter till spelande och sömn, skolgång, vänner 

offline och mående 

För att undersöka sambanden mellan drivkraftsskalorna och frågorna om 

mående, skolgång och vänner offline användes oriktade korrelationstest i form 

av Spearmans korrelationskoefficient.  

Då mående skilde sig åt signifikant mellan könen testades mående mot 

drivkraftsskalorna både för totalgruppen och uppdelat efter kön, vilket visas i 

Tabell 2. 
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Tabell 2 

Måendes korrelation med de olika skalorna för drivkrafter till spelande 

Variabel Prestation Social 

interaktion 

online 

Emotionsdrivet  

spelande 

Kontrollförlust 

Mående för 

hela gruppen 

(n=389) 

 

-.07 -.15** .28** .21** 

Mäns mående 

(n=284) 

 

.06 .00 .32** .32** 

Kvinnors 

mående 

(n=100) 

-.03 -.20* .26** .19 

* p <0.05;  

** p <0.01 

    

I Tabell 2 syns en svag negativ korrelation mellan social interaktion online 

med mående både för hela gruppen och för kvinnor. Detta innebär att dessa 

grupper uppgett att de mår något bättre ju högre de skattat på social interaktion 

online. Emotionsdrivet spelande korrelerar svagt till måttligt positivt med 

mående för alla grupper medan kontrollförlust korrelerar svagt positivt för hela 

gruppen men måttligt för män. De positiva korrelationerna innebär att 

gruppdeltagarna mår något till måttligt sämre ju högre de skattat på 

emotionsdrivet spelande eller kontrollförlust. Tabell 3 visar beräkningar för 

sömn och skolfrågorna. 
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Tabell 3 

Sömn och skolfrågornas korrelationer med de olika skalorna för drivkrafter 

till spelande 

Variabel 

(n=389) 

Prestation Social 

interaktion  

online 

Emotionsdrivet  

spelande 

Kontrollförlust 

Hur många 

timmar brukar 

du i genomsnitt 

sova under 

natten innan en 

skoldag?  

 

-.08 .04 -.15** -.19** 

Hur ofta 

brukar du göra 

dina läxor? 

 

-.05 -.04 -.19** -.20** 

Hur ofta 

brukar du gå 

på dina 

lektioner när 

du är frisk? 

 

.08 -.05 -.07 -.11* 

Hur 

utmanande 

tycker du att 

skolan är? 

.00 .00 -.06 -.10 

* p <0.05;  

** p <0.01 
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I Tabell 3 syns en svag negativ korrelation mot emotionsdrivet spelande för 

sömn och läxor. Detta innebär att deltagarna har uppgett att de sover något 

mindre och gör läxorna något mer sällan när emotionsdrivet spelande är en 

större drivkraft. Det syns även en svag negativ korrelation med kontrollförlust 

för sömn, läxor och lektioner. Detta innebär att deltagarna har uppgett att de 

sover något mindre, gör läxorna något mer sällan och går på något färre 

lektioner när kontrollförlust är en större drivkraft. Tabell 4 visar beräkningar för 

vänner offline. 

Tabell 4 

Frågorna om vänner offlines korrelationer med de olika skalorna för 

drivkrafter till spelande 

Variabel (n=389) Prestation Social 

interaktion 

online 

Emotionsdrivet  

spelande 

Kontrollförlust 

Hur många dagar i 

veckan träffar du 

vänner kopplat till 

fritidsaktiviteter, till 

exempel sport eller 

föreningsengagemang? 

  

-.00 -.15** -.12* -.04 

Hur många dagar i 

genomsnitt per vecka 

träffar du vänner 

utanför skolan utan att 

det är kopplat till 

fritidsaktiviteter? 

.02 -.01 -.08 -.08 

* p <0.05;  

** p <0.01 
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I Tabell 4 syns en svag negativ korrelation mellan att träffa vänner via 

fritidsaktiviteter mot skattningar på social interaktion online och emotionsdrivet 

spelande. Detta innebär att deltagarna har uppgett att de något mer sällan träffar 

vänner via fritidsaktiviteter när social interaktion online och/eller emotionsdrivet 

spelande är större drivkrafter. 

Skillnader mellan högspelare och låg- och ickespelare 

För att testa hur högspelare skiljde sig mot låg- och ickespelare vad gällde 

faktorerna mående, vänner offline, sömn och skola användes oriktade t-test. 

Nedan följer de signifikanta resultaten. 

Mående 

Mående mättes genom skattningar av symptom på ångest och nedstämdhet. 

Eftersom mående skilde sig signifikant mellan könen gjordes dessa tester separat 

för män och kvinnor. 

Mellan män som var högspelare, M=10.27, SD=8.13 och män som var 

lågspelare, M=7.13, SD=6.30 fanns en signifikant skillnad t(279)=3.66, p=.01, 

d=0.43, för vilken homogen varians inte kunde antas. Detta visar att högspelare 

skattat signifikant högre på måendeskalan och därmed mår något sämre än 

lågspelare. 

Mellan kvinnor som var högspelare, M=17.86, SD=9.68 och kvinnor som var 

lågspelare, M=12.87, SD=8.49 fanns en signifikant skillnad t(98)=2.36, p=.02, 

d=0.55, som visar att högspelare skattat signifikant högre på måendeskalan och 

därmed mår måttligt sämre än lågspelare. 

