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Sammanfattning  

 

I det moderna samhället har internet och spelande av olika slag som sker genom internet blivit alltmer populära 

aktiviteter. I takt med den explosionsartade utvecklingen har även problematiskt beteende följt i form av 

onlinespelsmissbruk, som blivit ett så pass omfattande problem att det idag omnämns som diagnosen ”Internet 

Gaming Disorder”, IGD. Företeelsen har dock inte enbart blivit mer framträdande vad gäller aktiviteten i sig 

utan också gällande mängden forskning som görs inom området. Den population som studeras flitigast och där 

onlinespelandet är som mest framträdande är bland yngre människor och främst bland pojkar och män. Mycket 

av den forskning som genomförts har behandlat onlinespelandets påverkan på individen samt dess inverkan på 

skola och utbildning. Syftet med denna studie är därför att undersöka huruvida onlinespelandet hos 

tredjeårselever på gymnasiet samvarierar med dennes självupplevda sociala umgänge samt skolprestation.  

 

Studien är genomförd utifrån en kvantitativ metod där en enkätundersökning utfördes inom åtta olika program 

på fyra av Norrköpings gymnasieskolor. Totalt besvarade 99 gymnasieelever enkäten. Studien analyseras med 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att söka förstå bakomliggande aspekter av onlinespelandet genom att 

diskutera sociala grupperingar och kategoriseringar som sker genom social interaktion. Studiens resultat 

stämmer ur flera avseenden överens med tidigare forskning där det tydligt går att se att killar spelar mer än 

tjejer. Studien visar även ett samband mellan onlinespelande och skola på så sätt att individer engagerade i spel 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering  

I dagens samhälle är internet ett bestående inslag i våra liv på både gott och ont. 

I många fall underlättas våra liv av tillgången till internet men samtidigt kan 

internet sammankopplas med olika sociala problem. Olika former av missbruks- 

och beroendeproblematik får genom internets etablering längre räckvidd och når 

ut till fler människor i samhället. Ett exempel på problematik som har ökat under 

senare år är onlinespelsmissbruket, som idag omnämns som diagnosen “Internet 

Gaming Disorder”, IGD, i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, fifth edition, DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013: 795-

798). DSM är en manual innehållandes standarddiagnoser som används inom 

psykiatrin världen över. I Sverige används DSM som ett komplement till ICD, 

The International Statistical Classification of Diseases. ICD-10, det vill säga den 

tionde upplagan av ICD, används inom öppenvården medan DSM används inom 

den kliniska psykiatrin. Viktigt att nämna här är att DSM fungerar som ett 

komplement till ICD som är det system som används huvudsakligen. Den 

svenska översättningen som används i Sverige heter i sin helhet “Internationell 

statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk 

förteckning” men kallas oftast kort för ICD-10-SE (Socialstyrelsen, 2013).  

De avgränsningar som American Psychiatric Association (APA) försöker 

etablera rörande IGD är att det enbart omfattar spel utan pengar samt att 

spelandet måste ske på fritiden och därmed inte vara ett inslag hos en 

affärsrörelse eller motsvarande. Beträffande eventuella underkategorier av IGD 

nämner de även att omständigheter liknande de hos IGD kan återfinnas hos 

personer som spelar “offline” vilket det än så länge finns väldigt lite forskning 

om. De fastslår även att det är oklart huruvida olika typer av onlinespel, som 

massively multiplayer online role-playing game, MMORPG, eller first-person 

shooter, FPS, kan ha olika konsekvenser för de som drabbas av ett missbruk 

(American Psychiatric Association, 2013: 796). Den stress som upplevs i 

samband med spelande kan delvis vara en form av abstinensbesvär till följd av 

att den enskilde har varit ifrån sitt spelande under en längre tid vilket också är ett 

kriterium när det kommer till att definiera missbruk och riskbruk (Davies, 2000: 

372).  

Begreppet Internet gaming disorder är inte helt etablerat inom forskarvärlden där 

synonyma begrepp som gaming addiction, problematic gaming behaviour, 

problematic game use och pathological gaming används vid internationella 

sammanhang vid sidan av IGD (Haagsma, Caplan, Peters & Pieterse, 2012: 202; 

American Psychiatric Association, 2013: 797). I den svenska kontexten används 

även bland annat begreppen onlinespelberoende samt datorspelsberoende vilka 

är de dominerande begreppen (t.ex. Dahlquist & Christoffersson, 2011: 40). 
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Även om denna typ av problematik finns hos flertalet åldersgrupper i samhället 

är det trots allt hos ungdomar som det tenderar att vara mest framträdande. 

Andelen av alla ungdomar i Sverige som spelar TV- och dataspel ökar nästintill 

konstant för varje år men hur stor denna andel är skiljer sig åt ganska mycket 

bland olika undersökningar. Ett ofta återkommande resultat bland 

marknadsundersökningar och kartläggningar är dock att killar samt unga 

människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade i 

statistiken (ISFE, 2012: 7; FHI, 2012: 42-43 m.fl.). Andra studier som gjorts 

påvisar också hur ett onlinespelsmissbruk hos ungdomar tenderar att samvariera 

med andra sociala problem så som svårigheter i skolan och problem med ångest 

och depression (t.ex. Fu, Chan, Wong & Yip, 2010: 491). Forskare inom socialt 

arbete och forskningsfält som tangerar socialt arbete, som psykologi, börjar 

komma fram till att en överkonsumtion av dataspelande är ett problem men 

samtidigt ett komplext sådant. Det tycks råda ett samband mellan 

onlinespelandet och en rad olika sociala problem men hur det kausala sambandet 

ser ut mellan dessa båda är desto svårare att konstatera och än så länge kan man 

med säkerhet inte säga något annat än att det råder ett samband mellan de båda 

(Charlton & Dawnfort, 2007: 1546).  

Rörande onlinespelandets omfattning skrevs det i en proposition från år 2009 att 

ungefär 10 % av Sveriges befolkning nyttjade internet för att kunna spela online. 

Författarna förutsade då att de räknade med att antalet spelare skulle öka under 

den kommande tiden tillsammans med hur mycket man spelar och att spelarna 

kommer att spela på flera olika plattformar (Prop 2009/10:193: 32). År 2013 var 

det så många som 55 % av internetanvändarna som använde sin uppkoppling för 

att spela spel någon gång i bland. Motsvarande siffra för de användare som 

dagligen kopplade upp sig online för att enbart kunna spela spel var 26 %. Bara 

det faktum att 19 % av de tillfrågade använde sin spelkonsol för att koppla upp 

sig online tyder på att utvecklingen sedan 2009 har gått väldigt fort när det 

kommer till spelandet online (Findahl, 2013: 20). 

Relevansen av detta problemområde för det sociala arbetets praktiker ligger i att 

allt fler ungdomar utvecklar ett avvikande beteende där deras onlinespelsvanor 

blir problematiska ur det perspektivet att de har negativa konsekvenser för både 

dem själva, sina anhöriga och för samhället i stort då de kan få problem med sin 

skolgång och senare även sitt arbete. För skolkuratorer ligger uppdraget i att 

vara observanta och att tidigt försöka se tendenser till ett problematiskt spelande 

för att på sätt ingripa innan det går för långt. I de fall där det redan har gått för 

långt och den enskilde besitter ett problematiskt spelande och blir i behov av 

någon form av hjälpinsats, finns det numer kliniker och behandlingshem som 

har specialiserat sig på just behandling av den här formen av spelmissbruk. 

Bland annat finns en av dessa kliniker i Linköping där personal med utbildning 

inom socialt arbete finns representerade och arbetar med bland annat enskilda 

samtal (Game Over, 2014). Handläggarna inom socialtjänsten har även enligt 
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lag skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka uppkomsten av 

missförhållanden bland barn och unga inom ramen för deras verksamhet (SoL 3 

kap. § 3 a). Denna studie kan bidra med kunskap till detta uppdrag inom 

Norrköpings kommuns gränser genom att kartlägga en viktig målgrupp för 

denna typ av verksamhet då populationen består av gymnasieelever i tredje året 

på lokala gymnasieskolor. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida onlinespelandet hos 

tredjeårselever på gymnasiet samvarierar med dennes självupplevda sociala 

umgänge samt skolprestation. 

Frågeställningar: 

Finns det ett samband mellan antalet timmar onlinespelande och självupplevd 

skolprestation? 

Finns det ett samband mellan antalet timmar onlinespelande och självupplevda 

sociala relationer?  

1.3 Avgränsning 

Forskningsområdet spelmissbruk är ett brett område och det är därför viktigt att 

direkt understryka att denna studie syftar till onlinespel och då inte spel i form 

av hasardspel, det vill säga spel om pengar. Studien behandlar endast onlinespel 

vilket sker uppkopplat till internet och alltså inte spelande av liknande karaktär 

som sker offline i frånkopplat läge. Studien omfattar inte heller spel av olika 

slag som sker via smartphones eller surfplattor då detta är ett om ännu mer 

mindre utforskat område. Vid framtida forskning kan dessa mycket väl vara en 

naturlig del av onlinespel men idag är det ännu oklart vilken roll dessa har 

beträffande enskilda individers medievanor annat än att de med stor sannolikhet 

kan komma att ha tydliga konsekvenser till följd av dess tillgänglighet. Det 

kunde varit en intressant aspekt att mer ingående studera smartphones och 

surfplattor just på grund av att området är outforskat. Dock upplever vi att denna 

studie skulle riskera att bli aningen för bred om även detta område skulle 

inkluderas. Det skulle i sådana fall snarare rekommenderas att studera dessa mer 

outforskade enheter separat. Utvecklingen sker dessutom väldigt fort inom detta 

område varpå det är svårt att säga vad för plattform som är dominerande om ett 

år eller än mindre under en längre tidsperiod. Studien kommer även att 

avgränsas med populationen gymnasieelever i Norrköpings kommun, närmare 

bestämt elever vilka går sitt tredje år. Då tidigare forskning har studerats i 

samband med förarbetet till denna studie har det framgått att det är främst 

ungdomar som drabbas av denna typ av problematik, vilket är ett argument för 

att välja just denna målgrupp (Fu, Chan, Wong & Yip, 2010: 491 m.fl.). 
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1.4 Begreppsdefinition 

Onlinespel 

Definition av onlinespel i denna studie utesluter offlinespel, spel som spelas utan 

att användare är uppkopplad mot internet, samt spel som spelas utan någon form 

av interaktion med andra spelare. Vidare har vi även valt att utesluta spel som 

spelas på telefoner samt läsplattor vilket markant har påverkat resultatet då vi i 

samband med våra skolbesök har observerat att en stor andel av de elever som vi 

träffat spelar den typen av spel oavbrutet under lektionerna vilket kan antyda att 

så även sker utanför skoltid. Vi valde att göra denna distinktion då vi i samband 

med förarbetet till detta självständiga arbete aldrig kom i kontakt med någon 

tidigare forskning som gjorde denna inkludering av dessa lättillgängliga 

plattformar vilket dock kan vara ett forskningsområde som kan komma att 

hamna i större fokus i framtiden när dess konsekvenser blir mer framträdande. 

Vi valde även att inkludera Facebook-spel inom definitionen av onlinespel då vi 

är av den uppfattningen att dessa spel till stor del spelas via stationär eller bärbar 

persondator. Det finns dessutom moment i dessa spel som i viss mån kräver 

någon form av interaktion med andra spelare vilket var ytterligare ett argument 

för att inkludera Facebook-spel i definitionen av onlinespel.  

Onlinespelsmissbruk 

IGD föreslår nio kriterier där en person anses lida av ett onlinespelsmissbruk om 

fem eller fler utav dessa uppfylls. De mest framträdande utav dessa kriterier är 

abstinensbesvär i form av irritation, oro och nedstämdhet, negligering av 

upprätthållandet av sociala och professionella relationer samt oförmåga att 

kunna hantera sina eventuella psykosociala problem i samband med överdrivet 

spelande. Relevansen för detta begrepp i vår studie är att de som ofta drabbas av 

detta tillhör den population som studien avser studera. Specifikt för just 

studenter är att de riskerar att vara en särskilt utsatt grupp beträffande just 

skolprestationer samt problem med både familj samt övriga sociala relationer 

(American Psychiatric Association, 2013: 795). Resultatdiskussionen kommer 

att innehålla reflektioner över studiens resultat och huruvida detta kan 

förknippas med tecken på just ett problematiskt onlinespelande.  

Socialt umgänge 

Begreppet står för en av de variabler vars förmodade samvariation önskas 

studeras i förhållande med variabeln onlinespelande. Variabeln kommer att 

göras mätbar, operationaliseras, genom frågor som berör respondentens 

självupplevda sociala nätverk samt kvaliteten och utbytet individen har utav 

detta. Det som mer specifikt blir av intresse att fokusera på är hur 

respondenterna ställer sig i frågor rörande sociala interaktioner och möten som 

sker såväl genom onlinespelandet, som mer vardagligt i form av familj, vänner 

och klasskamrater. Rent tekniskt är enkäten utformad så att variablerna kopplade 
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till detta begrepp besvaras främst utifrån ett antal attitydfrågor som syftar till att 

skapa ett underlag som bör kunna ge en överskådlig bild av hur respondentens 

självupplevda sociala umgänge ser ut. Mer om operationaliserings-processen 

och frågorna finns under enkätens utformning i metodkapitlet samt i 

analysavsnittet. 

Skolprestation 

Den självupplevda skolprestationen är det andra variabelbegreppet som önskas 

studeras i förhållande till onlinespelandet. Viktigt att poängtera är att det är 

individens självupplevda skolprestation som studeras vilket innebär att det inte 

finns någon generell tolkning kring vad som anses vara en bra eller mindre bra 

prestation i skolan. Många av enkätfrågorna rörande denna aspekt är därför upp 

till respondenten att tolka genom dess egna värderingar gällande arbetet i skolan. 

Variabeln kommer att göras mätbar, operationaliseras, genom frågor som berör 

antal timmar som läggs på studier varje vecka, skolnärvaro samt attitydfrågor 

rörande skolprestation och vikten av goda skolresultat. Mer om denna 

operationaliseringsprocess finns under enkätens utformning i metodkapitlet samt 

i analysavsnittet. 

