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Sammanfattning 

Utvecklingen kring video- och datorspel har skett snabbt och fått en stor mängd användare bland barn 

och unga. Spelandet som ofta sker online gör det till en social plats där användarna kan göra 

gemensamma aktiviteter i spelet. För vissa användare har spelandet medfört sig negativa 

konsekvenser i relation till deras omgivning. Det kan vara förlorad kontroll över spelad tid, social 

isolering, försämrade skolresultat eller problem på arbetet. Världshälsoorganisationen valde i sin elfte 

upplaga av International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems att införa 

diagnosen Gaming disorder medan American Psychiatric Association valde att undersöka saken 

ytterligare för att möjligtvis införa den i Diagnostics and Statistics Manual for Psychiatric Disorders 

V. Denna studie undersöker utifrån ett elevhälsoperspektiv vilka konsekvenser spelandet kan få för 

elever i grundskolan. I studien intervjuas tio respondenter som arbetar i grundskolan F-9. 

Respondenterna består av lärare och kuratorer från samtliga delar av grundskolan och en 

resurspersonal som arbetar i lågstadiet. För att analysera studien används forskning utifrån Internet 

Gaming disorder och Gaming disorder samt teori om risk- och skyddsfaktorer för att utveckla 

normbrytande beteende.  

Slutsatserna från studien är att samtliga av respondenterna hade upplevt någon form av problematik 

och konsekvenser hos elever kopplat till spelande. Det kunde påverka både eleverna som individer 

men också den psykosociala miljön i skolan De individuella konsekvenserna var ofta kopplade till 

elevernas ambitions- och motivationsnivå i skolan medan det bidrog med kränkande språkbruk och 

svårlösliga konflikter som grundade sig i sådant som skett utanför skolan. Det finns inga specifika 

åtgärder för denna typ av problem, men eleverna fångas ofta upp i andra system som frånvaro eller 

skolresultat. 

 

Nyckelord: Videospelsberoende, datorspelsberoende, elevhälsa, internet gaming disorder, gaming 

disorder, elevhälsa, normbrytande beteende 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract 

Title: Gaming addiction from a student health perspective 

The development of video and computer games has been rapid and has received a large number of 

users among children and young people. Gaming online makes it a social place where users can do 

common activities in the game. For some users, gaming has had negative consequences in relation to 

their surroundings. There may be lost control over time played, social isolation, deteriorated school 

results or problems at work. The World Health Organization chose in its eleventh edition of the 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems to introduce the 

diagnosis of Gaming Disorder while the American Psychiatric Association chose to investigate the 

matter further to possibly introduce it into the Diagnostics and Statistics Manual for Psychiatric 

Disorders V. This study investigates from a pupil health perspective what consequences gaming can 

have for pupils in elementary school. In the study, ten respondents who work in elementary school F-9 

are interviewed. The respondents consist of teachers and curators from all parts of the elementary 

school and a resource staff working in the primary school. To analyze the study, research is used 

based on Internet Gaming disorder and Gaming disorder as well as theory of risk and protection 

factors to develop norm-breaking behavior. 

The conclusions of the study are that all of the respondents had experienced some form of problems 

and consequences among pupils linked to gambling. It could affect the students as well as individuals 

but also the psychosocial environment in the school The individual consequences were often linked to 

the students' ambition and motivation level in the school while it contributed to offensive language 

use and difficult-to-solve conflicts that were based on things that took place outside the school. There 

are no specific measures for this type of problem, but students are often noticed in other systems such 

as absence or school results. 

 

Keywords: Gaming addiction, video game addiction, computer game addiction, student health, 

internet gaming disorder, gaming disorder, student health, norm-breaking behavior 
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1 Inledning 

Den tekniska utvecklingen av internet och datorer har inneburit en stor utbredning av dess användare, 

i Sverige idag spelar nio av tio pojkar regelbundet video- eller datorspel. Förändringen i människors 

vanor och hur de aktiverar sig betyder också att våra liv påverkas. Ett område som påverkas i 

förhållande till barns spelande är skolan. Elevhälsan arbetar för att främja elevers hälsa för att främja 

en positiv utveckling hos barnen. I forskarvärlden har fenomenet video- och datorspelsberoende på 

senare år uppmärksammats i flertalet forskningsprojekt och studier. Världshälsoorganisationen 

införde i sin elfte revision av International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems 11th Revision diagnosen Gaming Disorder (Världshälsoorganisationen, 2018). Även 

American Psychiatric Association gjorde ett tillägg i den femte utgåvan av Diagnostics and Statistics 

Manual for Psychiatric Disorders V om Internet Gaming Disorder som enligt American Psychiatric 

Association behöver undersökas ytterligare för att kunna införas i diagnosmanualen (American 

Psychiatric Association, 2018). Diagnosen grundar sig på beteendeproblematik, exempel på detta är 

kompulsivt spelande eller problem att reglera tiden som spelandet tar upp. Punzi (2013) skriver att 

fysisk träning, ätstörningar, shopping, internetanvändning och spelproblem är fenomen som 

uppmärksammats mycket i såväl forskarvärlden som populärkultur och kliniska verksamheter på 

senare år. Dessa problem grundar sig i en beteendeproblematik, ibland specifika problem men också 

problem på flera livsområden (Punzi, 2013). Problembeteenden är förknippat med förväntningar och 

attityder hos individen, vilket innebär att svårigheter med att hantera och reglera olika beteenden kan 

skilja sig avsevärt mellan olika beteenden (Punzi, 2013). Diagnoserna Internet Gaming Disorder och 

Gaming Disorder karakteriseras av att spelmönstret orsakar signifikanta försämringar i funktion på 

livsområden som exempelvis familjerelationer, socialt liv, arbete eller skola under minst tolv månader 

eller episodvis sammanlagt tolv månader (världshälsoorganisationen, 2018). Försämringar inom t.ex. 

skolan kan innebära försämrade resultat samt uppkomst av konflikter i sociala relationer 

(Världshälsoorganisationen, 2018). 