Mellan högspelare och ickespelare hittades inga signifikanta resultat gällande 

mående för något av könen. Figur 4 visar nivå av symptom på ångest och 

nedstämdhet för hög- och lågspelare. 
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Figur 4 

Skattningar av symptom på ångest och nedstämdhet för hög- och lågspelare 

med konfidensintervall (95%) 

Vänner offline 

För fritidsaktiviteter per vecka mellan högspelare, M=1.92 SD=2.06 och 

lågspelare, M=2.39, SD=2.10 fanns en signifikant skillnad t(387)=2.23, p=.03, 

d=0.23, som visar att lågspelare ägnar sig åt något fler fritidsaktiviteter än 

högspelare. 

Sömn 

Mellan högspelare, M=6.74 SD=1.06 och lågspelare, M=7.15, SD=1.00 fanns 

en signifikant skillnad t(387)=3.89, p=.01, d=0.40, som visar att högspelare 

sover något mindre än lågspelare. Figur 5 visar skillnaden i sömnmängd med 

konfidensintervall. 
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Figur 5 

Sömnmängd med konfidensintervall (95%) för hög- och lågspelare 

Skola 

 För läxor mellan högspelare, M=2.50 SD=1.05 och lågspelare, M=2.80, 

SD=1.04 fanns en signifikant skillnad t(387)=2.86, p=.01, d=0.29, som visar att 

lågspelarna gör sina läxor något oftare än högspelarna. 

För läxor mellan högspelare, M=2.50 SD=1.05 och ickespelare, M=2.86, 

SD=1.20 fanns en signifikant skillnad t(268)=2.44, p=.02, d=0.32, som visar att 

icke-spelarna gör sina läxor något oftare än högspelarna. Figur 6 visar skillnaden 

i hur ofta hög-, låg- och ickespelarna skattade att de gör sina läxor. 
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Figur 6 

Skattningar av läxläsning med konfidensintervall (95%) för hög-, låg- och 

ickespelare 

 

För utmaning mellan högspelare, M=1.91 SD=0.80 och ickespelare, M=1.68, 

SD=0.79 fanns en signifikant skillnad t(268)=2.16, p=.03, d=0.29, som visar att 

högspelare uppfattar skolan som något mer utmanande än icke-spelarna. 

Skillnader mellan mobil- och surfplattespelare och övriga spelare 

För att undersöka om speltiden såg olika ut beroende på vilket medium man 

spelade på gjordes oriktade t-test. De som enbart spelade på dator testades mot 

de som enbart spelade på mobil och/eller surfplatta, vidare benämnda som 

mobilspelare. De som enbart spelade på konsol testades mot mobilspelare.  

För speltid mellan dator, M=3.62, SD=2.38, och mobil, M=1.28, SD=1.25, 

fanns en signifikant skillnad t(160)=8.44, p=.01, d=1.23, för vilken homogen 

varians inte kunde antas, som visar att mobilspelare lägger mycket mindre tid på 

sitt spelande per dag än datorspelare. 
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För speltid mellan konsol, M=2.13, SD=1.35, och mobil, M=1.28, SD=1.25, 

fanns en signifikant skillnad t(89)=2.55, p=.01, d=0.65, som visar att 

mobilspelare lägger mindre tid på sitt spelande per dag än konsolspelare.  

I övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan mobilspelare och övriga 

spelare vad gäller sömn, skola, vänner offline och mående. 

Figur 7 visar könsfördelningen inom grupperna mobilspelare och bland övriga 

spelare. De kvinnor som enbart spelar på mobil utgav 48% av den totala gruppen 

spelande kvinnor. 

 

Figur 7 

Könsfördelning inom grupperna mobilspelare och övriga spelare 

Diskussion 

Eftersom vi hade många frågor är resultaten något spridda. För att göra det så 

lätt som möjligt för läsaren att följa har vi därför valt att utgå från 

frågeställningarna i diskussionen, med en sammanfattning på slutet. Först 

behöver dock vissa övergripande resultat diskuteras. 

Könsskillnader 

Ett fynd som påverkade tolkningen av många andra resultat var att det är en 

stor måendeskillnad mellan könen. Därför behövde alla resultat som relaterar till 

mående diskuteras uppdelat efter kön. 
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Det var dock inte den enda könsskillnaden. Kvinnor var överrepresenterade i 

ickespelargruppen och lågspelargruppen samt gruppen som enbart spelar på 

mobil eller surfplatta. Detta antyder att det finns subkulturella skillnader mellan 

hur män och kvinnor spelar. I vår studie kan vi inte utröna vad denna skillnad 

beror på eller består av. Att vi har relativt få kvinnor som är högspelare gör även 

resultatet något mindre pålitligt. En uppföljningsstudie med större antal kvinnor 

hade varit intressant. 

Spelvanor bland svenska gymnasieungdomar 

Vi ville undersöka hur spelvanor såg ut bland svenska gymnasieungdomar när 

det gällde speltid, drivkrafter, familjestruktur och kön, då det inte fanns så 

mycket svensk forskning på området. I vårt stickprov angav 84% att de spelar 

spel i någon utsträckning, vilket tydliggör vikten av att spelande som område tas 

på allvar i forskning.  