Samvariation  

En viktig aspekt av studiens förutsättningar är att det är en omöjlighet att påvisa 

ett kausalt förhållande mellan onlinespelskonsumtion och socialt umgänge samt 

skolprestation enbart med hjälp utav studiens resultat och analys. På grund av 

detta blir begreppet samvariation centralt då det är detta förhållande som ska 

undersökas. Frågan som ställs blir med andra ord huruvida variablerna faktiskt 

samvarierar med varandra överhuvudtaget snarare än vilken variabel som 

påverkar vilken och i vilken ordning.  
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2. Tidigare forskning 

Problematiken rörande onlinespelsmissbruk och problematiskt onlinespelande 

överlag är enligt studerad forskning ett växande och ett till synes hett ämne på 

flera håll i världen och har under senare år varit upphov till ett snabbt växande 

antal publicerade artiklar varje 

år. Till höger finns resultatet av 

tre artikelsökningar genomförda 

12:e och 13:e mars 2014 med 

sökorden “Internet Gaming 

Disorder” på tre stycken olika 

sökmotorer för vetenskapliga 

tidskrifter. Sökmotorerna som 

användes var Scopus, Web of 

science och PsycInfo. Det är 

tydligt att antalet publicerade 

artiklar har ökat markant sedan 

2005 och särskilt under de 

senaste fem åren.  

Studier som genomförts inom 

ämnet tenderar att ofta ha barn 

eller ungdomar som målgrupp 

(Skoric, Teo & Neo, 2009; 

Charlton & Dawnfort, 2007; Frederiksen, 2014 m.fl.). Medierådet tar årligen 

fram statistik som rör ungas mediavanor för att kunna få fram ett underlag som 

är lättillgängligt för de som är intresserade eller direkt involverade i arbetet med 

unga. Metoden har sett ut ungefär på samma sätt sedan ett par år tillbaka där det 

år 2012 gick ut 2000 enkäter till ungdomar mellan 9-18 år där svarsfrekvensen 

var 41.2 % i snitt för samtliga ålderskategorier. Statistiska centralbyrån ansvarar 

för datainsamlingen och till viss del även sammanställningen (Medierådet, 2013: 

74-74). Det har i tidigare studier framkommit att uppåt 88 % av alla svenska 

ungdomar mellan 9-16 år spelar i någon utsträckning samtidigt som det är en 

stor skillnad på pojkars och flickors spelande där 92 % av pojkarna brukar spela 

dator- eller TV-spel medan motsvarande siffra för flickor ligger på 60 % 

(Medierådet, 2010: 44). Senare studier visar att det totala spelandet på tre år har 

gått ner till 69 % bland åldrarna 9-18 år medan skillnaderna mellan könen har 

blivit större där tjejerna generellt spelar mindre än tidigare medan pojkarna 

spelar allt mer (Medierådet, 2013: 35-36). Beträffande högkonsumtion av dator- 

eller TV-spel är pojkar klart överrepresenterade där 34 % av alla pojkar mellan 

9-18 år spelar minst tre timmar varje dag medan motsvarande siffra för flickor är 

3 % (Medierådet, 2013: 8). Värt att notera är att Medierådet är en statlig 

myndighet vilket innebär att dess resultat inte är helt vetenskapligt tillförlitligt. 
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2.1 Onlinespelande och skolprestation 

I mycket av de tidigare studier som gjorts internationellt har forskare sökt ta 

reda på hur ungdomars skolprestation påverkas av deras spelvanor. Liknande 

forskning har gjorts på grundskolenivå såväl som på högre utbildningsnivåer 

som högstadie- och universitetsnivå. Även i dessa fall har det varit möjligt att se 

ett svårdefinierat samband. Författaren påpekar att det går att se ett samband 

men att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning spelandet påverkar 

skolarbetet samt vilken av faktorerna som påverkar den andra (Anand, 2007: 

558-559). 

I studier rörande onlinespelandets samvariation med skolarbetet konstaterar flera 

internationella studier att onlinespelsmissbruk påvisar ett samband med 

försämrade skol-prestationer men samtidigt är ett onlinespelsmissbruk 

svårdefinierat vilket gör fenomenet komplicerat att studera (Shao, Jie-Zhi & 

Der-Hsiang, 2004; Skoric, Teo & Neo, 2009 m.fl.). Ämnets komplexitet lyfts 

fram genom att författarna beskriver att det finns olika sorters spelvanor och att 

de påverkar individerna på olika sätt. I en av studierna görs det en distinktion 

mellan ett högengagerat spelande och ett patologiskt spelande där författarna 

betonar att det i dagsläget inte finns någon tydlig gränsdragning gällande vad 

som är att spela mycket respektive att spela för mycket, vilket försvårar 

forskningen inom området (Skoric, Teo & Neo, 2009: 570). Detta problem 

diskuteras ytterligare i en annan artikel där författarna understryker att det inte 

finns någon konsensus i forskarvärlden gällande vad som ska betraktas som ett 

högengagerat spelande respektive ett patologiskt spelande. Detta är ett av de 

begrepp inom forskningsområdet där forskare försöker etablera en allmänt 

antagen definition (Charlton & Dawnfort, 2007: 1546). 

Bland internationell forskning har det även gjorts undersökningar som utformat 

åtgärdsförslag för att kunna motarbeta spelberoendet hos ungdomar. Bland dessa 

förslag har författarna riktat sig till såväl föräldrar och hemmiljön som lärare och 

skolmiljön (Shao, Jie-Zhi & Der-Hsiang, 2004: 579-580). Samtidigt framgår det 

i andra studier att måttligt spelande inte nödvändigtvis påverkar 

skolprestationerna utan att det istället kan förbättra elevers kunskaper och 

färdigheter inom vissa områden, som till exempel språkliga färdigheter (Skoric, 

Teo & Neo, 2009:570). Utöver det finns även studier som tyder på att måttligt 

spelande såväl som mycket frekvent spelande onlinespelare gör bättre ifrån sig 

på nationella kunskapstester inom vissa kunskapsområden än de som spelar 

väldigt lite eller inte alls (t.ex. Ventura, Shute & Kim, 2012: 1263-1264). 

Forskning som genomförts inom området onlinespelande har för det mesta 

kommit från Asien och Amerika, som också är ursprunget för den forskning som 

har presenterats ovan. Dock har även viss svensk forskning på grundnivå 

genomförts som påvisat liknande resultat som utländsk forskning. Bland annat 
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har ett examensarbete skrivits på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet där engelsk språkutveckling genom onlinespelande 

har kartlagts. Undersökningens informanter var från en liknande population som 

den som denna studie undersöker, det vill säga gymnasieelever. I detta arbete 

fann författarna flera intressanta aspekter rörande onlinespel och språkligt 

lärande. Det framgick tydligt att personer engagerade i onlinespelande klart 

upplever att aktiviteten bidrar till förbättrade språkliga kunskaper. Samtidigt var 

en viktig upptäckt att den språkkunskap som spelandet ger, inte alltid motsvarar 

en fullgod korrekt språkgrund, utan snarare ett språk som innehåller mycket 

slang och grammatiska fel. Dock framgick det att de positiva aspekterna av 

denna typ av inlärning väger tyngre än de negativa enligt författarna. Detta då 

åtskilliga delar av syftet i ämnesplanen för engelska även går att påvisa 

förekommer i onlinespel trots att dess syfte inte i första hand är 

språkutvecklande. En av de anledningarna till att författarna från första början 

var intresserade av ämnet var det faktum att det ofta finns förutfattade meningar 

från såväl allmänheten som lärare vad gäller onlinespelandets påverkan på 

ungdomars språkutveckling. Ett centralt inslag hos arbetet var därför att påvisa 

att det finns positiva faktorer med onlinespelandet. Något som också framgår 

tydligt genom en undersökning där det kunde konstateras att ungdomar som 

spelade onlinespel där de sociala inslagen var centrala, både utvecklade sin 

talade engelska men även utvecklade strategier för att kommunicera när 

språkkunskaperna inte räckte till alla gånger (Zakharia & Levin, 2012: 26-27).  

2.2 Onlinespelande och socialt umgänge 

Enligt studier gjorda i en svensk kontext finns det empiri som menar att 

onlinespelande medför både positiva och negativa konsekvenser. 

Onlinespelande främjar delvis socialt umgänge och nätverkande då det 

underlättar för att etablera nya kontakter mellan människor som kan befinna sig 

var som helst i Sverige eller i övriga världen. Som internetanvändare får man 

även bättre förutsättningar när det kommer till att värna om sina kontakter då det 

finns ett flertal plattformar som kan användas för kommunikation online, som 

till exempel Facebook eller Skype. Dock kan även ett allt för frekvent 

onlinespelande gå ut över befintliga relationer där kontakten mellan fysiska 

vänner och släkt kan försämras till följd av att personen i fråga tycks avskärma 

sig från verkligheten (Skr 2009/10: 46-47). En annan undersökning som gjorts 

har även studerat hur barn och ungdomars onlinespelande indirekt har en negativ 

påverkan på andra människor i deras närhet, och detta ofta i form av en 

omedveten sidoeffekt av deras spelande. I studien framgår det hur såväl 

föräldrars relationer samt syskonrelationer har tagit skada då ett för omfattande 

onlinespelande varit framträdande (Lundgren, 2011: 19-20). 

På Lunds universitet genomfördes 2012 en studie som i mångt och mycket 

liknar denna studie. Ett av de centrala begreppen som diskuterades i det arbetet 
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var begreppet “social interaktion” och hur det också är en framträdande del av 

onlinespelandet. Studiens resultat visade nämligen att den sociala aspekten som 

medföljer onlinespelandet var, enligt respondenterna, en av anledningarna till att 

de spelade onlinespel (Foldevi & Sarri, 2012: 27). Studiens metod påvisade 

också den en intressant aspekt vars tendens har varit väldigt framträdande inom 

mycket av den tidigare forskning som har studerats i samband med detta arbete, 

nämligen genusaspekten. Genusaspekten har blivit framträdande i sökandet på 

forskning inom området onlinespelande då en tydlig manlig dominans har 

påvisats. Detta inte heller enbart vad gäller vilket kön som spelar mest, utan 

även vad gäller vilket kön som främst är representerat i diverse undersökningar 

som gjorts. Den manliga överrepresentativiteten i undersökningar är speciellt 

tydlig i den senaste nämnda forskningen från Lunds universitet där hela 96.3 % 

(n=413) av studiens informanter var män (Foldevis & Sarri, 2012: 18). Detta är 

ett genomgående inslag överlag när det kommer till studier av onlinespelsvanor 

och beteenden i samband med spel då män tenderar att vara överrepresenterade 

som informanter eller respondenter. För att befästa vikten av detta ytterligare 

kan det nämnas att en studie vilken genomfördes mellan 2000-2003 resulterade i 

att 6495 respondenters svar samlades genom en enkät rörande en rad olika 

variabler i samband med deras onlinespelsvanor undersöktes. Av dessa 6 495 

respondenter var 85.4 % (n=5547) män (Yee, 2006: 16). 

Flera studier har utförts med avsikt att försöka hitta ett samband mellan 

dataspelande och våldsamt beteende samt fysisk aggression. Resultaten har 

varierat och med facit i hand går det idag inte att säga att det med säkerhet går 

att påstå att spelandet av våldsamma spel är en riskfaktor för ett ökat våldsamt 

beteende. Förhållandet kan lika gärna vara det motsatta där redan våldsamma 

personer ter sig till att spela våldsamma spel eller så beror det på andra 

bakgrundsvariabler som sociala relationer eller psykiska problem (Dahlquist & 

Christoffersson, 2011: 39-40). Det finns dock studier som visar att aggressiva 

tendenser och onlinespelsberoende i högre utsträckning samvarierar med 

varandra än vad måttligt spelbruk till synes samvarierar med den typen av 

problematik (t.ex. Kim, Namkoong, Ke & Kim, 2008: 215).  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genom studerandet av tidigare forskning inom onlinespelsområdet har flera 

intressanta aspekter av värde för denna studie upptäckts. Det är intresseväckande 

att ett ämne som bevisligen är växande inom forskarvärlden samtidigt har många 

relativt outforskade områden. Det som kanske dock är mest intressant att lyfta 

fram i just detta sammanhang är det faktum att det i nuläget inte finns en tydlig 

gränsdragning mellan vad som bör betraktas som ett högengagerat spelande 

samt ett patologiskt spelande. Att det inte på ett tydligt sätt går att definiera 

dessa båda begrepp är ytterligare argument för värdet av fortsatt och utökad 

forskning inom området. Vilket också är något som eftertraktas enligt DSM-5 



10 

 

för att ytterligare kunna fastslå på vilket sätt onlinespelande kan påverka 

individer (American Psychiatric Association, 2013: 795-798).  

Det är även värt att notera att flera positiva aspekter av onlinespelande har 

framkommit i tidigare undersökningar på området. Det som framförallt har 

framkommit är det faktum att personer engagerade i onlinespel har utvecklat 

avancerade strategier vid kommunikation och har även visat stora förbättringar 

än andra icke-spelare vad beträffar både språkliga färdigheter men även 

generellt bättre resultat i samband med nationella kunskapstester. Generellt har 

den tidigare forskningen som studerats främst kretsat kring onlinespelandet i 

förhållande till utbildning och lärande i allmänhet, men också kring dess 

psykiska förbindelse till individen. Bland annat har våldsaspekten av spelandet 

varit i fokus, där frågan som behandlats är huruvida individer tenderar att bli 

mer våldsbenägna genom våldsamma spel. Det har dock framgått att det är 

ytterst svårt att se huruvida dessa två aspekter påverkar varandra och i sådana 

fall hur de påverkar varandra. Forskningen kring detta kan vara av intresse för 

en bredare förståelse för forskningen som görs inom området onlinespelande, 

men har inte studerats närmare i samband med denna studie.   