                  I båda diagnoserna ingår skolkning, problem i skolan och negativa förändringar i relationer 

till andra människor som symptom eller kriterier för att kunna ställa diagnos. Skolan blir därför en 

plats där symptomen uppmärksammas och är problematiska. 

                  Young (2009) menar att beroendet till spelet härstammar från skapandet av virtuella 

världar. I spelandets tidiga stadie spelade en person mot en dator och resultatet av att bli bättre blev 

endast en ökning av high score (högsta resultat). Video-och datorspel har sedan 1980-talet utvecklats 

till att bli komplexa världar där spelaren kan utforma sin egen online-karaktär, miljö och hur spelet 

kan spelas. Utvecklingen av teknik har också inneburit mer sofistikerade interaktiva miljöer samt 

ökad tillgänglighet och portabilitet för spelaren (Young, 2009). Spelen är idag så pass förfinade och 

avancerade att de bygger på komplexa virtuella system med ändlösa möjligheter som fortgår utan 

spelarens närvaro i spelet. I många av spelen kan spelaren utveckla online-världen och/eller sin 
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online-karaktär precis som i det riktiga livet, när spelaren åstadkommer saker i spelet blir denne 

starkare, mäktigare, bättre i förhållande till andra spelare eller får belöningar i form av virtuella 

föremål. För att detta ska ske krävs långa spelsessioner och mycket tid (Young, 2009). Spelaren har i 

många så kallade Massive Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) möjlighet att välja 

online-karaktär efter specifika preferenser, detta är t.ex. namn, art, utseende, kön, etnicitet, kläder, 

egenskaper, yrke, filosofi eller historia (Young, 2009). Spelen erbjuder också möjligheter att välja 

vilken stil spelaren har eller hur miljön runt omkring deras karaktär ser ut. Ohman, Paulus, Popow 

&Von Gontard (2018) menar att barn och unga kan utveckla strategier för att undvika problem i den 

riktiga världen genom att fly till den virtuella världen där de själva har stort inflytande över 

utformningen av världen (Ohman et al., 2018). Barn som lider av emotionella problem löper en större 

risk att utveckla ett beroende till interaktivt online-spelande. Spelet tillåter spelaren att experimentera 

med delar av deras egen personlighet genom att prova olika roller i den virtuella världen, de kan prova 

olika identiteter och personligheter. Young (2009) menar att problemet uppstår när spelaren förlitar 

sig på sin online-personlighet och skiljelinjen mellan verklig person och online-person blir svår att 

urskilja (Young, 2009). 

                  Online-spel kan med dess ändlösa möjligheter inte endast en aktivitet i den vanliga 

benämningen, utan även en möjlig tillflyktsort där spelaren kan utöva fullständig kontroll över sin 

online-karaktär och miljön runt omkring den. När den reella världen erbjuder motstånd eller problem 

kan det därför för spelaren bli mer attraktivt att fly till den virtuella världen där spelaren upplever 

känslan av att vara i kontroll. 
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1.1 Centrala Begrepp 

Gaming Disorder 

Gaming Disorder är Världshälsoorganisationen diagnos för video- och datorspelsberoende i 

diagnosmanualen International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

11th revision. Gaming Disorder är karakteriserad av 1.) minskad kontroll över spelandet 

(kompulsivitet, frekvens, varaktighet, intensitet, kontext), 2.) spelandets prioritet blir så hög att det får 

företräde framför andra aktiviteter eller intressen, 3.) fortsatt eller eskalerande av spelandet trots 

negativa konsekvenser. Beteendetmönstret ska vara tillräckligt problematiskt för att försämra 

livsområden som t.ex. skola, relationer till familj och vänner eller arbete. Beteendet kan vara både 

återkommande episoder eller kontinuerligt, men måste vara tydligt framträdande eller pågående i 

minst 12. Gaming Disorder delas upp i Online- och Offlinegaming månader 

(Världshälsoorganisationen, 2018). 

 

Internet Gaming Disorder 

Internet Gaming Disorder finns med under ett tillägg i Diagnostics and Statistics Manual for 

Psychiatric Disorders V och beskrivs som ett nytt fenomen där internetanvändandet blir kompulsivt, 

exkluderar andra intressen och där användarbeteendet leder till försämringar i viktiga livsområden 

(American Psychiatric Association, 2018). 