Vår totala andel personer som spelar minst tre timmar per dag, 28%, är hög i 

jämförelse med Statistiska centralbyrån (2015), 13-16%, och Statens medieråd 

(2017), 16%. Denna skillnad försvinner till stor del när man tittar på män och 

kvinnor separat. Troligtvis beror detta på att vårt stickprov innehöll en stor 

majoritet män. För män var vår andel 39%, för SCB var andelen 22-27% och för 

SMR 34-39%. För kvinnor var vår andel 5%, för SCB var andelen 3-6% och för 

SMR 1-3% (Statens medieråd, 2017; Statistiska centralbyrån, 2015). Det är värt 

att notera att SCBs och SMRs fynd har både likheter och skillnader med våra 

siffror och med varandra. 

Utifrån de medelvärden för drivkrafter som presenterats går det att 

argumentera för att vissa drivkrafter, främst prestation, ser ut att vara vanligare 

anledningar för individer att spela. Detta är dock ett resonemang som blir 

haltande då vi inte har något sätt att försäkra oss om att frågorna bär samma 

tyngd. Med det menar vi att olika frågor kan vara olika viktiga för att förklara ett 

fenomen. Till exempel kan man tänka sig att frågan om att man spelar för att 
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känna sig avslappnad säger mindre om hur emotionsdrivet man spelar än frågan 

om att spela för att slippa tänka på jobbiga livshändelser. Det är rimligare att tro 

att frågorna har relativt olika tyngd och därför lämpar sig bättre för att 

undersöka korrelationer mellan en enskild skala och andra faktorer än för 

jämförelser mellan skalor. Det hade även varit intressant att kunna jämföra även 

mellan enskilda frågor, men för detta hade fler svarsalternativ än ja och nej 

behövts. Vi tyckte att detta låg utanför fokus för uppsatsen och prioriterade att 

göra en enkät som var lätt att svara på. 

Till skillnad från de ickesignifikanta resultat som Blinka et al. (2015) fick 

kring internetanvändande fann vi att de som bor i hem med en vårdnadshavare 

spelar mer än de som bor med två. Det skulle kunna bero på många olika saker. 

Ett exempel är att ungdomarna som bor med två vårdnadshavare i högre grad 

kan tänkas få hjälp att kontrollera sitt spelande. En anledning till att vi hittade ett 

samband kring spelande kan vara att det är en mer specifik aktivitet än 

internetanvändande, vilket minskar antalet störvariabler. För att säkrare kunna 

uttala sig behövs mer detaljerad forskning. 

Samband mellan drivkrafter till spelande och sömn, skolgång, 

vänner offline och mående 

Vårt huvudsakliga resultat handlade om sambanden mellan drivkrafter till 

spelande och faktorerna där vi förväntade oss att hitta konsekvenser av 

problematiskt spelande, om några sådana konsekvenser kunde urskiljas med 

våra frågor. Diskussionen om drivkrafter har delats upp under rubriker för att 

förtydliga för läsaren. 

Sömn och skola 

För emotionsdrivet spelande och låg grad av medveten kontroll fanns en svag 

korrelation med att sova mindre och att göra läxor mer sällan. Dessutom fanns 

en mycket svag korrelation mellan låg grad av medveten kontroll och att inte gå 

på lektioner trots att man är frisk. Inga korrelationer fanns dock för frågan om 
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hur utmanande skolan uppfattas. Det fanns heller inga korrelationer för att spela 

prestationsdrivet eller av sociala anledningar. Detta antyder att negativa 

konsekvenser av spelande är associerade med att spela emotionsdrivet och att ha 

låg grad av medveten kontroll över sitt spelande. 

Tidigare forskning som vi har tittat på har undersökt skolprestation med andra 

mått än vad vi har gjort, oftast i form av betyg. Därför har vi inte hittat någon 

forskning som direkt bekräftar våra resultat. Hellström et al. (2012) fann att 

spelande kunde kopplas samman med att oftare stanna hemma från skolan. Detta 

går emot vårt resultat där vi inte hittade en koppling mellan närvaro på lektioner 

och speltid. Detta kan ha flera anledningar. Dels tittade Hellström et al. (2012) 

även på yngre ungdomar, 13-18 år, vilket gör att våra resultat inte är helt 

likvärdiga. Vi var ute i de flesta klasser fysiskt, vilket innebär att vi i större 

utsträckning kan tänkas missa individer som stannat hemma. Dock har vi också i 

samtal med lärare blivit informerade om att reglerna för närvaro har skärpts i 

många skolor, så ett uteblivet resultat kan lika gärna tillskrivas större 

kontrollfunktioner.  

Däremot har tidigare forskning hittat kopplingar mellan lägre betyg och högre 

speltid (Choo et al., 2010; Rehbein et al., 2010; Sahin et al., 2016). Även om 

våra frågor inte är likvärdiga har vi försökt mäta skolprestation, som betyg kan 

anses vara en form av mått på. Dessutom är drivkrafterna som vi har mätt ett 

försök att titta på mer underliggande faktorer som leder till ökad speltid. Våra 

resultat kan därför anses ligga i linje med tidigare forskning. 

Även när det gäller sömn går vårt resultat i linje med tidigare forskning som 

visat samband mellan minskad sömn och spelande som flyktbeteende (Hellström 

et al., 2012), vilket kan anses vara närliggande till vår skala för emotionsdrivet 

spelande. 
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Vänner offline 

Slutligen fanns två svaga korrelationer mellan att spela av sociala anledningar 

eller att spela emotionsdrivet och att umgås mindre med sina vänner genom 

fritidsaktiviteter. Detta återfanns dock inte för att umgås med vänner utanför 

fritidsaktiviteter.  