Till sist är det även av intresse att nämna hur pass mansdominerad majoriteten 

av den tidigare forskningen på området har visat sig vara. På flera sätt är det 

dock förståeligt att fördelningen ser ut på detta sätt med tanke på att forskning 

av alla olika slag inom området har påvisat att onlinespelande är en aktivitet som 

domineras av det manliga könet. Detta förhållande har dock bidragit till ett 

strävande efter att studera både manliga och kvinnliga onlinespelsvanor i denna 

studie, för att på så sätt söka bilda en bredare helhetsbild.  

Utöver detta kan den tidigare forskningen som använts som teoretiskt underlag i 

denna studie främst ses som en kunskapskälla som studien tagit avstamp från. 

Idéer kring hur denna studie kan utformas har till viss del uppkommit genom att 

undersöka vilka intresseområden och populationer som varit i fokus i den 

tidigare forskningen. I viss utsträckning kan den tidigare forskningen även 

eventuellt användas i jämförelse med denna studies resultat och analys.            
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3. Teorianknytning 

3.1 Socialkonstruktivism 

Det teoretiska perspektiv som vi har valt att använda i denna studie är det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Vi bedömer att ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kan tillföra studien en mer relevant teoretisk diskussion än vad till 

exempel ett objektivistiskt perspektiv kan bidra med. Då studien avser att ta reda 

på självupplevda upplevelser kring studieprestation, socialt umgänge samt 

onlinespelsvanor söker vi ta reda på hur respondenterna upplever sin situation 

och hur de värderar dessa företeelser och beteenden. Detta är i enlighet med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet medan ett mer objektivistiskt perspektiv 

istället skulle kunna användas i samma studie för att konstatera att dessa 

företeelser är faktiska (Loseke, 2010: 164-165). Med hänsyn till att detta område 

ännu är förhållandevis outforskat gör vi bedömningen att ett konstruktivistiskt 

perspektiv kan tillföra värdefulla diskussioner som sedan kan användas som 

underlag för att definiera och konstatera att onlinespelsvanor i vissa avseenden 

och frekvenser kan uppfattas som ett socialt problem. Detta är något som 

välfärdssamhället inom en snar framtid måste hantera genom att utveckla nya 

arbetsmetoder och förhållningssätt. Vidare är det i dagsläget inte helt etablerat 

att ett frekvent onlinespelande är något faktiskt socialt problem vilket är en 

förutsättning för ett objektivistiskt perspektiv medan konstruktivisterna istället 

pratar om sociala problem utifrån att dessa blir problem i samband med att de 

konstrueras som sådana; det vill säga att några påstår sig drabbas av dessa samt 

att övriga i samhället ser detta som problematiskt (Loseke, 2010: 165). Denna 

teoretiska utgångspunkt används främst i studiens diskussionsdel där vi har för 

avsikt att diskutera studiens resultat. Studiens resultat kommer med andra ord att 

tolkas och analyseras utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet i ett senare 

skede av studien. Perspektivet kommer delvis att operationaliseras för att kunna 

skapa variabler i studiens enkät men används alltså främst vid teorikopplingen 

till resultatet och analysen av resultatet vid diskussionsdelen. Perspektivet 

kommer delvis att användas i studiens enkät genom till exempel frågor om hur 

eleverna ser på dem som spelar onlinespel och vilka egenskaper som de själva 

tillskriver dessa. 

Socialkonstruktivism är ett ontologiskt, eller kunskapsteoretiskt, perspektiv som 

används vid utforskandet av verkligheten där vissa antaganden gör att vi kan 

anta att världen fungerar på ett visst sätt i vissa avseenden. Perspektivet bygger 

på att sociala grupperingar och övriga sociala kategoriseringar konstrueras och 

rekonstrueras kontinuerligt utifrån sociala interaktioner (Biström, 2007: 95). 

Enligt socialkonstruktivism kan världen ses som något som enbart finns genom 

språket. Vi observerar och konstruerar vår verklighet utifrån vårt språk genom 

att söka benämna och definiera allt vi kommer i kontakt med (Börjesson, 2008: 

290-291). Vi påverkas även av andra människor och deras utsagor om hur 
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världen är beskaffad varpå vi kontinuerligt konstruerar och rekonstruerar 

ömsesidiga sociala konstruktioner. Det är i mötet med andra människor som vi 

börjar överlägga och diskutera hur vi ser olika på saker och ting och rör oss mot 

en gemensam konstruktion (Börjesson, 2008: 294).  

Vi har tagit avstånd från denna mer objektivistiska teoribildning då den till stor 

del inte är kompatibel med det socialkonstruktivistiska perspektivet. Den 

strukturfunktionalistiska rollteorin utgår från att vi lever i sociala strukturer där 

vi antar eller tilldelas olika roller utifrån andra människors förväntningar. Vår 

sociala tillvaro är ett växelspel där våra roller är förknippade med vissa 

förväntningar och beteendemönster som vi tar på oss att införliva, vilket vidare 

förstärker vår identifiering med vår tilldelade roll (Payne, 2010: 246-247). Som 

tidigare nämnt har det socialkonstruktivistiska stora fördelar över den 

strukturfunktionalistiska rollteorin då socialkonstruktivismen kan bidra med 

värdefulla insikter om hur onlinespelande konstrueras och rekonstrueras. 

Beträffande onlinespelsvanor bland ungdomar är det inte alltid en faktisk 

företeelse som konstruerats utan även idéer kring företeelsen kan konstrueras, 

vilket kan få kausala konsekvenser för gruppen som avses. I och med att en 

social kategorisering har konstruerats, till exempel ungdomar som lider av 

onlinespelsmissbruk, kan ungdomarna som faller inom denna sociala gruppering 

identifiera sig med den sociala konstruktionen och därmed antingen verka för att 

stärka sin identifiering med konstruktionen eller motverka detta och vidare 

differentiera sig från konstruktionen och försöka avvika från den (Hacking, 

1999: 43-44). Vidare kan även en diskussion om kausalitet föras i 

sammanhanget beträffande huruvida de unga spelar spel som en strategi för att 

hantera en befintlig negativ emotion eller upplever något sådant till följd av att 

de känner sig manade till att spela som en konsekvens av en socialt konstruerad 

kategorisering som de identifierar sig med (Eliasson, 2013: 36).  

Anta att det finns en social konstruktion av att unga människor spelar väldigt 

mycket spel. Detta kan få reella konsekvenser i att unga känner sig stressade till 

att spela onlinespel för att identifiera sig med den sociala gruppering som de fått 

till sig att tillhöra. Förhållandet kan också vara att den enskilde individen känner 

stress från annat håll, till exempel en stor arbetsbörda i skolan, vilket leder till att 

denne lägger ner mycket tid på onlinespel som en slags egenterapi vilket bidrar 

till upprätthållandet av den sociala konstruktionen om att unga människor 

tenderar att fastna i ett destruktivt spelbeteende, präglat av negativa emotioner 

som stress och även distansering till vänner och familj (Frederiksen, 2014: 36). 

Här kan man prata om en växelverkan där de enskilda individerna och den 

sociala konstruktionen påverkar varandra kontinuerligt genom att individerna 

identifierar sig med konstruktionen och reagerar medan deras handlingar ses i 

förhållande till den befintliga konstruktion enligt vilken de tolkas av andra 

(Hacking, 1999: 49).  
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Ett centralt inslag i socialkonstruktivismen blir därför begreppet ”sociala 

identiteter” vilket innebär att vi identifierar oss själva i förhållande och i relation 

till andra människor. Vi väljer att identifiera oss själva med andra eller tar 

avstånd från den rådande normen vilket framför allt är framträdande inom 

feministisk teori eller queerteori (Sohlberg, 2013: 269). Socialkonstruktivismen 

kan kritiseras utifrån att de som studeras och analyseras kan känna att deras 

upplevelser kommer i andra hand medan fokus ligger på själva konstruktionen. I 

det här sammanhanget kan de uppleva att deras psykiska och emotionella besvär 

förringas och istället varsebli personerna som enskilda individer. Istället ses hela 

gruppen utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet. Styrkan i perspektivet 

beträffande detta är att konstruktivistisk problemforskning syftar till att skapa en 

mer omfattande och inkluderande bild av hur dessa sociala konstruktioner 

konstrueras och rekonstrueras även av övriga parter som anhöriga och 

professionella (Sahlin, 2002: 128). 

Socialkonstruktivismen kan även tillämpas i arbetet med att definiera begreppet 

”sociala problem”. Ett problem som funnits länge inom socialt arbete är att det 

råder en viss kontrovers kring definitionen av sociala problem. Att de 

professionella inom ämnesområdet socialt arbete arbetar med just sociala 

problem råder det få tvivel om, men att ta fram en universell definition av 

sociala problem är något som forskare och akademiker arbetar med än idag. 

Meeuwisse och Swärd inleder sin egen antologi, en grundbok i socialt arbete, 

med att ägna nästan 50 sidor åt att problematisera begreppsdefinitionen av 

socialt arbete utan att egentligen ta fasta på att något alternativ är bättre än något 

annat. Några av de många alternativa definitionerna är till exempel att man kan 

se på socialt arbete som en global verksamhet med en stark historia av kulturella 

särarter eller en social konstruktion där olika rådande omständigheter och 

grupperingar tillsammans skapar konstruktionen socialt arbete. En av 

förklaringsmodellerna är att definiera sociala problem som något vilket knyts an 

till socialt arbete genom att dessa är de ting som man inom socialt arbete arbetar 

för att motverka. Här problematiseras sociala problem utifrån ett antal exempel 

på vad sociala problem faktiskt är; som familjeproblem, fattigdom och missbruk, 

vilka kan studeras och åtgärdas på individ-, grupp- och strukturnivå och vilka 

ser olika ut beroende på kontext (Meeuwisse & Swärd, 2007: 72). 

En annan problematisering av sociala problem har utförts av Loseke (2010: 4-5) 

vilken först bygger på vad för egenskaper sociala problem besitter genom att 

klargöra fyra parametrar man kan dra av dessa. Dessa fyra parametrar är att 

sociala problem är ombytliga och konstant aktuella för omtolkning eller 

förkastelse; vad som idag inte anses vara ett socialt problem kan imorgon vara 

något som både allmänheten och representanter från den akademiska världen 

mycket väl anser vara ett aktuellt och betungande socialt problem. Beträffande 

onlinespelsbruk var detta knappt ett problem för några år sedan då antalet 

användare var få till antalet och spelfrekvensen var förhållandevis låg till följd 
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av de begränsade uppkopplingsmöjligheterna. Sedan år 2005 har dock de 

akademiska publiceringarna ökat markant, vilket påvisades tidigare i arbetet, 

och även media har rapporterat att det mycket riktigt är ett socialt problem. 

Sociala problem är nästintill oändliga till antalet då olika personer tenderar att 

svara väldigt olika på vad som faktiskt är sociala problem till följd av de 

tillfrågade personernas egna erfarenheter och åsikter samt övriga 

omständigheter. Detta leder till den tredje parametern vilken är att det alltid 

råder en viss kontrovers eller meningsskiljaktighet rörande sociala problem. 

Beroende på kontexten och enskilda individer kan en och samma företeelse 

betecknas som ett socialt problem eller inte. Att ett ohälsosamt onlinespelande 

medför negativa konsekvenser har börjat bli påtagligt hos flera och stundvis 

återkommer omfattande rapporteringar i media om till exempel ungdomar som 

blivit tvångsvårdade med stöd av LVU § 3 till följd av deras spelvanor (t.ex. 

Förvaltningsrätten i Linköping FR 8524-13 & FR 2042-14). Den fjärde och 

kanske mest grundläggande parametern som Loseke lägger fram är att sociala 

problem alltid handlar om en företeelse som berör en grupp människor. Det är 

alltid ett problem som drabbar en grupp människor, som till exempel ett 

problematiskt spelbeteende som drabbar unga människor som medför negativa 

konsekvenser för dem själva men även för deras närstående. 

Sammanfattningsvis kan valet av det socialkonstruktivistiska perspektivet 

motiveras med att perspektivet med fördel kan användas när syftet med en studie 

handlar om att ta reda på hur människor ser på världen och om möjligt varför det 

förhåller sig på det sättet istället för något annat. Då forskningsområdet ännu är 

väldigt ungt och förhållande outforskat är det ännu för tidigt att kunna dra långt 

gående slutsatser och normalisera fenomenet vilket är ett av grundantagandena 

vid objektivistisk teoribildning. Istället kan socialkonstruktivismen bidra med 

kunskap som kan användas för att söka ta reda på varför vissa enskilda individer 

ser detta som problematiskt och skadligt medan andra inte gör det och vilka 

förhållanden som avgör dessa skilda förhållningssätt (Loseke, 2010: 166).  
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4. Metod och metodologiska överväganden 

Det som eftersträvas med denna studie är som tidigare nämnt att undersöka om 

det finns något samband mellan högstadieelevers onlinespelande och 

självupplevda skolprestation samt det sociala umgänget. Studien utformas därför 

utifrån en kvantitativ metod då syftet med studien är att söka ett samband mellan 

variabler. En kvantitativ metod är här att föredra då vi önskar få fram ett 

generaliserbart resultat för en större population utifrån en mindre grupp, det vill 

säga ett urval (Eliasson, 2013: 21). En kvalitativ metod var aldrig ett riktigt 

intressant alternativ i detta fall då det som önskas undersökas inte är ett 

sammanhang som kräver förståelse genom en djupdykande analys och tolkning 

utan snarare mer konkreta siffror att jämföra. Hade studien istället eftersträvat 

mer okvantifierbara företeelser kring ämnet onlinespelsmissbruk, exempelvis 

mer allmänna tankegångar kring varför man spelar, skulle en kvalitativ metod 

varit ett intressant och mer adekvat tillvägagångsätt (Eliasson, 2013: 27). För att 

kunna dra ytterligare slutsatser kring det insamlade materialet kommer ett 

induktivt tillvägagångssätt att användas i analysen utefter vad resultatet visar. 

Med induktiva slutsatser avses processen att utifrån ett specifikt eller ett flertal 

fall dra generella slutsatser som eventuellt kan gälla vid andra liknande 

omständigheter (Payne, 2010: 27-28).  