  

Skolansvar och Elevhälsa 

I Sverige finns det både kommunala skolor och så kallade friskolor. De kommunala skolorna har 

kommunen som huvudman, kommunen är ytterst ansvarig för att skolan följer skollagen och uppfyller 

kraven för en skolas arbete medan i en friskola så är styrelsen huvudman för skolans arbete och är 

ytterst ansvarig. Huvudmannen bär ansvaret att skolorna uppfyller de kunskapsmål som bestäms av 

regeringen. På skolan är det rektorn som ansvarar för kvaliteten och resultaten, det är skolan som 

ansvarar för ordningsregler, att miljön är trygg och att rapportera frånvaron. Rektorn har i denna 

mening ett ansvar att leda arbetet för sina anställda i skolan (Skolverket, 2019). 

Elevhälsan i Sverige har som uppdrag att förebygga ohälsa och främja hälsan hos elever. 

Detta omfattar medicinsk, psykosocial, psykologisk och specialpedagogisk hjälp till elever 

(Skolverket, 2018). Elevhälsan är en viktig del av skolan utanför dess pedagogiska verksamhet. I 

skolor kan det finnas bland annat kuratorer, skolsköterskor, elevhälsoteam och annan personal som 

arbetar med elevhälsofrågor. 
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Begrepp/Speltermer från respondenterna 

Respondenterna nämner i intervjuerna olika spel och termer som förekommer i barnens vokabulär 

gällande spel. En kort förklaring kommer därför här för att förklara vad innebörden av dessa är. 

Röstchatt, en chatt där användaren med mikrofon samtalar med andra användare över internet. 

Applikationer som Skype eller Discord är vanligt förekommande, alternativt spelets egen 

röstchattsfunktion. 

Fortnite, ett First Person Shooter spel som existerar på plattformar såsom Playstation, Xbox, 

Personal Computer/Mac, Android-mobil, Apple iOS och Nintendo. Spelet är PEGI 12+, vilket innebär 

att spelet är rekommenderat för spelade över 12 år. Fornite innehåller grafiskt material men är av 

tecknad karaktär. 

Grand Theft Auto är ett omtalat och debatterat spel på grund av spelarens möjligheter till att 

begå mycket grova våldshandlingar, använda narkotika, köpa sex och diverse andra brott. Spelet är 

PEGI 18+ och får endast spelas av spelare över 18 fyllda år . Spelet finns på flera plattformar t.ex. 

Pc/Mac, Xbox och Playstation. Versioner av spelet återfinns även på Android-mobiler samt Apple 

iOS. 

Headshot, är en spelterm för att träffa någon i huvudet med en avfyrad projektil. I kontexten 

som nämns i intervjuerna används den både i själva spelandet men också utanför i lekar eller 

vardagssammanhang. 

 

1.2 Problemformulering 

Skolan är en miljö som förutom dess pedagogiska innehåll socialiserar barn och lär dem hantera 

konflikter och relationer. För att klara av skolan krävs en viss typ av beteenden. Om en elev har 

beteenden som faller utanför ramarna, exempel på detta kan vara konflikter eller ogiltig frånvaro, så 

får detta konsekvenser för skolgången. Skolan är också en plats där eleverna spenderar mycket tid och 

problematik upptäcks och uppmärksammas ofta i skolmiljön. Personalens kunskap och bemötande av 

problemet kan därför vara avgörande för den enskilde individens utveckling och anpassning i 

samhället. På sikt kan individer som inte anpassats till samhället bli en stor kostnad då de 

resurskrävande insatser som krävs kunde undvikits genom proaktivt arbete eller tidigt 

uppmärksammande av problematiken. Det är också skolans uppgift att främja elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer (Skollagen, SFS 

2010:800). 

Video- och datorspelsberoende hos barn är ett relativt nytt och okänt fenomen, det är därför 

viktigt att undersöka dess konsekvenser i en miljö där barn spenderar mycket tid och förväntas 

prestera på ett visst sätt. Kunskap om video- och datorspelsberoende kan bidra till att förstå vilka 

uttryck och konsekvenser det har för individerna och hur elevhälsan kan bemöta problematiken. För 

att göra det behöver video- och datorspelsberoende undersökas i skolan. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån skolpersonals uppfattning undersöka vilka uttryck video- och 

datorspelsberoende har i skolans verksamheter utifrån ett elevhälsoperspektiv samt hur de ser att det 

påverkar eleverna. Studien kommer också undersöka vilka åtgärder som finns för video- och 

datorspelsberoende. 

  

1.4 Frågeställningar 

• Vilka uttryck och konsekvenser ser skolpersonalen i den psykosociala miljön utifrån video- 

och datorspelsproblematik? 

• Vilka konsekvenser ser skolpersonalen för eleverna utifrån video- och datorspelsproblematik? 

• Vilka åtgärder finns för den här typen av problematik? 