Våra resultat för emotionsdrivet spelande och spelande av sociala anledningar 

var inte oväntade. Emotionsdrivet spelande har i forskning kopplats samman 

med minskad tid för vänner (Hellström et al., 2012). Spelande av sociala 

anledningar kan i sig vara ett sätt att umgås med vänner via en fritidsaktivitet, 

vilket skulle kunna minska umgänge med vänner genom andra fritidsintressen. 

Ett mer oväntat resultat var frånvaron av korrelation mellan låg grad av 

medveten kontroll och att träffa vänner på fritiden. Detta på grund av att vi i vårt 

resultat återkommande haft samma kopplingar till negativa konsekvenser för 

kontrollförlust och emotionsdrivet spelande. Vad detta beror på kan vi inte veta 

säkert. En möjlig förklaring kan vara tränare eller föräldrar som har större insyn 

och möjlighet att påverka planerade fritidsaktiviteter jämfört med aktiviteter 

som ungdomen har eget ansvar för, som sömn eller läxor. Ett annat alternativ är 

att kontrollförlusten inte är specifik för datorspel utan istället innebär att alla 

fritidsaktiviteter går före andra mindre roande aktiviteter, exempelvis läxor. 

Mående 

När det gällde sambanden för mående fick vi på grund av den tydliga 

könsskillnaden dela upp beräkningarna efter kön. Det visade sig då att det för 

kvinnor finns en svag korrelation mellan att spela av sociala anledningar och att 

må bättre, samt en svag korrelation mellan att spela emotionsdrivet och att må 

sämre. För män fanns det två måttliga korrelationer, mellan att må sämre och att 

spela emotionsdrivet samt att ha låg grad av medveten kontroll över sitt 

spelande. Inga korrelationer hittades till prestationsdrivet spelande.  
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Sammantaget tyder detta på att spelande av emotionsdrivna anledningar och 

med lägre grad av medveten kontroll kan vara större riskfaktorer för sämre 

mående och då i förlängningen för problematiskt spelande än att spela av 

prestationsdrivna eller sociala anledningar. För kvinnor kan det till och med vara 

en skyddsfaktor att spela av sociala anledningar. 

Vi har mätt mående i form av symptom på ångest och nedstämdhet. Detta har 

tidigare visat sig ha kopplingar till speltid (Männikkö et al., 2015). Att vi har 

hittat korrelationer mellan mående och drivkrafter till spelande är intressant och 

leder till frågan om huruvida det är speltid eller andra bakomliggande faktorer 

som främst är det som påverkar hur man mår av sitt spelande. 

Skillnader mellan högspelare och låg- och ickespelare 

Under denna frågeställning undersökte vi skillnaderna mellan den grupp som 

spelar tre timmar eller mer per dag och de två grupperna som spelar mindre än 

tre timmar per dag eller inte spelar alls. När vi undersökte mående delade vi upp 

efter kön på grund av könsskillnaderna i mående. Det är värt att notera att 

kvinnor är överrepresenterade i lågspelargruppen och ickespelargruppen och 

underrepresenterade i högspelargruppen. 

För både män och kvinnor visade det sig att högspelargruppen mår sämre än 

lågspelargruppen, men det fanns ingen skillnad mellan hög- och 

ickespelargruppen för något av könen. Detta går i linje med tidigare forskning 

som visat att spelande kan kopplas samman med sämre mående (Dongdong et 

al., 2011; Männikkö et al., 2015). När det gäller hög- mot ickespelare har vi inte 

hittat något stöd i tidigare forskning. Det är ett intressant fynd som är svårt att 

tolka. Det är möjligt att det till exempel finns fler störvariabler i gruppen 

ickespelare, som rimligtvis har tid att ägna sig åt en mer varierande bredd av 

alternativa aktiviteter. Exempelvis har Desai et al. (2010) funnit att ickespelare 

konsumerar mer alkohol och droger än spelare, vilket kan påverka mående 

negativt. 
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När vi undersökte skillnaderna för de övriga frågorna delades deltagarna inte 

in i grupper efter kön. Resultaten visade att lågspelare ägnar sig åt något fler 

fritidsaktiviteter där de träffar vänner än högspelarna. I övrigt fanns inga 

signifikanta skillnader i hur högspelare umgås med vänner jämfört med de andra 

grupperna. För sömn visade det sig i linje med tidigare fynd (Männikkö et al., 

2015) att högspelarna sover mindre än lågspelarna, men ingen skillnad hittades 

mellan hög- och ickespelarna. För de skolrelaterade frågorna visade det sig att 

högspelarna gör sina läxor mer sällan än både låg- och ickespelarna. Dessutom 

upplever högspelarna att skolan är mer utmanande än vad ickespelarna gör. 

Denna fråga har inte lett till signifikanta resultat på någon annan faktor, vilket 

gör att man kan ifrågasätta vad frågan faktiskt har mätt. Vi vill därför vara 

försiktiga med att uttala oss om just detta resultat. 

Sammantaget hittar vi alltså flera skillnader mellan hög- och lågspelare. 

Högspelarna sover mindre, gör sina läxor mer sällan och mår sämre oavsett kön. 