Det vetenskapliga paradigm som främst kopplas ihop med en kvantitativ metod 

är positivismen. Den positivistiska grundtanken syftar till att undvika mer 

allmänna metafysiska spekulationer och istället utgå från kunskaper insamlade 

genom erfarenheter. Numera är dock beteckningen för positivism bredare och 

ytterligare paradigm har utformats (Sohlberg, 2013: 261). Under de senare 

decennierna har mer pragmatiska utformningar av positivismen trätt fram i 

samband med att ett mer renodlat positivistisk förhållningssätt visat sig vara 

svårt att upprätthålla. I samband med detta har begreppet postpositivism 

uppkommit som grundar sig i det positivistiska synsättet men som snarare ser 

den stränga objektiviteten som ett i det närmaste ouppnåeligt ideal (Sohlberg, 

2013: 263). Till postpositivismen kan också, till viss del, den kritiska realismens 

inställning till kausala analyser inkluderas. Detta då ett postpositivistiskt 

perspektiv poängterar underliggande mekanismer i samband med 

orsaksförklaringar i en vidare mening än vad det mer klassiska positivistiska 

perspektivet gör. I utbyte mot ett atomiskt synsätt där fokus läggs på de små 

detaljerna och beståndsdelarna används istället ett holistiskt synsätt där mer 

generella kontexter eftersträvas (Sohlberg, 2013: 264). Genom detta resonemang 

kan det även konstateras att denna studie utformas utefter ett postpositivistiskt 

paradigm snarare än ett positivistiskt sådant. Detta främst då studiens teoretiska 

analys till stor del utformas för att kunna användas i mer generella diskussioner 

och slutsatser.  
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4.1 Enkätundersökning 

Studien genomförs med hjälp av en enkätundersökning som besvaras vid fem 

stycken gymnasieskolor där den riktar sig mot elever på årskurs tre. Eftersom 

studien riktar sig till en specifik grupp som finns samlade på en och samma 

plats, nämligen i gymnasieskolan, kan enkätundersökningen genomföras på 

plats, vilket bidrar till att ett större antal enkätsvar kan samlas in i anslutning till 

det att enkäten fylls i av eleverna (Eliasson, 2013: 29). Enkäten är uppdelad i två 

sektioner, vilka är bakgrundsfrågor samt attitydfrågor. Respondenterna besvarar 

frågor som rör sina egna spelvanor, den självupplevda skolprestationen och 

socialt umgänge, men även vissa frågor berörande tillgång till enheter som 

stödjer onlinespelande, metoder av införskaffandet av spel och uppfattningar 

kring andra människors spelande.   

Beträffande studiens validitet har vi sökt öka denna genom att tydligt definiera 

de centrala begrepp som studien behandlar. Detta för att kunna operationalisera 

våra begrepp så långt det är möjligt i samband med utformningen av enkäten för 

att respondenterna skall kunna besvara det som eftersöks (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010: 104). Viktigt här har också varit att utifrån målet om att 

säkerställa en hög reliabilitet försöka utforma en enkät som efterfrågar det vi 

sökt få svar på. Detta kan uppnås genom att till exempel inkludera frågor som på 

olika sätt efterfrågar samma variabel för att på så sätt undersöka om 

respondenten förstått frågornas innebörd. För att kunna besvara frågeställningen 

kring hur variablerna beträffande antal timmar onlinespelande och 

studieprestation samvarierar har vi utöver den explicita frågan “hur många 

timmar spenderar du i genomsnitt varje vecka på att spela spel online?” även 

inkluderat ett flertal frågor som rör det som kan kopplas till variabeln 

studieprestation. Då studieprestation inte är helt enkelt att definiera med tanke 

på dess komplexitet, inkluderar enkäten 28 % (n=8) frågor som kan härröras till 

just studieprestation. Två utav dessa är frågor med ordinalvariabeler om hur 

många timmar den enskilde respondenten spenderar på onlinespel respektive 

hemmastudier varje vecka. Beträffande övriga frågor med ordinalvariabler är 

dessa representerade av sex attitydfrågor. Dessa är frågor som respondenterna 

får ta ställning till med svarsalternativ bestående av ordinalvariabler om fyra 

olika varianser; instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer till viss del 

samt instämmer inte alls. Detta till följd av att vi gjorde bedömningen att ett 

stort antal svarsalternativ beträffande respondenternas attityd till de 

förhållandevis enkla påståendena skulle bli svåra att mäta och analysera vid ett 

senare skede. Statistiska centralbyrån har i samband med utbildningar för 

forskare kring att samla in, mäta och värdera kvantitativa resultat, använt just 

denna unipolära skalan då det underlättar för respondenterna att ta ställning till 

ett sådant påstående i förhållande till den bipolära motsvarigheten. Detta därför 

att skillnaderna mellan de två extremvärdena blir tydliga i förhållande till 

varandra (Scheffer, 2011: 36).  
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Beträffande operationaliseringen av det teoretiska perspektivet som vi har valt 

att använda, socialkonstruktivismen, har detta använts i samband med att vi 

söker ta reda på respondenternas självupplevda uppfattningar om hur väl de 

anser sig prestera i skolan, hur de ser på sitt eget behov av socialt umgänge, sina 

egna onlinespelsvanor samt även hur de ser på sina jämnåriga och deras 

onlinespelsvanor. Studiens resultat kan användas i arbetet med att förklara hur 

konstruktionen onlinespelsmissbruk samt närliggande beteenden konstruerats av 

jämnåriga. Dock kan detta arbete bara bidra till viss del då respondenterna ges 

ytterst lite utrymme att utveckla sina resonemang och då ett konstruktivistiskt 

perspektiv är beroende av just språk och ofta är bunden till en komplex 

verklighet (Loseke, 2010: 169-170). 

För att operationalisera begreppet “skolprestation” användes två frågor med 

kvantitativa variabler samt sex stycken frågor med kvalitativa variabler. Dessa 

har analyserats Spearmans rho. Samvariationen med frågan “hur många timmar 

spenderar du i genomsnitt varje vecka på att spela spel online?” har sökts genom 

att använda dessa ovanstående mått på korrelation med de frågor som 

operationaliserats utav begreppet “skolprestation”. För att operationalisera 

begreppet “socialt umgänge” användes sex frågor med kvalitativa variabler. 

Dessa har analyserats med Spearmans rho. Samvariationen med frågan “hur 

många timmar spenderar du i genomsnitt varje vecka på att spela spel online?” 

har sökts genom att använda dessa ovanstående mått på korrelation med de 

frågor som operationaliserats utav begreppet “skolprestation”. I enkäten 

inkluderades från början sju frågor vilka kunde härledas till socialt umgänge 

men av vilka en utav dessa uteslöts vid analysarbetet till följd av att ett antal 

elever haft synpunkter på frågan och där det konstaterats att de ej uppfattat 

frågan rätt eller på samma sätt. 

Enkätundersökningen utförs då vi båda är närvarande vid varje skolbesök för att 

söka säkerställa att förfarandet vid varje enskilt tillfälle blir så likartat som 

möjligt (Eliasson, 2013: 15-16). För att ytterligare öka validiteten har vi även 

inkluderat en mätning av studiens interna överensstämighet eller konsistens 

vilket även kan ses som ett mått på studiens reliabilitet.  

4.2 Population 

Den population som undersöks i denna studie är elever som går sitt tredje år på 

en gymnasieskola i Norrköping. Idealet skulle ha varit att populationen i studien 

skulle omfatta alla Sveriges tredjeårselever i gymnasiet men på grund av 

begränsade tillgångar blev studien istället avgränsad till motsvarande elevgrupp 

i Norrköpings kommun. I viss mån bör det dock vara möjligt att diskutera 

huruvida ett resultat från Norrköpings kommun kan generaliseras på en större 

population. Vi har för avsikt att föra just en sådan diskussion senare i det 

självständiga arbetet under studiens diskussionsavsnitt.  
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Enligt Skolverkets egen plattform för jämförelsetal och statistik, som drivs av 

företaget Artisan, fanns det under höstterminen 5779 registrerade elever inom 

Norrköpings kommun vilka för närvarande läser vid en gymnasieskola med en 

enskild eller offentlig huvudman. Med benämningen enskild huvudman avses 

samtliga gymnasieskolor vilka bedrivs fristående inom privat sektor. Med 

benämningen offentlig huvudman avses samtliga gymnasieskolor vilka bedrivs i 

kommunal sektor men inkluderar även de fåtal landstingsdrivna 

gymnasieskolorna vilka vid studiens tidpunkt var endast en till antalet 

(Skolverket, 2014). Vi har sökt statistik för antal elever i Norrköpings kommun 

vilka går i gymnasieskolans tredje år men har ej kunnat hitta någon sådan. 

Antal elever   

Variabler Norrköping per år 2013 Riket per år 2013 

Elever, antal hos enskilda 

huvudmän 
1635 85079 

Elever, antal hos offentliga 

huvudmän 
4144 245117 

Elever, antal hos samtliga 

huvudmän 
5779 330196 

 

Eftersom denna population är relativt stor är det viktigt att urvalsramen anpassas 

för att stämma överens med populationen i så pass hög grad som möjligt för att 

öka representativitetsgraden på studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 

103). Som tidigare nämnt riktar sig studien till en specifik grupp som finns 

samlade på en och samma plats, nämligen i skolan, vilket också bör bidra till att 

minska bortfallet då enkätundersökningen kan genomföras på plats (Eliasson, 

2013: 29). Den urvalsram som har använts i samband med studien blir 

begränsad till Norrköpings kommun vilket medför en viss begränsad reliabilitet 

då dessa enbart representerar en liten andel av den totala ålderskategorin i hela 

landet vilket innebär att resultatet ej direkt kan tillämpas på en större population.  

4.3 Urval 

De urvalsmetoder som använts i denna studie är ett klusterurval följt av ett 

stratifierat urval, där Norrköpings gymnasieskolor har delats upp i grupper, 

strata, som sedan varit grunden för ett slumpmässigt urval som genomfördes 

med hjälp av en slumpgenerator. Det första steget av urvalet faller under 

kategorin klusterurval då den grupp som ska studeras, nämligen skolor, i detta 

sammanhang definieras som en ”naturlig” grupp, vilket klusterurvalet med 

fördel kan användas för (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010: 126-127). 

Därefter fattades beslutet att även utforma ett stratifierat urval för att på det viset 

dela upp skolorna i ytterligare grupper. Det stratifierade urvalet lämpade sig väl 

som en grund då det är önskvärt att alla gymnasieskolorna innehar en lika stor 

möjlighet att bli en del av studien, oberoende av dess storlek eller huruvida 
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skolan är kommunalt eller privatägd (Eliasson, 2013: 47). Studien strävar efter 

att uppnå ett generaliserbart resultat för populationen tredjeårselever i gymnasiet 

inom Norrköpings kommun. Utöver det går det att föra en diskussion huruvida 

resultatet går att generalisera över en nationellt omfattande population av 

tredjeårselever på gymnasieskolorna. Dock har vi inte haft möjligheten att 

konstruera och utföra en sådan studie vars resultat är fullständigt generaliserbart 

för den populationen då vi saknar de resurser som krävs för ett sådant 

omfattande projekt. Det kan dock vara en möjlighet att diskutera huruvida 

Norrköpings kommun kan liknas med andra svenska kommuner för att på så sätt 

kunna vara representativ till viss del, utifrån ett nationellt perspektiv. En sådan 

diskussion kommer att genomföras senare i studien.  

När urvalet genomfördes delades först Norrköpings samtliga tolv gymnasie-

skolor in i två grupper. Den första gruppen bestod av de fem skolor vilka bedrivs 

av Norrköpings kommun samt Landstinget i Östergötland. Den andra gruppen 

bestod av de resterande sju gymnasieskolorna, vilka bedrivs fristående i privat 

regi. Utifrån dessa grupper genomfördes sedan ett slumpmässigt urval i Google 

Drive för välja ut fyra skolor från den första gruppen samt fem skolor från den 

andra gruppen för att få ett representativt urval beträffande elevernas spridning 

mellan skolor i olika regier.  

En komplett lista med de tolv gymnasieskolorna i Norrköping lades in i ett 

kalkylblad på Google Drive där de tilldelades ett slumpmässigt värde mellan 0 

och 1 genom formelkommandot =RAND. Efter att samtliga skolor lagts in och 

kopplats med ett värde valdes de fyra respektive fem skolor med lägst värde 

enligt slumpgeneratorn ut. Resultatet finns i sin helhet nedan där den landstings-

drivna gymnasieskolan, Himmelstalundsgymnasiet blev utvalt samt de tre 

kommunala gymnasieskolorna De Geergymnasiet, Ebersteinska gymnasiet och 

Hagagymnasiet. De fem fristående gymnasieskolorna blev Fria läroverken, 

Kunskapsgymnasiet, Plusgymnasiet, Realgymnasiet samt Rytmus musiker-

gymnasium.  

Skolorna informerades i samband med att vi skickade dem ett mail med vår 

förfrågan om att vi var intresserade av att komma i kontakt med upp till tre 

klasser med elever som gick sitt tredje år på sitt program. Beslutet om att 

eftersträva att genomföra enkäten i upp till tre klasser på varje skola fattades då 

detta på förhand upplevdes som ett bra riktmärke för att kunna samla in en 

adekvat mängd enkätsvar. Om flera av skolorna inte skulle kunna erbjuda tre 

klasser skulle ändå tillräckligt med enkätsvar förhoppningsvis kunna samlas in. I 

beräkningen fanns också med att vissa skolor kanske inte skulle ha tre stycken 

tredjeårsklasser. Vilka klasser vi ämnade besöka gjorde vi klart att det var upp 

till rektor eller ansvarig administratör att utse på egen hand beroende på hur 

omständigheterna såg ut på varje gymnasieskola. Vid gymnasieskolor med en 

praktisk inriktning, som till exempel Rytmus musikergymnasium och 
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Himmelstalundsgymnasiet, var omständigheterna sådana att flertalet av de 

yrkesförberedande programmen hade sin praktikperiod samtidigt som vi hade 

vår tre veckor långa datainsamlingsperiod. För samtliga gymnasium var även 

omständigheterna att de tredjeårsklasser som vi önskade besöka onekligen 

befann sig i det absolut sista skedet av sin utbildning varpå mycket av den tid 

eleverna befann sig i skolan gick åt till att genomföra skolornas egna 

utvärderingar, avsluta kurser och så vidare. Detta sammantaget föranledde att 

det underlättades för skolledningen eller skoladministrationen att de själva valde 

vilka klasser som kunde besökas samt vid vilka tillfällen.  