1.5 Avgränsningar 

Studien är utformad för att ta reda på skolpersonalens förhållande till den ovan nämnda 

problematiken. Studien avgränsas därför till personal inom grundskolan som arbetar med elevhälsa, 

med detta menas exempelvis kuratorer, elevassistenter, lärare, fritidspedagoger och barnskötare. Med 

hänsyn till avgränsningen kommer studien att fokusera på erfarenheter som skolpersonalen har av 

beteenden och aktörskap i förhållande till Video- och datorspelsproblematik. Det är också de som är 

intressanta för studiens syfte och frågeställningar. 
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2 Tidigare Forskning 

2.1 Video- och datorspelsberoende 

Video- och datorspelsberoende beskrivs i studier samt diagnosmanualer som ett problematiskt 

beteende som uppstår när en individ förlorar kontrollen över sitt spelande. Det beskrivs både som 

beroende och beteende, spelandet i sig är inte ett problematiskt beteende men för vissa individer leder 

det ändå till negativa konsekvenser (Baier, Kliem, Möble, Petry & Rehbein, 2015). Det är svårt att 

hitta en stereotyp för fenomenet, det finns personer med den här typen av problematik hos alla 

grupper i samhället. Diagnosen Internet Gaming Disorder korrelerar med andra vanligt 

förekommande psykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar, t.ex. attention-deficit/hyperactivity 

disorder, uppförandestörning, depression och ångest (Belsky, Stenseng, Von Soest, Wold Hygen & 

Wichstrom, 2018). Belsky et al. (2018) menar att Internet Gaming Disorder och andra psykiatriska 

störningar inte överlappar när det kommer till symptom men att korrelationen snarare bör ses som ett 

resultat av kausala mekanismer. Internet Gaming Disorder kan också influera andra psykiatriska 

störningar eller vice versa (Belsky et al., 2018). 

 I Kina uppskattas det att så mycket som 10% av de 30 miljoner online-spelare som finns 

uppfyller kriterierna för internet-beroende (Young, 2009). I Kina, Taiwan och Sydkorea ses problemet 

som ett hot mot folkhälsan, myndigheter försöker därför begränsa barn och ungas tillgång till internet 

(Young, 2009). Kinesiska myndigheter har gått så långt som att försöka begränsa barns tillgång 

genom lagar som förbjuder barn att spela mer än ett visst antal timmar om dagen och därtill stänga ner 

offentliga spel-caféer (Young, 2009). I Nederländerna har problemet blivit så allvarligt att ett 

avgiftningscenter öppnat (Young, 2009) I sydkorea finns ett fall där en vuxen person dött till följd av 

en 50 timmar lång spelsession. Det var inte frågan om suicid eller självskada, utan oförmågan att 

reglera sitt spelande. Personen i fråga tros ha dött av överbelastning på hjärtat till följd av närings- och 

sömnbrist (Young, 2009). Den ständigt föränderliga online-världen kan få spelaren att förlora 

tidsuppfattningen och glömma livsviktiga saker som födointag och sömn. Ett extremfall men som 

ändå kan visa kraften och lockelsen med det virtuella livet. Förekomsten av video- och 

datorspelsberoende är varierande beroende på hur mätningarna görs och vilka skalor som används. Ett 

sätt att mäta förekomsten kan vara exempelvis skattningar efter den psykiatriska diagnosen Internet 

Gaming Disorder.  
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2.2 Förekomst av Internet Gaming Disorder och video- och 

datorspelsberoende 

Baier et al. (2015) har undersökt spelvanor hos 11 003 barn och unga i åldrarna 13 - 18 år. De har med 

hjälp av Diagnostics and Statistics Manual for Psychiatric Disorders V rekommendationer för hur 

undersökningar av Internet Gaming Disorder bör utföras kommit fram till att 1.16% [95% 

konfidensintervall (CI) = 0.96, 1.36] uppfyller kriterierna för Internet Gaming Disorder. Om pojkar 

och flickor skiljs åt i studien så kunde 2,0% av pojkarna diagnostiseras med Internet Gaming Disorder 

medan endast 0,26% av flickorna uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa barn spelade längre och 

oftare, skolkade mer, hade mer sömnproblem, hade lägre betyg samt upplevde en högre grad av 

beroende till spelandet. De barn som uppfyllde kriterier för Internet Gaming Disorder visade alltså en 

högre grad av nedsättningar i viktiga livsområden än de barn som inte uppfyllde kriterier för Internet 

Gaming Disorder (Baier, et al., 2015). När prevalensen för Internet Gaming Disorder testats har 

resultaten varierat stort, mellan 1.16% (Baier, et al., 2015) och 10,8% har uppmätts i olika studier 

(Young, 2009). Det kan låta som moderata siffror men med tanke på den stora målgruppen som kan 

vara drabbad så rör det sig om många personer som lider stora nedsättningar på grund av 

problematiken. I exempelvis Kina räknas över 3 miljoner människor ha ett patologiskt spelbeteende 

som leder till försämringar i funktionen på viktiga livsområden (Young, 2009). Förekomsten kan 

påverkas både av individuella egenskaper och miljörelaterade orsaker.  

 2.3 Personlighetstyp och Internet Gaming Disorder 

Individuella egenskaper kan påverka utvecklingen av video- och datorspelsmissbruk. I flera olika 

studier har forskare försökt hitta samband mellan sk. personality traits (personliga drag/egenskaper) 

för att undersöka hur individuella förutsättningar påverkar utvecklingen av problematiskt video- och 

datorspelande. En välanvänd psykologisk modell för personlighetsdrag är Big Five (Femfaktorsteorin) 

som även kallas OCEAN för de olika personlighetsdragens benämningar. OCEAN står för Openness 

(Öppenhet), Conscientiousness (samvetsgrannhet), Extraversion, Agreebleness (vänlighet, 

överrenskomlighet) och Nerouticism. Det har hittat samband mellan olika personlighetstyper och 

diagnosen IGD (Brand, Laier & Wegman, 2018). Även andra faktorer har identifierats som kan 

påverka utvecklingen av IGD hos en individ, exempelvis psykosocialt välmående, aggression, ångest, 

sensationssökande, risktagande, självkontroll, schizoida drag och narcissism (Brand et al., 2018) 