De flesta skillnaderna försvinner dock när man jämför med ickespelargruppen 

istället, förutom läxor. Att det inte finns några skillnader i hur ofta man umgås 

med vänner utanför fritidsaktiviteter och att hur ofta man går på lektioner är 

också värt att notera. För lektionerna kan detta bero på starkare 

kontrollfunktioner från lärare. För vännerna kan det bero på liknande intressen 

som gör att man bara i extrema fall slutar umgås med vännerna för att spela.  

Mönstret som uppstår är alltså att högspelarna verkar uppleva något mer 

negativa konsekvenser av sitt spelande än lågspelarna gör. En annan möjlig 

tolkning är att lågspelarna upplever mer positiva konsekvenser av sitt spelande. 

Vi har inte undersökt lågspelare mot ickespelare, då tidigare forskning fokuserat 

på problematiskt spelande och funnit det svårt att särskilja hobbyspelare från 

problematiska spelare (King & Delfabbro, 2014b; Király et al., 2015; Ko, 2014; 

Rehbein et al., 2015). Vi förväntade oss därför att eventuella skillnader mellan 

ickespelare och lågspelare mer sannolikt skulle påverkas av störvariabler. 

Framtida forskning skulle kunna undersöka en eventuell sådan skillnad närmare. 
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En annan förklaring kan vara att de som spelar mycket i högre grad har dålig 

självkontroll. Det skulle kunna förklara varför skillnader finns mellan olika 

grader av spelande, men inte mot ickespelargruppen, där man i så fall kan tänka 

sig att alla grader av självkontroll är representerade.  

Det är intressant att notera att våra resultat när vi jämfört högspelare mot 

lågspelare kring sömn, mående, läxor och i viss mån fritidsaktiviteter påminner 

om de resultat vi fått på samma faktorer för skalorna emotionsdrivet spelande 

och kontrollförlust. Detta gör att man kan ställa sig frågan om dessa skalor i 

någon mån indikerar samma negativa konsekvenser av spelande som speltid gör. 

Framtida forskning skulle kunna vidare undersöka den kopplingen. 

Skillnader mellan mobil- och surfplattespelare och övriga spelare 

Under denna frågeställning undersökte vi skillnaderna mellan personer som 

enbart spelar på mobil och/eller surfplattor, som vi valt att kalla mobilspelare, 

och övriga spelare. Vi fann att mobilspelarna har lägre speltid än övriga spelare. 

Skillnaden i speltid är dock inte förvånande då många populära spel på mobil är 

utformade för att vara korta spel som du ofta kan återkomma till, exempelvis 

Candy Crush Saga, snarare än spel du spelar under en längre period, så som 

World of Warcraft på dator. Att det inte fanns några skillnader för övriga 

variabler så som sömn, skolfrågor, mående och hur ofta man umgås med vänner 

tyder på att val av spelmedium påverkar dig mindre än hur du väljer att lägga 

upp ditt spelande i form av speltid och vilka drivkrafter som för dig mot att 

spela. Dock verkar olika medium uppmuntra olika speltid, vilket kan vara viktigt 

att tänka på för framtida forskning. Rehbein et al. (2016) har tidigare hittat att 

val av spelgenre kan kopplas till speltid. Det vore utifrån detta rimligt att tänka 

sig att detsamma kan gälla för spelmedium. 

Eftersom vi testat speltid mellan de grupper som enbart spelar på ett medium 

kan vi inte vara säkra på att spelmönster ser likadana ut bland de deltagare som 

spelar på flera olika medium. Till exempel skulle spelande på dator kunna öka 
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om man dessutom spelar på konsol. Det är dock inte troligt att en sådan effekt 

skulle slå ut de signifikanta resultaten på speltid. 

Metoddiskussion 

Det finns flera skäl att betvivla stickprovets lämplighet att presenteras som 

representativt för populationen gymnasieungdomar i hela Sverige. Detta 

eftersom skolorna måste anses ha valts genom bekvämlighetsurval. Anledningen 

är dels på grund av att vi vände oss till närliggande skolor, vars geografiska och 

kulturella närhet kan göra stickprovet mindre representativt. Dessutom tackade 

flera av skolorna vi kontaktade nej till att medverka av olika anledningar som vi 

inte kunde styra över. Skolorna valde även vilka klasser som skulle medverka, 

vilket på grund av skolors bias om vilka elever som spelar mycket gjorde att vi 

fick en överrepresentation av klasser med inriktningarna teknik, 35.6% av 

svaren, och naturvetenskap, 17.2% av svaren. 

Enkätens utformning 

Enkäten skulle på många sätt ha kunnat gjorts annorlunda. Det är fullt möjligt 

att det hade varit bättre för studien om vi frågat om deltagarnas ålder istället för 

deras år på gymnasiet. Ålder stämmer inte alltid helt överens med vilket år man 

går. Ålder hade dessutom gett en siffra som lättare hade kunnat jämföras med 

statistik från andra källor. Detta eftersom ålder i många fall är något som frågas 

om (Statistiska Centralbyrån, 2015; Statens medieråd, 2017). Vi valde att fråga 

om år istället för att få en bättre bild av stickprovets representativitet, vilket vi 

inte hade kunnat veta om vi frågat om ålder eftersom olika personer i årskullarna 

fyller år olika tider på året. 

Vi valde även att fråga om vilket gymnasieprogram de gick på. Detta gjorde 

vi i ett försök att kontrollera för en skev spridning bland programmen i vår data. 

Vi fick en sådan skev fördelning och kunde statistiskt kontrollera för den. 