4.4 Analysmetod 

En korrelationsanalys skall användas för att få fram ett mått på hur det sociala 

umgänget samt skolprestation samvarierar med antalet timmar som 

gymnasieeleverna lägger varje vecka på motsvarande aktivitet. För att kunna 

pröva teorin rörande samvariationen mellan onlinespel och den självupplevda 

skolprestationen samt socialt umgänge, har vi formulerat hypoteser för att sedan 

pröva dessa mot studiens insamlade data och resultatet av analysen (Eliasson, 

2013: 104). Resultat- och analysdelen kommer även att innehålla inslag där 

analysernas statistiska signifikans prövas. Den statistiska signifikansen är ett 

mått på hur stor tilltro som finns till huruvida resultatet är generaliserbart för 

hela populationen. Vårt sätt att notera statistisk signifikans är mätt genom att 

ange den enskilda analysens p-värde vilket är ett numeriskt värde där ett så lågt 

värde som möjligt är eftersträvansvärt. Ett lågt värde är ett tecken på att 

analysen, eller korrelationen i våra fall, går att generalisera för hela 

populationen. Värt att notera är att bara för att resultatet har en statistisk 

signifikans behöver inte resultatet per se stödja vare sig arbetshypotesen eller 

nollhypotesen (Bryman, 2009: 241). Inom de traditionellt samhällsvetenskapliga 

forskningsområdena är det vanligt att forskare strävar efter resultat vilka är 

statistiskt signifikanta till högst p<0.05. Detta innebär att resultatet av hundra 

individer i samma population skulle resultera i att fem utav dessa skulle visa sig 

vara felaktiga. Ett problem med att fastställa ett mått av statistisk signifikans för 

ett resultat är att resultatet riskerar att antas respektive förkastas på felaktiga 

grunder. Med ett mått på statistisk signifikans om p<0.05 ökar risken för fel av 

så kallad “typ 1” vilket innebär att nollhypotesen förkastas trots att den är riktig. 

Detta till följd av ett förhållandevis lågt p-värde och att den insamlade data som 

finns visas vara slumpmässig och ej generaliserbar för hela populationen 

(Bryman, 2009: 242-243). En ytterligare risk med att fastställa ett mått av 

statistisk signifikans för en studies resultat är att man som forskare är för snabb 

att acceptera nollhypotesen trots att den är felaktig till följd av att den statistiska 

signifikansen är för hög trots att det enbart kan handla om små marginaler. 

Vår nollhypotes är att det inte råder något samband mellan antalet timmar 

onlinespelande och socialt umgänge samt skolprestation. Vår arbetshypotes är 
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att det råder ett samband mellan antalet timmar onlinespelande och den 

enskildes självupplevda sociala umgänge samt skolprestation. Efter att vi 

sammanställt vår data kommer vi med hjälp av korrelationsanalysmetoden 

Spearmans rho dra slutsatsen huruvida resultatet stöd vår nollhypotes eller 

arbetshypotes (Eliasson, 2013: 102). Korrelationsanalyserna har utförts genom 

statistikprogrammet IBM SPSS version 22, “Statistical Package for Social 

Science”. Den analysmetod i SPSS som vi använt oss utav är Spearmans rho 

vilken är applicerbar bland annat vid analyser då den ena variabeln är en 

ordinalvariabel medan den andra variabeln är en kvot- eller intervallvariabel 

(Bryman, 2009: 238). Den går även att använda i samband med analyser där 

korrelationen mellan två ordinalvariabler söks. Analysmetoden är en algoritm 

som ställer ett fiktivt resultat, vilket är helt slumpmässigt, mot ett perfekt 

samband som vars signifikans sedan testas för att få fram huruvida de två 

variablerna samvarierar samt huruvida detta samband är statistiskt signifikant 

eller så inte är fallet (Lehman, 2005: 108). Skulle ett värde vara nära -1 eller +1 

vilket innebär att det finns ett starkt samband mellan variablerna, är också 

sannolikheten att sambandet är statistiskt signifikant (Eliasson, 2013: 121). 

Detta innebär att det inte går att ta fram huruvida det finns en beroende och en 

oberoende variabel utan istället om det finns ett samband mellan de två 

variablerna eller inte (Bryman, 2009: 238). 

4.5 Författarnas förförståelse 

Larsson beskriver flera komponenter som han menar är väsentliga 

kvalitetskriterier vid utformningen av en studie. Ett av dessa kriterier är 

perspektivmedvetenhet som syftar till det faktum att studiens författare redan på 

förhand innehar en förförståelse för det fenomen som studien undersöker och att 

det är viktigt att klargöra dessa aspekter för läsaren (Larsson, 2005: 3-4). Vår 

förförståelse kring det valda forskningsområdet är knutet till ett gemensamt 

intresse för spelmissbruk och dess konsekvenser. Vi har inga tidigare 

verksamhetsbaserade erfarenheter inom området. En av författarna är ideellt 

engagerad i en idéburen organisation som har som syfte att sprida, samla och 

utveckla den svenska spelhobbyn. Dessutom har vi båda en bakgrund av 

gymnasiestudier och har spelet en viss del själva vilket skulle kunna innebära 

vissa förutfattade meningar om vilka resultat studien potentiellt skulle kunna 

påvisa utifrån våra egna erfarenheter. Eftersom vi dock är medvetna om detta 

faktum medför det att vi kan vara mer observanta och vara mer kritiskt 

reflekterande till våra egna åsikter i samband med till exempel utformningen av 

studien samt resultat och diskussionsdel.  

4.6 Etik 

Mängden forskning som genomförs i samhället har ökat under de senaste 

årtiondena vilket också har medfört ett större fokus på forskningsetiska frågor. 

En aspekt av yttersta vikt är principen om informerat samtycke. Denna princip 
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syftar till att personerna som ska tänkas ingå i studien ska bli informerade om 

vad studien innebär, för att med hjälp av den informationen besluta om de vill 

medverka i studien (Svensson & Ahrne, 2011: 31). En annan viktig aspekt som 

rör vår studie är den unga åldern på våra respondenter. Det hade varit önskvärt 

att genomföra studien på ungdomar på femton år då denna åldersgrupp ofta varit 

central vid tidigare undersökningar som genomförts inom området. Detta skulle 

inneburit en fördel då studiens resultat mer tydligt hade kunnat användas vid 

jämförelse med tidigare forskning. På grund av etiska riktlinjer och 

begränsningar är detta tyvärr inte en möjlighet för denna studie då rådande 

omständigheter medför att åldersgrupper under 18 år är ett känsligt område. 

Detta kan dock utan större problem vägas upp genom att ett antal retrospektiva 

frågor förs in i enkäten samt det faktum att åldersgruppen 18 år och uppåt också 

är en målgrupp som inom tidigare studier kring onlinespelande har varit 

representerad. En styrka med vår studie är dock att den lägger ett större fokus på 

just denna åldersgrupp vilket inte har gjorts tidigare i samma utsträckning.    

De nationella riktlinjerna kring informerat samtycke är förhållandevis oklara vid 

självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Eftersom en av studiens 

respondenter i efterhand visade sig vara 17 år har därför även diskussioner kring 

informerat samtycke utifrån Datainspektionens nationella riktlinjer pågått under 

vårt självständiga arbete. Datainspektionen är Sveriges tillsynsmyndighet vid 

hantering av personuppgifter, där tolkningen är att 15 år anses vara en tumregel 

för att kunna ge sitt samtycke utan vårdnadshavares inblandning och där 

huvudregeln är att vem som helst som antas förstå vad samtycket innebär kan 

lämna sitt eget samtycke vilket i regel är fallet vid 15 års ålder och vid äldre 

respondenter (Datainspektionen, 2013).  

Vidare har vi även värnat om respondenternas integritet och anonymitet då vi 

inte samlade in uppgifter som kan röja respondentens identitet. Dessa uppgifter 

är i regel ändå i samband med kvantitativa studier inte är relevant för resultatet 

(Eliasson, 2013: 42). De enskilda individerna som medverkat i studien kan inte 

identifieras i vårt resultat, analys eller diskussion. Vi var även tydliga med att 

poängtera att frågor som respondenterna av olika anledningar uppfattar som för 

svåra att svara på av olika anledningar inte är nödvändiga att besvara. 

Med tanke på att studien genomförs med hjälp av en kvantitativ metod var en 

viktig del av arbetet att göra ett grundligt jobb med enkäten som användes. Det 

är alltid en möjlighet att ämnena som behandlas i enkäten är känsliga för vissa 

av de personer som kan tänkas delta i undersökningen. Det var därför viktigt att 

frågorna utformades neutralt och inte blev färgade av våra antaganden och 

förutfattade meningar. Vi delade även med oss av våra kontaktuppgifter vid 

enkätgenomförandet om det senare skulle väckas några frågor eller funderingar 

från skolans ledning, lärare eller elever.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Om studiens utförande och respondenterna 

Av de nio gymnasieskolor som kontaktades i samband med utfallet av studiens 

urval, svarade fyra av skolorna att de kunde tänka sig att ställa upp i studien, 

fyra av skolorna svarade att de inte hade möjlighet att ställa upp medan den 

nionde skolan aldrig gav något klart besked. Av de fyra gymnasieskolor som 

studien genomförts på var tre fristående medan den fjärde skolan var driven av 

landstinget. Dessa fyra skolor var Himmelstalundsgymnasiet, Plusgymnasiet, 

Realgymnasiet och Rytmus musikergymnasium. Av de fyra skolor som 

meddelade att de inte hade någon möjlighet att ställa upp i studien var tre 

kommunala medan den fjärde var fristående.  

De fyra skolorna som ställde upp i studien besöktes av oss båda någon gång 

mellan den 23/4 och den 5/5. Vid tre av skolorna kunde vi genomföra samtliga 

besök vid ett och samma tillfälle medan vi vid en skola ombads att återkomma 

veckan efter för att på så sätt komma i kontakt med fler klasser och därmed fler 

elever. Totalt kom vi i kontakt med nio olika klasser med elever som gick det 

tredje och sista året på sin gymnasieskola. Dessa klasser var fördelade över sju 

olika program där samtliga klasser vid ett och samma program hade olika 

inriktningar. 

Skolor och antal klasser bland studiens urval  

Skola Program Antal klasser 

Himmelstalundsgymnasiet Naturbruksprogrammet (2) 

 Hantverksprogrammet (1) 

Plusgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (1) 

 Hantverksprogrammet (1) 

 Vård- och omsorgsprogrammet (1) 

Realgymnasiet El- och energiprogrammet (1) 

 Teknikprogrammet (1) 

Rytmus musikergymnasium Estetiska programmet (1) 

 

Totalt kom vi i kontakt med 99 stycken elever vilka blev våra respondenter i 

samband med att dessa besvarade vår enkät. Könsfördelningen var 49 % (n=48) 

tjejer och 49 % (n=48) killar medan en respondent valde att inte besvara någon 

fråga på enkäten. Medelåldern låg på 18.53 år (n=98) med en standardavvikelse 

på 0.692 år. 
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Åldersfördelning bland studiens urval 

Ålder 

Antal 

elever (n) 

Antal 

elever (%) 

17 1 1% 

18 52 53% 

19 39 40% 

20 4 4% 

21 2 2% 

 98 100% 

 

5.2 Onlinespelsvanor 

Vid hänsyn till könsvariabeln skilde sig dock de båda grupperna markant från 

varandra. 96 % (n=46) av killarna spelade onlinespel 1 timme i veckan eller 

mer. 69 % (n=34) av killarna spelade onlinespel 11 timmar eller mer varje vecka 

medan 18 % (n=9) av killarna spelade 31 timmar eller mer varje vecka. 45 % 

(n=22) av tjejerna spelade onlinespel 1 timme eller mer varje vecka. 6 % (n=3) 

av tjejerna spelade onlinespel 6-10 timmar varje vecka men ingen utav de 

kvinnliga respondenterna spelade 11 timmar eller mer varje vecka.  

Beträffande frekvensen av onlinespelandet var det en majoritet på 53 % (n=52) 

som svarade att de spelar onlinespel som minst ett flertal gånger i veckan. 

Liksom ovan blev resultatet att killarna spelade betydligt mer ofta än vad 

tjejerna gjorde. Medan 49 % (n=24) av killarna uppgav att de spelar onlinespel 

dagligen var motsvarande siffra för tjejerna 8 % (n=4). 49 % (n=24) av tjejerna 

uppgav att de aldrig spelar onlinespel medan motsvarande siffra för killarna var 

4 % (n=2).  

5.3 Onlinespel och skolprestation 

Nedan visar analysen att det finns ett samband där ett högt antal timmar 

onlinespelande påverkar antalet timmar hemmastudier negativt vilket dessutom 

uppvisar en statistisk signifikans om p<0.01. Beträffande närvaro i skolan fanns 

det i princip ingen korrelation samtidigt som det rådde en väldigt låg statistisk 

signifikans vilket gör att det inte kan dras några slutsatser av resultatet. 
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Korrelation mellan onlinespelande och självupplevd skolprestation 1 

Korrelation 
Spearmans 

rho 

Antal 

(n) 
Signifikans 

Signifikans 

(p) 

”Hur många timmar spenderar 

du i genomsnitt på skolan 

varje vecka?” 

-0.023 96 0.827 - 

”Hur många timmar spenderar 

du i genomsnitt på 

hemmastudier varje vecka?” 