 I studien av Brand et al. (2018) skriver författarna att det är svårt att dra slutsatser om vilka 

typer av personlighetsdrag som är bidragande och upprätthållande av diagnosen IGD. Det är en 

relativt ny diagnos och författarna anser därför att det är nödvändigt att utföra ytterligare studier för att 

kunna dra slutsatser om processer involverade i Internet Gaming Disorder och andra diagnoser som 

grundar sig i internetanvändande (Brand et al., 2018). 
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2.4 Barn och Unga med problematiskt spelande 

Griffiths och Kuss (2012) menar att video- och datorspelsberoende är värt att undersöka hos barn av 

flera anledningar. Under barndom eller tidig vuxen ålder så etablerar vi våra vanor och även 

beroendeproblematik. Att förstå fenomenet är viktigt för att på så sätt kunna arbeta preventivt och 

rikta insatser i ett tidigt stadium av utvecklingen som sker i beroendeproblematik (Griffiths och Kuss, 

2012). 

Griffiths och Kuss (2012) anser att insatser när det gäller beroendeproblematik måste riktas 

mot barn som i tidig ungdom använt beroendeframkallande substanser och beteenden. I den tidiga 

ungdomen försvinner stora delar av influenser från vårdnadshavaren för att istället gå över till den 

unges vänskapskrets. Detta kan vara en bidragande faktor till utvecklandet av patologiska beteenden 

såsom dator- och videospelsberoende (Griffiths & Kuss, 2012). Studier har visat på problematik där 

unga med problematiskt spelande reagerar genom mer frekventa och längre spelsessioner när utsätts 

för stress eller får starka känslor (Griffiths & Kuss, 2012). På det sättet används spelandet som en 

strategi för att hantera känslor och stress. Kortsiktigt kan detta ses som framgångsrikt, men på lång 

sikt kan det innebära negativ psykosocial utveckling eftersom den unge inte använder en funktionell 

metod för att hantera stress (Griffiths & Kuss, 2012). Risken är att den unge fortsättningsvis använder 

och även hittar andra undanflykter från stress och jobbiga känslor (Griffiths & Kuss, 2012). Hellström 

(2015) har i en studie undersökt olika aspekter av negativa konsekvenser för spelare där hon kommer 

fram till att motivet för att spela är viktigare än den spenderade tiden. I studien användes olika 

faktorer för att definiera motiv till spelandet, de olika faktorerna var fun/social, Demand/status och 

Escape (Hellström, 2015). Respondenterna bestod utav cirka 7800 skolelever i Västmanland. De 

spelar med escape (undanflykt) som motiv i kombination med mycket speltid associerades med högst 

sannolikhet för t.ex. sociala eller depressiva konsekvenser (Hellström, 2015). 

 

2.5 Åtgärder/Rehabilitering 

Internet Gaming Disorder och Gaming Disorder delar beteendeproblematik med flera andra missbruk, 

exempelvis substansmissbruk (Dong & Potenza, 2014). En vanlig modell vid förändring av 

problematiska beteenden är Kognitivt beteende inriktade interventioner i hälso- och sjukvården. Dong 

& Potenza (2014) har utvecklat en Kognitivt beteende Terapi-inriktade behandlingsmodell utifrån 

hypotesen att beroendet kommer ur ett sensationssökande beteende. När sensationssökandet tar över 

de exekutiva och kognitiva funktionerna leder de motiverande drivkrafterna till att spelandet tar 

överhand (Dong & Potenza, 2014). Beroendet bör därför enligt Dong och Potenza (2014) angripas 

utifrån problembeteendet och dess mekanismer. 

 Olika kategorier av beteendeinriktade interventioner har visat effektivitet i behandlingen av 

substansmissbruk och spelmissbruk. Motiverande och riktade insatser kan förändra individens 

beslutsprocesser och istället fokusera på långsiktiga mål och hantering av problem för att främja 
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avhållsamhet från t.ex. droger (Dong & Potenza, 2014). Författarna föreslår att problematiken 

förmodligen kan angripas med interventioner från olika rehabiliteringsmodeller men att effektiviteten 

behöver utredas vidare (Dong & Potenza, 2014). 

 

2.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen inom ämnet video- och datorspelsberoende är relativt bred men pekar mot 

en rad konsekvenser för spelaren. Det är bland annat konsekvenser som förlorad kontroll över 

spelandet som innebär att spelaren har svårt att begränsa sitt spelande tidsmässigt, detta innebär att 

andra viktiga livsområden blir lidande, såsom sömn, mat, motion, arbete och skola. Griffiths och Kuss 

(2012) menar att det är viktigt med preventiva åtgärder för barn som befinner sig i riskzonen att 

utveckla denna typ av problematik. När vi är unga etableras vanor för hur vi lever och är därför 

känsliga för att utveckla skadliga beteenden eller substansmissbruk. Författarna menar därför att det är 

viktigt att unga inte använder skadliga beteenden för att hantera stress (Griffiths & Kuss, 2012). 