Problemet med frågan var att den ibland besvarades felaktigt. Vissa av de 

svarande svarade istället med namnet på skolan de gick på. Detta var generellt 
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inte något problem, då vi visste när vi varit där eller kunde jämföra med andra 

svar som kommit in samtidigt. 

När det gäller våra fyra drivkraftsskalor är vi nöjda med resultaten i stort, men 

det finns alltid förbättringar som hade varit möjliga. Vid beräkningar av hur väl 

våra skalor fångade verkliga drivkrafter är resultatet positivt. Drivkrafterna 

korrelerar med speltid, de korrelerar med varandra och enligt Cronbachs alfa 

ligger de inom en acceptabel nivå. Allt detta tyder på att vi lyckats mäta någon 

form av drivkraft till spelande. 

En möjlig förbättring skulle kunna vara att formulera frågorna mindre riktade 

emot spelande. Det vore rimligt att tänka sig att en person som spelar av 

tävlingsinriktade anledningar är tävlingsinriktad även i andra sammanhang. Att 

formulera frågor som fångar en mer allmän drivkraft skulle göra jämförelserna 

med ickespelare bättre och mer informativa. Ännu ett alternativ vore att ställa 

frågor om samma fenomen både riktat mot spel och mer allmänt formulerade. Vi 

valde att fokusera smalt i vår studie för att inte mista fokus på våra kärnfrågor. 

Brister och potentiella problem med studien 

Eftersom vi har gjort en explorativ studie har vi haft mindre möjligheter att 

dra generella slutsatser än om vi i större utsträckning hade utgått från vedertagna 

teorier. I just detta specifika fältet finns det ännu få vedertagna teorier och att 

binda upp sig till dessa innebär därmed också en annan form av begränsning, 

vilket syns i vårt avsnitt om IGD. 

En brist med enkät som datainsamlingsmetod är att det inte finns några 

garantier för att deltagarna har en korrekt uppfattning eller förståelse för sina 

beteenden och därför kan fylla i vissa frågor på felaktiga grunder. 

Förhoppningsvis sker detta i tillräckligt liten utsträckning för att det inte ska 

invalidera resultatet, men det finns inget säkert sätt för oss att veta. Av denna 

anledning är det extra viktigt att vara noga med formulerandet av frågorna och 
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att de har testkörts utifrån syftet att ta reda på om de är lätta att förstå och svara 

på. 

När det gäller frågors utformning går det att argumentera för att inte fråga om 

exakta tider för spelande och sömn. I vårt fall var det några individer som hade 

svarat att de spelade fler timmar totalt än det finns timmar på dygnet. Detta 

berodde i ett par fall på oseriösa svar, men i de övriga fallen verkade det bero på 

missbedömningar av speltid. Vår bedömning innan var att exakta svar var 

nödvändiga för att skilja de som spelar mycket åt i olika grupperingar, något 

som sedan inte visade sig nödvändigt vid analyser. Hade vi haft den 

informationen på förhand är det möjligt att vi använt intervaller istället för 

exakta alternativ. En annan möjlig lösning vore att enkäten varnade när den 

svarandes totala timmar överstigit 24, något som dock kunde gjort enkäten 

besvärligare att fylla i och lett till bortfall.  

En annan potentiell felkälla som dök upp under datainsamlandet var att 

deltagare vid några tillfällen hade svårt att komma in på enkäten på grund av att 

de stavat webbadressen fel. Detta kan ha påverkats av faktorer som handstil eller 

storlek på skrift när vi skrev upp adressen på tavlan längst fram i klassrummet. 

Detta skulle kunna skapa bortfall i form av att en ovilja att be om hjälp snarare 

än ett aktivt val att inte delta. Detta bortfall kan dock antas vara litet, då en stor 

andel av eleverna i de klasser som besöktes deltog i studien. 

Slutsatser 

Våra resultat visar att ungdomar spelar i stor utsträckning. Allra tydligast är 

detta bland män. 

Drivkrafterna prestation och social interaktion online kunde inte kopplas till 

negativa konsekvenser. Emotionsdrivet spelande och kontrollförlust hade svaga 

till måttliga korrelationer med negativa konsekvenser exempelvis minskad sömn 

och sämre mående. Detta påminner om resultaten när högspelare jämfördes mot 

lågspelare. Dessa test fick i stor utsträckning utfall på samma mått.  
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Sammantaget indikerar detta att drivkrafter till spelande är en möjlig ingång 

för att utforska bakomliggande faktorer för problematiskt spelande. 

Förslag till fortsatt forskning 

Drivkrafter är en intressant vinkel att utforska spelande ifrån. Vi har tittat på 

några i denna uppsats, men det finns fler möjligheter att titta på olika drivkrafter 

eller argumentera för andra uppdelningar. Exempel som vi har funderat på 

inkluderar att spela för att uttrycka sin personlighet eller spel som utforskande. 

Hunicke et al. (2004) tar upp fler möjliga idéer på drivkrafter. 

För att avgränsa vår studie frågade vi inte om vilka specifika genrer som 

individer spelade. Detta vore intressant att undersöka, men är också förknippat 

med inneboende problem då tydliga avgränsade genrer är svåra att definiera. 

I vår studie hittade vi en koppling mellan familjestruktur och speltid. Tidigare 

forskning som tittade på familjestruktur och internetanvändande fann dock inget 

samband (Blinka et al., 2015). Detta är ett område som går att titta närmare på. 