-0.276 98 0.006 p<0.01 

 

Att notera nedan är att det råder ett mycket starkt samband mellan antalet 

timmar onlinespelande och huruvida den enskilde respondenten ofta längtar hem 

för att spela onlinespel eller ej vilket egentligen inte är så oväntat. Resultatet har 

visat att de som inte spelar onlinespel överhuvudtaget eller väldigt lite inte heller 

längtar hem för att kunna spela medan de som spelar mycket onlinespel istället 

desto oftare längtar hem för att kunna spela. 50 % (n=49) av respondenterna 

spelar 0-5 timmar onlinespel per vecka i genomsnitt och har samtidigt uppgett 

att de inte alls längtar hem för att kunna spela onlinespel. 10 % (n=10) av 

respondenterna vilka spelar onlinespel 11 timmar eller mer per vecka i 

genomsnitt har samtidigt uppgett att de instämmer till stor del eller helt. Detta 

tyder på att de som spelar mycket onlinespel tenderar att mer ofta längta hem för 

att kunna spela än de som inte spelar onlinespel. 

Korrelation mellan onlinespelande och självupplevd skolprestation 2  

Korrelation 
Spearmans 

rho 

Antal 

(n) 
Signifikans 

Signifikans 

(p) 

”Jag är nöjd med mina 

skolresultat” 
0.015 98 0.887 - 

”När jag är i skolan längtar 

jag ofta hem för att kunna 

spela onlinespel” 

-0.713 97 0.000 p<0.01 

”Jag lägger tillräckligt med tid 

på hemmastudier” 
0.013 96 0.766 - 

”Jag kan inte prestera bättre i 

skolan än vad jag gör nu” 
0.287 98 0.004 p<0.01 

”Att uppnå bra resultat i 

skolan är viktigt för mig” 
0.405 98 0.000 p<0.01 

Jag har lätt för att lära mig 

saker i skolan 
-0.152 98 0.134 - 
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Det finns i princip inget samband mellan respondenternas onlinespelsvanor och 

tillfredställelsen rörande studieresultaten samt upplevelsen att de lägger 

tillräckligt med tid på hemmastudier även om siffran för den statistiska 

signifikansen i båda fallen är väldigt hög och därför otillförlitlig. Det finns alltså 

en stor sannolikhet att resultaten inte är generaliserbara för hela populationen. 

Sambandet mellan antal timmar onlinespelande och upplevelsen av att inte 

kunna prestera bättre i skolan är befintligt om än inte allt för stort samtidigt som 

resultatet är statistiskt signifikant. Värt att notera här är att det råder ett positivt 

samband mellan antal timmar onlinespelande och den självskattade 

skolprestationen. Detta innebär att de som svarat att de inte spelar mycket 

onlinespel dessutom har svarat i högre utsträckning att de upplever att de inte 

kan prestera bättre i skolan än de som spelar mycket onlinespel vilka istället 

svarat att de kan prestera bättre i skolan i något högre utsträckning. 32 % (n=18) 

av respondenterna vilka spelar 0-5 timmar onlinespel per vecka i genomsnitt 

uppger att de instämmer till stor del eller helt att de inte kan prestera bättre i 

skolan än vad de gör nu medan 68 % (n=38) av respondenterna med samma 

spelvanor uppger att de instämmer till viss del eller inte alls. 5 % (n=1) av 

respondenterna vilka spelar onlinespel 21 timmar eller mer per vecka i 

genomsnitt och samtidigt instämmer till stor del eller helt, respektive 95 % 

(n=19) av respondenterna med samma spelvanor svarar att de instämmer till viss 

del eller inte alls.   

Rörande sambandet mellan antal timmar onlinespelande och huruvida det är 

viktigt att uppnå bra resultat i skolan visar det sig att det råder en stark statistisk 

signifikans rörande att det finns ett positivt samband mellan de två variablerna. 

Detta innebär att de som svarat att de inte spelar onlinespel eller väldigt lite 

onlinespel tenderar att värdera bra skolresultat högre än de som spelar måttligt 

eller mycket onlinespel. Medan 40 % (n=39) av respondenterna spelar 0-5 

timmar onlinespel per vecka i genomsnitt och samtidigt svarar att de instämmer 

helt eller till stor del att bra skolresultat är viktigt för dem, svarar 17 % (n=17) 

av respondenterna att de både har samma spelvanor som ovan och att de 

instämmer till viss del eller inte alls. Motsvarande siffror för respondenterna 

vilka spelar 21 timmar eller mer per vecka i genomsnitt är 5 % (n=5) beträffande 

att de instämmer till stor del eller helt samt 15 % (n=15) att de instämmer till 

viss del eller inte alls. 

Analysen uppvisar att det fanns ett litet samband mellan antalet spelade timmar 

och om respondenten anser sig ha lätt för att lära sig saker i skolan. 7 % (n=7) av 

respondenterna svarade att de inte alls hade lätt för att lära sig saker i skolan av 

vilka samtliga spelade mellan 0-5 timmar onlinespel i genomsnitt varje vecka. 

36 % (n=35) av respondenterna svarade att de instämmer till stor del eller helt 

och att de spelar mellan 0-10 timmar onlinespel i genomsnitt per vecka. 24 % 
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(n=24) av respondenterna svarade att de instämmer till stor del eller helt och att 

de spelar 11 timmar eller mer i genomsnitt per vecka. 

5.4 Onlinespel och socialt umgänge 

Det råder i princip inget samband alls mellan antalet spelade timmar onlinespel i 

snitt per vecka och självskattningen av att vistas tillsammans med andra 

människor är viktigt. Intressant att notera här är att värdet för signifikansnivån är 

väldigt hög där p=0.907 vilket skulle innebära att uppåt 91 % av 

svarsfördelningen är slumpmässig vilket vidare styrker att inget samband råder 

mellan dessa två variabler. 

Korrelation mellan onlinespelande och självupplevt socialt umgänge 

Korrelation 
Spearmans 

rho 

Antal 

(n) 
Signifikans 

Signifikans 

(p) 

”Att vistas tillsammans med 

andra människor betyder 

mycket för mig” 

0.012 98 0.907 - 

”Jag måste ha andra 

människor omkring mig för 

att må bra” 

0.287 97 0.004 p<0.01 

”Jag känner mig uppskattad i 

sällskapet av mina 

klasskamrater” 

-0.119 97 0.246 - 

”Jag trivs bra i skolan” -0.166 97 0.105 - 

”Jag tror att man kan utöka 

sitt sociala nätverk genom att 

spela onlinespel” 

-0.507 98 0.000 p<0.01 

”Många av mina vänner 

spelar mycket onlinespel” 
-0.556 98 0.000 p<0.01 

 

Beträffande behovet av att ha andra människor omkring sig för att må bra finns 

det en viss samvariation med antalet timmar som respondenterna spelar 

onlinespel. 83 % (n=52) av respondenterna vilka har uppgett att de spelar 

onlinespel 0-10 timmar i genomsnitt per vecka anger att de instämmer till stor 

del eller helt medan 17 % (n=11) uppger att de instämmer till viss del eller inte 

alls. 68 % (n=23) av respondenterna vilka har uppgett att de spelar onlinespel 11 

eller fler timmar i genomsnitt per vecka anger att de instämmer till stor del eller 

helt medan 32 % (n=11) uppger att de instämmer till viss del eller inte alls. 

Resultatet var signifikant där p=0.004 vilket resulterar i att p<0.01.  

Beträffande korrelationerna mellan spelade timmar onlinespel och huruvida 

respondenten känner sig uppskattad i sin klass samt huruvida respondenten trivs 

bra i skolan råder det endast ett svagt samband. Det finns ett svagt samband med 
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ett ökat antal timmar onlinespelande och tillfredställelsen beträffande socialt 

umgänge i klassen och trivsel i skolan överlag där de som spelar mycket i något 

högre utsträckning svarat de inte håller med påståendet att de känner sig 

uppskattade i sällskapet av sina klasskamrater eller trivs i skolan överlag. Inget 

av resultaten är dock statistiskt signifikanta och därför inte heller tillförlitliga. 

Korrelationen mellan antalet timmar som man spelar onlinespel och åsikten att 

man genom denna aktivitet kan utöka sitt sociala nätverk var påtaglig där det 

fanns en tydlig tendens att de som spelade mer onlinespel även ansåg att man på 

så sätt kunde utöka sitt sociala nätverk. 66 % (n=37) av de respondenter som 

uppgett att de spelar onlinespel 0-5 timmar i genomsnitt per vecka uppgav att de 

instämmer till viss del eller inte alls. 74 % (n=25) av de respondenter som 

uppgett att de de spelar onlinespel 11 timmar eller mer i genomsnitt per vecka 

uppgav att de instämmer till stor del eller helt. Beträffande de respondenter som 

uppgett att de spelar onlinespel 21 timmar eller mer i genomsnitt per vecka visar 

studiens resultat att 70 % (n=14) av dessa instämmer helt i att onlinespelande 

bidrar till att öka ens sociala nätverk, 10 % (n=2) instämmer till stor del medan 

20 % (n=4) instämmer till viss del. Beträffande de respondenter som uppgett att 

de inte spelar onlinespel svarade dessa att 24 % (n=7) att de inte trodde att 

onlinespelande kunde öka ens sociala nätverk alls, 42 % (n=12) att de instämde 

till viss del, 24 % (n=7) att de instämde till stor del samt 10 % (n=3) att de 

instämde helt. Resultatet var statistiskt signifikant där p<0.01. 

Till sist visade studiens resultat att det råder ett starkt samband mellan frekvent 

onlinespelande och att ha en vänskapskrets där beteendet är likartat. Av de som 

spelar onlinespel 0-10 timmar i genomsnitt varje vecka svarar 50 % (n=32) att 

de instämmer till stor del eller helt medan 50 % svarar att de instämmer till viss 

del eller inte alls. Av de som spelar 11 timmar eller mer i genomsnitt varje vecka 

svarar 85 % (n=29) att de instämmer till stor del eller helt medan 15 % (n=5) 

instämmer till viss del eller inte alls. Resultatet var statistiskt signifikant där 

p<0.01.  

5.5 Övriga fynd 

Det finns ett samband mellan kön och behovet av att ha människor omkring sig 

för att må bra. I studien framgår det att 57 % (n=12) av alla tjejer vilka befann 

sig i någon form av parförhållande uppgav att de spelar onlinespel i någon 

omfattning medan endast 36 % (n=10) av alla singeltjejer uppgav att de spelade 

onlinespel i någon omfattning.  

Vid hjälp av en enkel korstabellsanalys framkom det att medan 61 % (n=30) av 

alla manliga respondenter uppgett att de instämmer till viss del eller inte alls 

beträffande att det är viktigt för dem att uppnå bra resultat i skolan medan endast 

29 % (n=14) av de kvinnliga respondenterna svarat på samma sätt. Detta 

sammanfaller till stor del med den korstabellsanalys där det framkommer att 65 
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% av alla respondenter vilka spelar onlinespel 11 timmar eller mer i genomsnitt 

varje vecka medan endast 32 % (n=22) av de som spelar onlinespel 10 timmar 

eller mindre i genomsnitt varje vecka svarat på samma sätt. 

På frågan om respondenterna ansåg att många i deras ålder spelade för mycket 

onlinespel svarade 74 % (n=72) att de instämde helt eller till stor del. Endast 4 

% (n=4) svarade att de inte instämde alls i påståendet.  

Till sist kan det även vara intressant att nämna en observation som gjordes i 

samband med ett av skolbesöken. Under besöket i en klass där killarna var i klar 

majoritet, slog det oss att en överväldigande stor andel utav eleverna mer eller 

mindre öppet satt och spelade onlinespel på sina smarttelefoner under lektionen. 

Detta inträffade aldrig under våra övriga besök där tjejerna var i motsvarande 

majoritet eller då könsfördelningen var jämnare.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Validitet 

Med begreppet validitet menas hur väl frågorna som används i studien svarar på 

studiens syfte. Det är med andra ord av stor vikt att den rådande 

problemformuleringen på ett tydligt och korrekt sätt överförs till mätbara frågor 

(Eliasson, 2013: 16-17). Ett antal av de samband som vi tagit fram i samband 

med analysen av studiens resultat har varit statistiskt signifikanta där p<0.01 

medan andra där p<0.50. Att flera frågor har besvarats av samtliga respondenter 

är en indikation på att frågorna har varit väl formulerade och lätta att förstå. Ett 

statistiskt signifikant resultat är bra i samband med en tydlig korrelation medan 

ett samband där resultatet i princip inte är signifikant kan ytterligare tyda på att 

det helt enkelt inte finns ett samband mellan de två variablerna vilket vidare 

styrker detta påstående. Sammantaget tyder detta på att enkätens frågor har varit 

väl utformade där vi antingen kunnat styrka ett samband eller avfärda ett 

samband mellan två variabler. En hög validitetsnivå kan i mångt och mycket 

definieras som avsaknaden av systematiska fel (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010: 104). De svar som resultatet visat har på flera sätt visat 

tendenser som vi på förhand förväntade att se som till exempel att fler killar än 

tjejer spelar onlinespel, alternativt påvisat avsaknaden av samband vi på förhand 

misstänkte kunde finnas.  

Beträffande det kausala sammanhang som finns med i vår problemformulering 

är det svårt att avgöra vad som påverkar det andra. Då vi använder främst 

kvalitativa kvantitativa variabler, nämligen ordinalvariabler, tillämpar vi 

korrelationsanalyser på resultatet för att kunna genomföra analysen. 

Korrelationsanalyser säger ingenting om orsakssamband annat än huruvida det 

finns en samvariation mellan de två variablerna som prövas med varandra eller 

om så ej är fallet (Eliasson, 2010: 94). Det går med andra ord inte att göra annat 

än att spekulera hur det kausala sambandet ser ut, om det nu skulle finnas ett 

sådant, vilket vi avstått ifrån i detta arbete. 