Förekomsten i en specifik population, eller prevalens som det också heter, har undersökts i studier 

som visar mellan så lågt som bara någon procent upp till 10,8% (Young, 2009). Spelandet är dock en 

vanligt förekommande aktivitet hos svenska ungdomar vilket gör den potentiella riskgruppen stor, det 

är därför viktigt att identifiera individer med risk att utveckla osunt spelande. Identifiering av 

riskegenskaper eller risker i miljön har gjorts i studier som t.ex. den av Brand et al. (2018) som 

undersöker hur psykosocialt välmående, aggression, ångest, sensationssökande, risktagande, 

självkontroll, schizoida drag och narcissism påverkar utvecklingen av Internet Gaming Disorder 

(Brand et al., 2018). Det är dock svårt att dra slutsatser om individuella egenskaper och att ämnet bör 

undersökas ytterligare (Brand et al., 2018). Behandling av Internet Gaming Disorder och Gaming 

Disorder sker ofta genom Kognitivt beteende terapi-inriktade insatser som behandlar fenomenet 

utifrån problembeteendet (Dong & Potenza, 2014).  
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3. Teori  

3.1 Risk- och skyddsfaktorer 

Risk- och skyddsfaktorer är en teori om samspelet mellan arv och miljö. Det vill säga våra personliga 

egenskaper och dess samspel med miljön runtomkring oss. Eftersom vi människor är olika varandra 

och föds med olika egenskaper innebär också detta att vi har olika förutsättningar för vår utveckling i 

olika miljöer. En individ kan ha skyddsfaktorer och riskfaktorer, precis som miljön runt denne. Även 

samhället kan innebära risk eller skydd på en strukturell nivå (Andershed & Andershed, 2010). Inom 

hälso-och sjukvård och elevhälsan är identifieringen av risker och skydd för barn och unga något som 

används för att säkra en positiv utveckling för individen (Andershed & Andershed, 2010). Som 

författare så känns det också viktigt att poängtera att det inte finns ett kausalt samband mellan 

riskfaktorer och utvecklingen av normbrytande beteende, utan det är det ackumulerade antalet 

riskfaktorer som ökar sannolikheten för en negativ utveckling. Med negativ utveckling avses en 

individ som utvecklar ett normbrytande beteende t.ex. beroende/missbruk eller kriminalitet. Risk- och 

skyddsfaktorer är en teori som bygger på förståelse för hur olika beteenden, miljöer och strukturella 

förhållanden har inflytande över utfallet i en utveckling. Den svenska skolan är ansvarig för att stärka 

elevernas utveckling till aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare (Skollagen, SFS 2010:800). 

Normbrytande beteende samt risk och skyddsfaktorer är sammankopplade teorier som kan hjälpa till 

att förstå vad som påverkar och samverkar för att bidra till en negativ utveckling för eleverna när det 

kommer till utvecklingen av video- och datorspelsmissbruk. Teorin bidrar till denna studie med 

förståelse över hur eleverna påverkas av de olika risk- och skyddsfaktorerna.  

 

3.2 Riskfaktorer 

Risker på individuell nivå är de egenskaper som vi har i förhållande till en viss miljö. Avvikande 

egenskaper som innebär en risk för individen är exempelvis genetiska, neurologiska eller 

regleringsrelaterade egenskaper (Andershed & Andershed, 2010). Exempel på dessa egenskaper kan 

vara bristande självkontroll eller neuropsykiatriska diagnoser såsom attention-deficit/hyperactivity 

disorder eller Autismspektrumstörning. Andra risker som är relaterade till miljön kan vara föräldrar 

som missbrukar, lider av psykisk sjukdom, har funktionsnedsättningar eller haft traumatiska 

upplevelser (Andershed & Andershed, 2010). På den strukturella nivån finns problem som ekonomisk 

stress, socialt nätverk, segregation eller diskriminering (Andershed & Andershed, 2010). 

Riskfaktorer hos barn och unga leder inte per automatik till psykisk ohälsa eller 

beroendeproblematik. De är beroende av processer och mekanismer som aktiverar problematiken. En 

riskfaktor behöver inte innebära någon risk för barnets eller den unges utveckling, men en eller flera 

riskfaktorer kan öka risken för en problematisk utveckling. Det handlar alltså inte om orsak och 

verkan, utan snarare om riskens påverkan på individens utvecklingsprocess (Andershed & Andershed, 
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2010). Teorin grundar sig därför i att minska inflytandet av riskfaktorer i utvecklingen och på så sätt 

försäkra sig om en positiv utveckling. 

Vårdnadshavarens sociala och personliga belastningar som påverkar dennes omsorgsförmåga 

kombinerat med individuell sårbarhet hos barnet eller den unge utgör en av de största riskerna för 

barn att ha en negativ personlig utveckling. Föräldrars förmåga att se barnets behov och möta dessa 

ökar påtagligt risken för att utveckla psykisk ohälsa eller missbruk (Andershed & Andershed, 2010). 

De indirekta och direkt länkade riskfaktorerna kallas proximala och distala riskfaktorer. 

Proximala riskfaktorer är de faktorer som anses ha en direkt inverkan på utvecklingen, exempelvis 

impulsivitet. Distala eller indirekta faktorer skulle kunna vara barnets demografiska miljö (Andershed 

& Andershed, 2010). Det finns även ytterligare indelningar av riskfaktorer, exempelvis dynamiska 

och statiska faktorer, de statiska är alltså ihållande medan de dynamiska är föränderliga faktorer 

(Andershed & Andershed, 2010). 