Om resultatet går att replikera i framtida studier vore det intressant att undersöka 

vad sambandet beror på. 

En viktig faktor som vi på grund av valda analysmetoder inte hade möjlighet 

att undersöka är skillnader mellan låg- och ickespelare. Våra svar indikerar att 

det finns en möjlighet att få intressanta svar kopplat till potentiella positiva 

effekter av spelande. En närmare studie av självkontroll eller allmänna 

drivkrafter är här en möjlig väg att gå. 

Forskning om spelande utgår ofta från ett patologiskt perspektiv. Det har lett 

till att positiva aspekter blir en aning bortglömda till förmån för undersökning av 

negativa aspekter och konsekvenser av spelande. Detta syns även i vårt arbete, 

särskilt när vi diskuterar tidigare forskning. Vi anser inte att spelande är 

inneboende negativt och därför vill vi poängtera vikten av att framtida forskning 

tittar närmare även på positiva sidor av spelande.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationstext till skolor 

Hej! Vi är två studenter som går sista året på psykologprogrammet vid 

Linköpings universitet. Nu under våren skriver vi vårt examensarbete om 

datorspelande bland gymnasieungdomar i ett försök att få en bild av hur 

spelvanor ser ut hos ungdomar i Sverige idag. Samtidigt vill vi titta närmare på 

olika drivkrafter till spelandet och om det finns kopplingar till mående, socialt 

liv och hur man upplever att skolgången fungerar. Som en del av detta önskar vi 

under februari och mars få komma ut i gymnasieklasser och administrera en 

enkät om dessa frågor. Vi kommer bland annat att jämföra spelare med 

ickespelare och därför är det viktigt för oss att så många som möjligt, oavsett om 

de spelar eller inte, fyller i enkäten. Upplägget vi tänker oss är först en kort 

presentation av oss och vad vi gör. Enkäten fylls sedan i av de som vill delta, på 

webbläsaren i mobilen. Enkäten tar ungefär tio minuter att fylla i så med 

introduktion behöver vi ungefär en kvart totalt. Vi vill också erbjuda att efteråt 

samtala lite kring området med ungdomarna om det finns tankar och funderingar 

och svara på eventuella frågor, vilket vi tänker kan få ta ungefär en kvart till. 

Senare i vår när vår uppsats är färdig delar vi givetvis gärna med oss av den 

färdiga uppsatsen samt en kortare sammanfattning som tar upp de viktigaste 

resultaten.  

 

Vi tror att detta ämne idag är mer relevant än någonsin, samtidigt som 

kunskap om konsekvenser och hur man faktiskt påverkas av sitt spelande är 

bristfälligt både hos ungdomarna själva och hos närstående. Att vara med i ett 

projekt om detta hoppas vi kan ge lite nya tankebanor hos eleverna, men vi 

hoppas också att det kan bidra till en bättre förståelse av hur spelande ser ut idag 

i Sverige och hur det påverkar spelarna.  

 

Är det några frågor så går det bra att nå oss på 

mailen ………………………………. eller ringa på ____________. 

 

Hoppas ni kan tänka er att vara med! 

 

Med vänliga hälsningar 

Magnus Westerlind och Kenny Nilsson 
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Bilaga 2: Enkäten 

Försättsblad 

Vi heter Magnus Westerlind och Kenny Nilsson och är två psykologstudenter 

på Linköpings universitet. Vi gör just nu vårt examensarbete om spelvanor hos 

gymnasieungdomar, vilket innefattar både datorspel, konsolspel, samt spel på 

mobil och surfplattor. Vårt mål är att undersöka hur spelvanorna ser ut, vad man 

drivs av i sitt spelande och andra delar av livet som kan påverka eller påverkas, 

så som psykologiskt mående eller hur man fungerar i skolan. 

Som en del av examensarbetet har vi utformat den enkät som du just nu är på 

väg att påbörja. Den är beräknad att ta ungefär 10 minuter att fylla i. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och alla svar vi samlar in är anonyma och hanteras 

konfidentiellt. Du kan avbryta när du vill och ditt svar kommer i så fall inte 

räknas med i vår studie. 

Samtycker du till att vi använder dina svar på den följande enkäten enligt 

förutsättningarna ovan? 

Ja, jag samtycker: [  ] 

Sida 1, demografiska faktorer, vänner offline, sömn och skola 

1. Vilket år på gymnasiet går du just nu?  

Svar: 1:a, 2:a, 3:e, Annat. 

2. Vilket gymnasieprogram går du? 

Svar: Fritext. 

3. Vilket kön har du?  

Svar: Man, Kvinna, Annat. 

4. Hur ser din boendesituation ut? 

Svar: Jag bor med två vårdnadshavare, Jag bor med en vårdnadshavare, Jag bor 

växelvis hos olika vårdnadshavare, Jag bor ensam, Annat. 
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5. Hur många timmar brukar du i genomsnitt sova under natten innan en 

skoldag? 

Svar: “mindre än 4”, 4, 5, osv… till “mer än 12”. 

6. Hur ofta brukar du göra dina läxor?  

Svar: Fem svarsalternativ från Aldrig till Alltid.  

7. Hur ofta brukar du gå på dina lektioner när du är frisk?  

Svar: Fem svarsalternativ från Aldrig till Alltid. 

8. Hur utmanande tycker du att skolan är?  

Svar: Fem svarsalternativ från Mycket svår till Mycket lätt. 