Ett dilemma i samband med valet av metod och utförande är att de som spelar på 

en patologisk nivå med stor sannolikhet inte är i skolan överhuvudtaget där vi 

har genomfört vår enkätstudie. Dessa personer ser sitt spelande som något 

livsviktigt och låter det därför gå före andra sociala aktiviteter som utbildning 

och arbete. Under genomförandet av studien blev vi påminda om detta då 

förvaltningsrätten i Linköping dömde en tonårspojke till tvångsvård till följd av 

att han sedan en tid tillbaka hade tappat kontrollen över sitt spelande och inte 

varit i skolan sedan ett halvår tillbaka (Corren, 2014). För att komma åt dessa 

individer skulle vi behöva gå ut via vårdinrättningar eller elevhälsovården vilket 

dels skulle kräva mer omfattande förberedelser och förarbete samt en påtagligt 
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mer sensibel etisk diskussion. Det skulle därför kunna ha varit aktuellt att använt 

ett sådant metodologiskt tillvägagångssätt istället. Dock har vi med vår studie 

haft för avsikt att fånga upp beteendemönster och onlinespelsvanor hos elever 

som befinner sig i ett salutogent socialt sammanhang varpå skolan har varit en 

bra arena för vår studie. Hade vårt syfte istället skiftat fokus till det mer långt 

gångna onlinespelsmissbruket hade ett sådant tillvägagångssätt utan tvekan varit 

ett bättre sådant.  

Reliabilitet 

Reliabiliteten syftar till studiens replikerbarhet, alltså huruvida en ny 

undersökning genomförd på ett snarlikt sätt skulle påvisa liknande resultat 

(Eliasson, 2013: 14-15). En hög reliabilitet förutsätter att studien även har en 

hög validitet. Generellt kan man säga att en studiens reliabilitet ökar med hur bra 

dokumentation som förts under studiens planering, genomförande samt 

efterarbete. En aspekt som talar för en förbättrad reliabilitet i denna studie är 

tillvägagångsättet vid enkätgenomförandet. Det hade på förhand lagts vikt på 

hur respondenterna skulle informeras vid enkätgenomförandet, nämligen en kort 

och koncist presentation där precis samma information skulle ges vid varje 

enkättillfälle för att på så sätt uppnå en högre reliabilitetsnivå. I sammanhanget 

kan det dock vara av värde att nämna att eleverna satt nära varandra och 

potentiellt skulle det kunna innebära att svaren kan ha blivit påverkade av det 

faktum att de i viss mån kunde diskuteras. Vid själva genomförandet var dock 

känslan att detta inte skedde i någon större utsträckning, bortsett från frågan 

kring hur mycket tid som spenderades i skolan under en vecka. Dock är detta en 

fråga vars svar bör vara detsamma för de flesta i klassen vilket innebär att 

diskussionen kring den inte påverkar studien negativt.  

Ett beslut som fattades i samband med urvalet var att rektorerna eller ansvariga 

administratörer fick utse vilka klasser som passade bäst att genomföra enkäten 

hos. Detta är ett beslut som på förhand kan tänkas innebära problem på så vis att 

andra än vi själva kan sätta kriterierna för vilka typer av klasser som lämpar sig 

för denna typ av enkätstudie, speciellt om skolan i fråga har många olika klasser 

att välja mellan. Dock kan det i efterhand konstateras att detta inte bör innebära 

några problem då det ganska tydligt framgick att de klasser som utsågs delta i 

enkätundersökningen var de som var tillgängliga.  

Beträffande datainmatningen genomfördes, efter avslutad inmatning, ett antal 

stickprov för att se huruvida enkätsvaren hade förts in på rätt sätt i SPSS. Detta 

för att minska eventuella felaktiga datainmatningar som i sin tur minskar 

studiens reliabilitet (Eliasson, 2013: 15-16). Samtliga utav dessa stickprov 

visade att enkäternas svar inmatats på rätt sätt i SPSS. 

Som tidigare nämnt är studiens population avgränsad till gymnasieelever vilka 

befann sig fysiskt i skollokalerna vid den tidpunkten då vi planerade in besöket. 
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Detta medför en viss problematik då bland annat de som hypotetiskt är drabbade 

av ett patologiskt spelande löper en större risk för att vara frånvarande från skola 

och arbete varpå vi inte kan få en helt rättvis bild över hur dessa personer 

skildrar sina onlinespelsvanor samt skolprestation och socialt umgänge. Vidare 

har vi även uteslutit en fråga från analysarbetet till följd av att för många frågor 

under insamlingstillfällena uppkommit och då den tycks ha tolkats olika av 

respondenterna, frågan som rör attityden till IRL- respektive fysiska vänner. 

Detta för att motverka brister i det senare analysarbetet (Eliasson, 2013: 148). 

Generaliserbarhet 

Den grundläggande tanken med denna studie var att generera ett resultat som 

kan generaliseras med studiens population, nämligen tredjeårselever på 

gymnasiet i Norrköping. Viss problematik finns dock med denna aspekt då flera 

av skolorna tackade nej till undersökningen. Detta blir dessutom av extra 

intresse att nämna med tanke på att de skolor som tackade nej främst var 

kommunala och studieförberedande skolor. De skolor som ställde upp i enkäten 

var alla praktiskt inriktade och ur åtminstone den aspekten då också en homogen 

grupp. Det finns därför en sannolikhet att resultatet inte är fullt lika 

generaliserbart på studieförberedande gymnasieutbildningar som på praktiskt 

inriktade utbildningar. En annan detalj av intresse är att ett antal elever i de 

klasser som besöktes var frånvarande vid besöket vilket också kan påverka hur 

pass generaliserbart resultatet är (Eliasson, 2013: 148). Värt att nämna är också 

att en förhållandevis hög elevfrånvaro kan leda till att resultatet kan se 

annorlunda ut vid liknande senare studier på klasser där en högre närvaro finns 

och där elever med fler heterogena spelvanor finns representerade.    

En aspekt av studiens reliabilitet som har diskuterats är huruvida resultat som 

enkäten påvisar är möjliga att generalisera på en högre nivå och jämföra med 

andra kommuner i Sverige. För att kunna föra en sådan här diskussion har 

Norrköpings kommun jämförts med andra svenska kommuner av ungefär 

samma storlek vilket vi definierat som 25 % större eller mindre till invånarantal. 

De kommuner som har ingått i denna jämförelse är Borås, Helsingborg, 

Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Umeå, Västerås och Örebro. De 

främsta faktorerna som har jämförts är hur pass lika kommunerna är vad gäller 

grundskola och gymnasieskola. Det som genom denna jämförelse har blivit 

tydlig är att Norrköping på flertalet områden är statistiskt sämre än de andra 

kommunerna vad gäller såväl grundskola som gymnasieskola. Bland annat 

befinner sig Norrköping i botten av tabellen vad gäller betygspoäng efter 

avslutad gymnasieutbildning samt i botten av tabellen för gymnasieelever med 

grundläggande behörighet till universitet och högskola (RKA, 2014). Detta är 

extra intressant i sammanhanget eftersom flertalet av studiens enkätfrågor är 

kopplade till skola och skolprestation. Det är med andra ord möjligt att andra 



33 

 

faktorer kopplade till det faktum att Norrköpings kommun innehar en aningen 

sämre nivå på skolan i allmänhet kan spela in i hur denna studies resultat blir. 

6.2 Resultatdiskussion 

Onlinespel och skolprestation 

Det fanns ett starkt samband mellan antalet timmar onlinespelande och längtan 

hem från skolan för att kunna spela onlinespel. Ett utav studiens starkaste 

samband hittades just här där sambandet mellan just hemlängtan för att kunna 

spela onlinespel och antalet spelade timmar onlinespel i genomsnitt per vecka 

gav en koefficient enligt Spearmans rho på -0.713 där p<0.01. Det är inte 

konstigt att de som inte spelar onlinespel inte heller längtar hem för att kunna 

göra just det men att de som spelar 11 timmar eller mer varje vecka svarar 

genomgående i högre utsträckning att detta stundvis är ett mer lockande 

alternativ än att sitta i skolan. Detta kan bland annat ses som problematiskt 

utifrån de kriterier som tidigare fastslagits för onlinespelsmissbruk utifrån IGD, 

Internet Gaming Addicition. Några utav de kriterier som kan härröras hit kan 

tyda på att ett riskbruk kan vara väldigt utbrett hos många av de unga 

onlinespelarna utan att det ses som något konstigt. Till exempel kan dessa 

uppleva abstinensbesvär i form av att de känner sig ofokuserade i skolan. Skolan 

i sig kan även ses som ett hinder för deras spelande då det tar mycket utav den 

tiden som annars skulle kunna gå åt till att just spela onlinespel. (American 

Psychiatric Association, 2013: 795). 

Respondenterna som spenderar mer tid på att spela onlinespel tenderar att lägga 

mindre tid på hemmastudier. Detta kan ha sina orsaker i att samma respondenter, 

de som uppgett att de spelar onlinespel i genomsnitt 11 timmar eller per vecka, 

tenderar att svara att de inte håller med i påståendet att skolresultat inte är viktigt 

för dem. Ett annat påvisat samband, om än ett litet där sambandskoefficienten 

var 0.29 där p<0.01, var den mellan antalet timmar onlinespel i genomsnitt per 

vecka och den om att den enskilde upplever det som att den inte kan prestera 

bättre i skolan än vad denne gör i nuläget. Här visar det sig att de som uppgett 

att de spelar onlinespel tenderar att även anse att de underpresterar i skolan och 

att det därmed finns utrymme för förbättring. Det går inte att fastställa om 

respondenterna ser detta som något problem eller om de själva upplever sina 

onlinespelsvanor som något enbart positivt då resultatet ej har kunnat påvisa ett 

samband mellan onlinespelsvanor och tillfredställelse över studieresultat. Det 

går dock att konstatera att det finns ett övergripande samband mellan antalet 

onlinespelsvanor och studieprestation även om det inte alltid är ett ytterst tydligt 

sådant. Som tidigare nämnt kan det dock inte det kausala sambandet, om sådant 

skulle existera, fastställas genom denna studie. Det är fortfarande oklart 

huruvida framför allt unga män spelar onlinespel i högre utsträckning vilket 

påverkar deras studieprestation eller om det finns andra förhållanden som denna 

studie inte tagit hänsyn till. Här blir det konstruktivistiska perspektiv relevant då 
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en och samma individ kan känna samhörighet till flera olika sociala 

konstruktioner vilka denne identifierar sig själv med och vars roll denne aktivt 

försöker förstärka. I samband med denna studie har det varit tydligt att ett 

frekvent onlinespelande har varit starkt förknippat med det biologiska könet. 

Här är det svårt att hålla sig från att spekulera i huruvida de unga männen spelar 

onlinespel för att de förväntas göra detta vilket går ut över sina studietimmar i 

hemmet eller om samma personer helt enkelt har en gemensam samsyn på 

relevansen av studier där dessa inte anses vara lika viktiga som för deras 

jämnåriga kvinnliga klasskamrater och i samband med detta anser sig ha mer tid 

för fritidsaktiviteter som onlinespelande. Som tidigare nämnt identifierar vi oss i 

förhållande till grupper och i samband med att onlinespelskulturen har stärkt sitt 

fäste i samhället och börjat bli rumsren blir det även lättare att identifiera sig 

med dessa normer genom att aktivt stärka sin roll (Hacking, 1999: 43). 

Onlinespel och socialt umgänge 

Det finns ett svagt samband med ett ökat antal timmar onlinespelande och 

tillfredställelsen beträffande socialt umgänge som, trots att den statistiska 

signifikansen är svag, ändå kan vara värd att nämna med tanke på att liknande 

resultat har framkommit i tidigare forskning. Mycket av den tidigare forskning 

som har studerats i samband med denna studie har påvisat att högengagerat 

onlinespelande har påverkat ungdomars inställning till såväl skolan som 

relationer till familj, släkt och vänner. Även om detta resultat inte är statistiskt 

signifikant kan det dock i viss mån påvisa en tendens till liknande 

omständigheter inom denna studie. Det som är intressant här och som studiens 

analys tyvärr inte påvisar är huruvida eleverna spelar onlinespel för att de inte i 

lika hög utsträckning uppskattar omständigheter som en social samvaro medför 

eller om de spelar onlinespel varpå de inte har lika mycket tid eller lust att 

socialisera sig i lika hög utsträckning som de som inte spelar lika mycket 

onlinespel. Här blir det socialkonstruktivistiska perspektivet intressant då det 

kan användas för att söka förklara hur och varför människor kategoriserar andra 

människor och hur detta i sin tur påverkar de som faller in under en kategori. Att 

vara “spelare” verkar vara starkt förknippat med kön och till viss del den 

enskildes studieförmåga. Det råder ett om än litet samband mellan antalet 

timmar onlinespel och en benägenhet att inte tro högt om sin egen förmåga och 

möjligheten att kunna prestera ännu bättre i skolan. En förklaringsmodell som 

kan användas för att kunna förklara detta förhållande kan hittas i just 

socialkonstruktivismen vilken även kan användas för att reflektera över hur 

respondenterna såg på onlinespelsvanorna hos andra jämnåriga individer. Hela 

74 % av samtliga tillfrågande elever instämde helt eller till stor del i påståendet 

om att andra jämnåriga generellt spelar för mycket onlinespel medan endast 4 % 

inte instämde alls. Här kan man tydligt se att ett utav de tidigare parametrarna 

som ställdes upp tidigare, beträffande huruvida ett samhälls-fenomen kan eller 

bör ses som ett socialt problem eller inte, är tillgodosett. Detta på grund av att ett 
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allt för frekvent onlinespelande till synes påverkar åtminstone andra jämnåriga 

negativt i och med att dessa instämmer i att vissa spelar ”för mycket” utan att gå 

in på detaljer om vad detta innebär (Loseke, 2010: 5). Det som går att konstatera 

är enbart är att andra påverkas negativt av andras spelvanor vilket skulle ha varit 

intressant att följa upp men vilket studiens utformning inte gav något utrymme. 