 

3.3 Skyddsfaktorer 

De faktorer som ökar en individs chanser för anpassning till samhället och utveckling trots normala 

problem benämns som skyddsfaktorer. Det är faktorer som visats öka motståndskraften mot negativ 

utveckling och minska riskfaktorernas inverkan (Andershed & Andershed, 2010). Skyddsfaktorer för 

barn kan exempelvis vara självkontroll (impulskontroll), lätt hanterbart temperament, positiva 

relationer till andra, god kognitiv och fysisk förmåga. Skyddsfaktorer hos en vårdnadshavare är 

exempelvis god omsorgsförmåga, lyhördhet, goda sociala relationer, ekonomisk trygghet och tro på 

förmåga att förändra sin situation (Andershed & Andershed, 2010). Strukturella skyddsfaktorer kan 

vara trygg boendemiljö, normal skolgång eller förskolegång, trygga relationer till andra vuxna 

(Andershed & Andershed, 2010). 

 

3.4 Utveckling av normbrytande beteende 

Normbrytande beteende bidrar till studien genom förståelse för hur risk- och skyddsfaktorer påverkar 

utveckling och upprätthållandet av normbrytande beteenden. Video- och datorspelberoende kan 

uppfattas som ett normbrytande beteende då det är ett beteende som skapar problem i relation till 

omvärlden. Trots negativa konsekvenser fortsätter individen att spela och riskera exempelvis sämre 

skolresultat eller relationer. Beteenden som anses normbrytande, exempelvis missbruk, är kopplat till 

såväl individuella som miljörelaterade riskfaktorer. Generellt sett uppvisar mer eller mindre alla barn 

någon gång i deras utveckling ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2010).  Det kan 

vara att sparka och slå mot sina vårdnadshavare eller aktivt bryta mot deras regler. Detta sker ofta 

innan barnet kan gå, springa och tala, om det normbrytande beteendet fortsatt pågår så kommer 

beteendet att ta nya former. Detta kan innebära snatteri, rymma hemifrån eller vara fysiskt våldsam 

(Andershed & Andershed, 2010).  Hos många med uppförandestörning som debuterar i barndomen så 
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har detta föregåtts av trotssyndrom. Trotssyndrom kallas även ODD och är den psykiatriska diagnosen 

för barn som beter sig trotsigt gentemot sin omgivning. Cirka hälften av de som har trotssyndrom 

uppvisar senare uppförandestörningar (Andershed & Andershed, 2010). Det normbrytande beteendet 

anses individuellt stabilt eller ökande om det även finns riskfaktorer i en eller flera domäner (t.ex. 

hem, skola, närmiljö). Andershed och Andershed (2010) menar också att könsskillnader är en faktor 

som påverkar utvecklingen. De barn som utvecklar normbrytande beteende är en heterogen grupp när 

det kommer till normbrytande beteenden, orsaker och utveckling. Det betyder att de barn som är 

normbrytande kan vara det på olika sätt och ha olika beteenden, det finns också olika orsaker till 

beteendet och deras utveckling ser olika ut (Andershed & Andershed, 2010). 

De som debuterar med normbrytande beteende som barn är mer sannolika att även fortsätta med det 

upp i vuxen ålder än de som debuterar som tonåringar (Andershed & Andershed, 2010). Det finns 

alltså en förutsägbarhet i normbrytande beteende som är observerbar från det att barnen är mycket 

unga. I kombination med psykiatrisk problematik är risken för normbrytande beteende stor, exempel 

på detta är ADHD, Ångestsyndrom och depression. Utöver individens psykopatologiska egenskaper 

är även föräldrar och familj viktiga faktorer för utvecklingen (Andershed & Andershed, 2010). 

Viktiga faktorer för stabilisering av normbrytande beteende är föräldrarnas psykopatologi, 

missbruksproblematik, arbetslöshet och kriminalitet. Familjer med barn som har ett stabilt 

normbrytande beteende har också funnits ha mycket konflikter, stor familjestorlek, dålig övervakning, 

överdrivet strikta, vara för lössläppta eller inkonsekventa i uppfostringen (Andershed & Andershed, 

2010). Relationen till föräldrar har en roll i utvecklingen, en negativ föräldra-barnrelation ökar 

sannolikheten för en negativ utveckling. Kamratrelation är också en viktig faktor, barn med kamrater 

som har ett normbrytande beteende stärker beteendet hos barnet själv (Andershed & Andershed, 

2010). Negativa känslor för skolan, låg ambitionsnivå eller dålig motivation ses teoretiskt som 

riskfaktorer i skolan. Att relationen till skolan har i studier endast visat en svag påverkan på 

utvecklingen av normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2010). 

Sammanfattningsvis finns det många olika faktorer som spelar in i utvecklingen, exempel på 

detta är psykiatriska sjukdomar/diagnoser, familjerelationer, kamratrelationer, närmiljö, skolgång och 

ålder vid uppkommet beteende.  
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4. Metod 

Studien kommer att ha en kvalitativ forskningsansats, den kvalitativa ansatsen är passande eftersom 

jag undersöker på vilket sätt skolpersonal upplever den nämnda problematiken och dess konsekvenser 

(Bryman, 2011). Tonvikten i studien ligger därför på upplevelsen av fenomenet/problematiken i 

skolmiljön snarare än frekvensen. Till den sortens studie är den kvalitativa metoden bäst lämpad 

(Bryman, 2011). Studien har en abduktiv ansats eftersom det fenomen som undersöks är baserat på en 

teoretisk förståelse om mänskligt beteende och dess konsekvenser.      