9. Hur många dagar i veckan träffar du vänner kopplat till fritidsaktiviteter, 

till exempel sport eller föreningsengagemang? 

Svar: 0-7 dagar. 

10. Hur många dagar i genomsnitt per vecka träffar du vänner utanför skolan 

utan att det är kopplat till fritidsaktiviteter?  

Svar: 0-7 dagar. 

Sida 2, speltid 

1. Spelar du spel på dator? 

Svar: Ja, Nej. 

Om ja så besvaras även följande två frågor: 

2. Hur många timmar spelar du spel på dator under en skoldag i genomsnitt?  

Svar: ”Mindre än 1”, 1, 2 osv… till ”mer än 12”. 

3. Hur många timmar spelar du spel på dator under en ledig dag i 

genomsnitt?  
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Svar: ”Mindre än 1”, 1, 2 osv… till ”mer än 12”. 

1. Spelar du spel på någon spelkonsol? 

Svar: Ja, Nej. 

Om ja så besvaras även följande två frågor: 

2. Hur många timmar spelar du spel på spelkonsol under en skoldag i 

genomsnitt?  

Svar: ”Mindre än 1”, 1, 2 osv… till ”mer än 12”. 

3. Hur många timmar spelar du spel på spelkonsol under en ledig dag i 

genomsnitt?  

Svar: ”Mindre än 1”, 1, 2 osv… till ”mer än 12”. 

1. Spelar du spel på mobiltelefon eller surfplatta? 

Svar: Ja, Nej. 

Om ja så besvaras även följande två frågor: 

2. Hur många timmar spelar du spel på mobiltelefon eller surfplatta under en 

skoldag i genomsnitt? 

Svar: ”Mindre än 1”, 1, 2 osv… till ”mer än 12”. 

3. Hur många timmar spelar du spel på mobiltelefon eller surfplatta under en 

ledig dag i genomsnitt? 

Svar: ”Mindre än 1”, 1, 2 osv… till ”mer än 12”. 

Sida 3, drivkrafter till spelande 

Sida 3 besvaras enbart av de individer som på föregående frågor svarat att de 

spelar i någon utsträckning. Frågorna besvarades med ja eller nej. 

Fråga 1-6 = prestation: 

1. Jag spelar för att jag tycker om att klara utmaningar.  

2. Det är viktigt att andra spelare ser mig som skicklig och kompetent.  
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3. Jag spelar för att det ger mig möjlighet att tävla mot andra.  

4. Det är viktigt att jag kan visa andra vad jag har åstadkommit i spelet. 

5. Jag spelar för att det känns bra när jag tar mig framåt i spelet (till exempel 

genom att levla upp, klara en nivå eller få achievements).  

6. Jag spelar för att bli så bra som möjligt på spelet. 

Fråga 7-11 = social interaktion online: 

7. Jag spelar för att jag tycker om att samarbeta med andra.  

8. Jag spelar för att umgås med vänner. 

9. Jag spelar för att det ger mig möjligheten att tillhöra en grupp (till 

exempel en guild, en klan eller ett lag). 

10. Jag diskuterar spel med andra spelare (till exempel vänner eller genom 

communities på nätet, som reddit och youtube). 

11. Jag har en viktig del av mitt sociala liv genom spel.  

Fråga 12-18 = emotionsdrivet spelande: 

12. Jag spelar för att inte vara uttråkad.  

13. Jag spelar för att det gör mig avslappnad.  

14. Jag spelar för att slippa tänka på saker jag egentligen borde göra.  

15. Jag spelar för att slippa tänka på jobbiga livshändelser. 

16. Under tiden jag spelar mår jag bättre än annars. 

17. Jag spelar för att slippa oroa mig inför framtiden. 

18. Jag spelar för att känna mig mindre ensam. 

Fråga 19-25 = kontrollförlust: 

19. Jag spelar även när jag inte har lust. 

20. Jag spelar mer än jag tycker att jag borde. 

21. Jag slutar inte spela förrän jag känner att jag är klar även om jag har annat 

jag borde göra (till exempel för att jag vill göra färdigt ett uppdrag i 

spelet, vill levla upp, eller inte vill avbryta en winstreak). 

22. Jag glömmer bort tiden när jag spelar.  
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23. När jag spelar struntar jag i att jag behöver äta.  

24. Jag spelar senare på kvällen än jag tycker att jag borde. 

25. När jag behöver göra något tråkigt på datorn går jag ofta över till att spela 

spel istället. 

26. Det är viktigt att jag kan uttrycka min personlighet i spel (till exempel 

genom vilka karaktärer jag väljer att spela, att välja hur saker i spelet ser 

ut eller genom hur jag interagerar med andra spelare). 

Sida 4, mående 

Måendefrågorna hade fem svarsalternativ från Sällan till Ofta. 

1. Jag känner mig väldigt ensam. 

2. Jag känner mig ledsen. 

3. Det känns inte roligt att göra saker som jag brukar tycka om. 

4. Jag känner mig trött och orkeslös. 

5. Mitt liv känns meningslöst. 

6. Jag känner mig misslyckad. 

7. Jag känner mig nervös eller orolig. 

8. Jag har svårt att sluta tänka på jobbiga saker. 

9. Jag oroar mig för att hemska saker ska hända. 

10. Folk omkring mig tycker att jag lätt blir irriterad. 

 

 