Ett utav de fenomen som kan uppstå där är att man som “spelare” kan identifiera 

sig med den roll som är förknippad med att spela mycket onlinespel. Det kan 

vara den rollen som är starkt förknippad med en grupp personer, som en klass, 

som den enskilde eleven vill vara en del utav. Till följd av detta kan ett starkt 

behov att aktivt efterlikna det beteende som eftersträvas skapas. Att bara hamna 

i en sådan grupp kan medföra att vissa förväntningar skapas till följd av att 

personen delar samma egenskaper som den övriga gruppen. Detta skulle kunna 

innebära att en elev som hamnar i en klass där en majoritet av eleverna spelar 

onlinespel tenderar att börja spela själv, liksom den elev som hamnar i en klass 

där onlinespel inte är lika vanligt tenderar att spela mindre (Börjesson, 2008: 

294). Ett återkommande faktum för just den här studien är att det är svårt att 

göra en tydlig distinktion mellan antalet timmar onlinespelande och kön då 

dessa tenderar att eventuellt vara den variabel som egentligen samvarierar med 

enkätens övriga frågor. 

Intressant är även de övriga fynden i vår studie som tyder på att onlinespelande 

mycket riktigt har med sociala grupperingar att göra då tjejer som för närvarande 

ingår i någon form av parförhållande samtidigt spelar onlinespel i högre 

utsträckning än de som för närvarande är utanför något förhållande. Studiens 

resultat påvisar att det råder ett starkt samband mellan frekvent onlinespelande 

och att ha en vänskapskrets där beteendet är likartat. Denna företeelse är också 

den av intresse i samband med diskussionen kring socialkonstruktivismen och 

dess resonemang kring hur sociala grupperingar och kategoriseringar 

konstrueras och rekonstrueras kontinuerligt genom sociala interaktioner.  

Resultatet tyder på möjligheten av att individens intresse för aktiviteten 

åtminstone delvis kan vara ett resultat av den sociala interaktionen även om 

sambandet mellan onlinespelsvanor och att ha ett socialt nätverk där många 

spelar onlinespel där sambandskoefficienten var 0.56 och där p<0.01 var 

påtagligt. Många som uppgett att de spelar mycket onlinespel uppger samtidigt 

att de tror att onlinespel kan bidra till att de ökar sina sociala nätverk. Någon 

distinktion här görs inte huruvida detta berör fysiska vänner eller vänner vilka 

enbart återfinns online även om det kan vara så att de som spelar onlinespel 

främst avser vänner online. I korthet kan vi dra slutsatsen att det finns ett 

samband mellan onlinespelsvanor och socialt umgänge där de som spelar 

mycket onlinespel bland annat tenderar att ha en stor tilltro till att de även kan 

värna om sitt sociala nätverk via onlinespel, både genom att hitta nya och genom 

att umgås med befintliga vänner.   
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6.3 Konklusion 

Studien har visat att det finns ett samband mellan antalet spelade timmar 

onlinespel i genomsnitt per vecka och både den självupplevda studieprestationen 

samt attityder till socialt umgänge. Vi kan alltså förkasta vår nollhypotes och 

anta att arbetshypotesen stämmer. Det framgår inte av studien huruvida 

respondenterna själva upplever sina onlinespelsvanor som negativa eller 

destruktiva även om de tenderar att ha vissa likheter med det som kategoriseras 

som problematiskt spelande eller lättare onlinespelsmissbruk. Som förklaring 

har socialkonstruktivismen använts som beskrivning för hur beteenden är 

resultat av kategoriseringar eller typifieringar som alla människor använder för 

att skapa mening och sammanhang i sin vardag. Dessa avvikande beteenden som 

innefattar ett minskat intresse för studier samt ett minskat behov av att ha andra 

människor omkring sig för att må bra har visat sig ha ett samband med mer 

omfattande onlinespelsvanor och bryter mot den norm som finns i samhället om 

att studier är viktiga och att man behöver andra människor omkring sig för att 

må bra. 

Onlinespelsvanorna har visat sig öka i princip obehindrat varje år sedan internet 

slog igenom och inget tyder på att ökningen håller på att stanna av. Till följd av 

att internet blir allt mer tillgängligt genom fler plattformar och att fler tjejer 

börjar spela kan andelen brukare av onlinespel istället öka om ännu snabbare 

inom en snar framtid. Studien visar att mer omfattande onlinespelsvanor 

samvarierar med, av samhället definierade viktiga egenskaper, som ett intresse 

för studier samt en väl fungerande social gemenskap. Det är inte klart huruvida 

det är just onlinespelsvanorna per se som är orsaken till detta beteende då det 

inte framkommer av den korrelationsanalys som arbetet bygger på. Utöver det 

har även könsaspekten visat sig ha en stor inverkan på attityddelen av enkäten 

där svaren till stor del är lika oberoende om det är kön eller antalet timmar som 

personen lägger på onlinespel varje vecka.  

Med tanke på den tidigare forskning som finns rörande ämnet onlinespel och det 

växande intresset hos forskarvärlden för fenomenet kan detta vara ett socialt 

problem som kommer att ägnas betydligt mer uppmärksamhet om ett par år när 

konsekvenserna av onlinespelandet blir mer framträdande. Beträffande de 

parametrar som nämndes tidigare är sociala problem ombytliga och ständigt 

öppna för nytolkningar vilket också mycket riktigt är fallet när det kommer till 

hur onlinespel rapporterats över tid i både avhandlingar som media. Det är 

fortfarande inte helt okontroversiellt huruvida det ens finns några risker vilka 

föreligger på sakliga grunder eller om det är andra faktorer eller variabler som 

ligger bakom dessa beteenden som kan uppfattas som avvikande. Det vi kan 

säga är att gruppen som spelar onlinespel växer stadigt och omfattningen av 

deras spelande likaså. Inga frågor har berört våldsaspekten och dess presumtiva 

korrelation med onlinespel vilket kan ligga till grund för senare forskning med 
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liknande premisser. Kan vidare empiriska studier påvisa att det finns ett faktiskt 

och signifikant samband mellan omfattande onlinespelsvanor och sociala, 

professionella och övriga relationer och åtaganden har samhället ett nytt och 

omfattande socialt problem att hantera. 
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7. Studiens kunskapsbidrag 

7.1 Kunskapsbidraget 

Studien har genererat kunskap om hur onlinespelandet bland tredjeårselever i 

gymnasiet samvarierar med deras sociala umgänge samt prestation i skolan. Den 

tidigare forskningen kring detta fastslår att det inte finns tillräckligt med 

empiriskt material och studier som pekar mot att detta samband finns. Detta är 

också en av anledningarna till varför psykiatriska problem som onlinespels-

beroende, IGD, inte finns listat i DSM-5 utan på en lista över diagnoser som kan 

komma att förekomma i nästa upplaga, förutsatt att denna empiri då har lagts 

fram (Hiller, 2013: 1). Ämnet är med andra ord av intresse då det i dagsläget 

inte enligt en allmän uppfattning är tydligt kopplat till det sociala arbetets fält. 

Till följd av detta kan studien användas även för att fungera som en 

informationskälla som kan bidra till en ökad förståelse för professionella inom 

olika områden som på ett eller annat sätt är i kontakt med denna typ av 

problematik som rör unga människor med problematiska onlinespelsvanor.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

De områden som vi har bedömt kan vara aktuella för vidare forskning har bland 

annat varit hur de mobila enheterna påverkar människors spelvanor i stort. 

Exempel på detta kan vara hur surfplattor och smarttelefoner med sin 

tillgänglighet påverkar människors sociala och arbetsrelaterade levnadsvillkor. 

Ett annat område är genus där tidigare forskning inte har ägnat så mycket vikt åt 

just denna aspekt mer än att genus har haft en avsevärd påverkan på resultaten i 

nästan samtliga fall. Vår studie har påvisat att det finns ett starkt samband 

mellan onlinespelsvanor och genus men vi har inte kunnat påvisa hur detta 

samband ser ut rent kausalt eller om det finns ytterligare variabler inblandade 

som till exempel socialpsykologiska eller klassrelaterade sådana.  

Överlag saknas mycket grundforskning inom just problematiskt onlinespelande i 

en nationell kontext vilket leder till att forskare inom området tvingas söka sig 

utanför Sveriges gränser för att hitta aktuell forskning, alternativt andra källor 

som ej kan tillskrivas vara fullständigt vetenskapliga till sin natur.  Vidare finns 

det ej heller någon forskning som tar upp de eventuella konsekvenserna av ett 

ökat spelande av offlinespel vilket även detta är en naturlig del av spelkulturen.
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Bilaga 1. Brev till skolorna 

 

Hej! 

Vi är två studenter som under våren genomför vårt självständiga arbete på C-

nivå genom socionomprogrammet vid Linköpings universitet, campus 

Norrköping. 

Vårt självständiga arbete söker förklara hur onlinedataspelsvanor samvarierar 

med skolprestation samt socialt umgänge. Studien bygger på en enkät som vi 

kommer att gå ut med till ett urval av gymnasieskolorna i Norrköpings kommun. 

Vi önskar besöka upp till tre tredjeårsklasser vid olika program vid varje skola. 

I samband med detta har vi genomfört ett stratifierat urval där Er gymnasieskola 

vid ett senare skede i urvalsprocessen har blivit vald vid ett slumpmässigt urval. 

Därför är vi intresserade av att komma i kontakt med Er rörande huruvida ni vill 

vara oss behjälpliga i att genomföra vår studie. Enkäten med en kort 

presentation innan utförandet beräknas ta ungefär 5-10 minuter per klass. Om Ni 

är positiva till att medverka kan vi reda nu föreslå tiderna XXX eller XXX.  

Återkom gärna om Ni har några frågor! 

Med vänliga hälsningar, 

Magnus Johansson 

magjo021@student.liu.se 

Socionomstudent, termin 6 

 

Victor Lundblad 

viclu122@student.liu.se 

Socionomstudent, termin 6 
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Bilaga 2. Enkät om onlinespelsvanor 

En studie om onlinespelandets samvariation med skolprestation och socialt 

umgänge. Studien är begränsad genom att exkludera mobilspel och spel på 

surfplatta samt digitalt spelande som spelas exklusivt offline. Vi har valt att 

definiera onlinespel som spel där du spelar tillsammans med eller mot andra 

spelare över Internet. Enkäten är helt frivillig. Finns det frågor du inte vill eller 

kan svara på behöver du inte göra det. 

Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du? 

 
  

Biologiskt kön? 

 Man  

 Kvinna  

Boendeform? 

 Villa  

 Bostadsrätt  

 Hyresrätt  

 Annat  

Förhållande? 

 Förlovad  

 Parförhållande  

 Singel  

Hur ofta spelar du onlinespel? 

 Dagligen  

 Flera gånger i veckan  

 Några enstaka gånger i veckan  

 En gång i veckan  

 Mer sällan  

 Aldrig  
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Hur många timmar spenderar du i genomsnitt varje vecka på att spela spel online? 

 0 timmar  

 1-5 timmar  

 6-10 timmar  

 11-20 timmar  

 21-30 timmar  

 31 timmar eller mer  

Upplever du att du spelar online spel mer ofta nu än för ett år sedan? 

 Ja, jag spelar mer nu än för ett år sedan  

 Nja, jag spelar lika ofta nu som för ett år sedan  

 Nej, jag spelar mindre nu än för ett år sedan  

Upplever du att du spelar onlinespel mer ofta nu än för tre år sedan? 

 Ja, jag spelar mer nu än för tre år sedan  

 Nja, jag spelar lika ofta nu som för tre år sedan  

 Nej, jag spelar mindre nu än för tre år sedan  

Upplever du att du spelar mer onlinespel nu än för fem år sedan? 

 Ja, jag spelar mer nu än för fem år sedan  

 Nja, jag spelar lika ofta nu som för fem sedan  

 Nej, jag spelar mindre nu än för fem år sedan  

Hur införskaffar du onlinespel? 

 Via fysiska specialbutiker, som Gamestop eller Game  

 Via fysiska butiker, som Elgiganten eller ICA Maxi  

 Via hemsidor för försäljning mellan privatpersoner, som Tradera eller Blocket  

 Via onlineklienter, som Steam eller Itunes  

 Via en konsols onlinebutik, som Playstation Store eller Xbox Games Store  

 Lånar från till exempel bibliotek eller vänner  

 Annat  

 Jag införskaffar inte onlinespel  
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Vilka av följande enheter har du tillgång till? 

 PC  

 Mac  

 Xbox 360  

 Xbox One  

 Playstation 3  

 Playstation 4  

 Nintendo Wii  

 Nintendo Wii U  

 Annan enhet  

 Har inte tillgång till någon av dessa enheter  

Vilka av följande enheter använder du till att spela onlinespel? 

 PC  

 Mac  

 Xbox 360  

 Xbox One  

 Playstation 3  

 Playstation 4  

 Nintendo Wii  

 Nintendo Wii U  

 Annan enhet  

 Jag spelar inte onlinespel  

Hur många timmar spenderar du i genomsnitt i skolan varje vecka? 

 0 timmar  

 1-5 timmar  

 6-10 timmar  

 11-20 timmar  

 21-30 timmar  

 31 timmar eller mer  

Hur många timmar spenderar du i genomsnitt på hemmastudier varje vecka? 
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 0 timmar  

 1-5 timmar  

 6-10 timmar  

 11-20 timmar  

 21-30 timmar  

 31 timmar eller mer  

Attitydfrågor 

Att uppnå bra resultat i skolan är viktigt för mig. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag är nöjd med mina skolresultat. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag har lätt för att lära mig saker i skolan. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag kan inte prestera bättre i skolan än vad jag gör nu. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag lägger tillräckligt med tid på hemmastudier. 
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 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag trivs bra i skolan. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag känner mig uppskattad i sällskapet av mina klasskamrater. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag tror att man kan lära sig saker från onlinespel som man sedan har nytta av i skolan.  

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

När jag är i skolan längtar jag ofta hem för att kunna spela onlinespel. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag tror att man kan utöka sitt sociala nätverk genom att spela onlinespel. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  
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 Instämmer inte alls  

Många av mina vänner spelar mycket onlinespel. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag tror att många i min ålder spelar för mycket onlinespel. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag tycker att IRL-vänner är lika värdefulla som vänner online. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Att vistas tillsammans med andra människor betyder mycket för mig. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Jag måste ha andra människor omkring mig för att må bra. 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del  

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls  

Tack för din medverkan! 

 