Datainsamlingen har skett via 10 semistrukturerade intervjuer med personal som arbetar inom 

grundskolan. I bilaga 1 finns intervjuguiden som är semistrukturerad och innehåller vissa ämnen som 

intervjun ska vidröra. Valet av denna intervjuform är på grund av dess flexibla form som innebär att 

intervjupersonen har frihet att svara på det som hen känner är relevant för ämnet samtidigt som 

intervjuaren kan ställa frågor utanför intervjuguidens ramar (Bryman, 2011). Intervjuguiden användes 

under intervjuerna som en slags ram för intervjun, jag hade teman och frågor som skulle besvaras för 

studien. Den gav även möjligheten att kunna gå utanför intervjuguiden och följa upp sådant som 

verkade intressant, det passade studiens ämne bra eftersom det är mindre uppmärksammat. 

Den urvalsmetod jag använt mig av är ett målstyrt urval (purpose sampling) (Bryman, 2011). 

Urvalet är direkt baserat på det som studien undersöker, utifrån mina forskningsfrågor så bestämde jag 

att respondenterna skulle bestå av kuratorer, lärare, barnskötare och fritidspedagoger. Detta för att 

försäkra mig om att respondenterna arbetade med den problematik jag menade att undersöka. Utifrån 

premissen att jag ville intervjua personer med de här typen av professioner kontaktade jag en kurator 

som jag känner, ett bekvämlighetsurval, via denna fick jag sedan kontakt med ytterligare lärare och 

skolpersonal. Kontakt med intervjupersoner som sedan leder till flera intressanta personer kallas för 

snöbollsurval och är ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011). Kuratorn hänvisade mig även senare 

till en kollega som arbetar inom samma kommun. I urvalet till studien så lades större vikt på att hitta 

personer som var relevanta för studien än att få ett representativt urval, vilket ändå kan vara 

problematiskt vid intervjustudier (Bryman, 2011). De respondenter jag intervjuat arbetar i årskurs 1-9, 

ingen av respondenterna arbetade i förskoleklass. Ytterligare två skolor, en högstadieskola och en 

lågstadieskola, tackade nej på grund av tidsbrist och/eller att de inte kände sig tillräckligt bekanta med 

ämnet. Ett kriterium för att inkludera intervjupersonerna var att skolorna är kommunala och inte 

arbetar med någon alternativ pedagogisk modell. Skolorna som jag varit i kontakt med har alla legat i 

södra Stockholm eller Södertäljeområdet. Detta resulterade i sammanlagt tio intervjuer från tre olika 

skolor. Respondenterna bestod av två kuratorer, sju lärare och en resurspersonal. 

Det inspelade materialet kommer att transkriberas till text i Word för att jag sedan ska kunna 

utföra en kvalitativ innehållsanalys. Förutom transkriberingen så har jag lyssnat på intervjuerna en 

ytterligare gång utan att fundera över tolkningar av materialet. Efter detta läste jag även 

transkriberingen utan att fundera över hur jag ska tolka det. När jag läst materialet så läste jag det igen 
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och började sedan markera de meningar och citat (koder) som jag fann intressanta utifrån de 

frågeställningar studien har. De markerade koderna kategoriserades under följande kategorier i 

innehållsanalysen: uttryck, konsekvens, åtgärd, risk och skydd. Jag lyfte sedan ut koderna till ett 

separat dokument där jag ordnade dem efter kategori. I detta dokument granskade jag sedan koderna 

utifrån tidigare forskning, frågeställningar och risk- och skyddsteori. Jag tittade på samband mellan 

respondenterna, tidigare forskning och teori. Efter detta använde jag mig av det kodade materialet för 

att redovisa resultatet för varje forskningsfråga. 

Min förförståelse är delvis präglad av arbete på grund- och gymnasieskola med barn som har 

neuropsykiatriska funktionshinder där video- och datorspelande ibland spelat en negativ roll för 

barnets eller den unges skolgång och kamratrelationer. Till min förförståelse hör också att jag själv 

under flera år spelat video- och datorspel, dock inte på ett problematiskt eller patologiskt sätt. 

  

4.1 Sökning av tidigare forskning 

All tidigare forskning är hittad i bibliotekets sökfunktion eller via google scholar. De är peer reviewed 

och i flera fall publicerad i tidskrifter. I några fall har jag även använt mig av kurslitteratur från Umeå 

Universitets Socionomprogram eller Ersta Bräcke Sköndal Högskolas Socionomprogram. 

 

Sökord: Internet Gaming Disorder, Gaming Disorder, Internet Addiction, Personality+gaming 

addiction, IGD, GD, prevalence+gaming addiction, Gaming Addiction adolescense, risk factors 

gaming, protective factors gaming, school+internet addiction. 

  

4.2 Forskningsetik 

Innan intervjuerna utfördes informerades respondenten om frivilligheten att delta, vad syftet med 

studien är samt deras rätt att hoppa av om de vill (Bryman, 2011). Personernas uppgifter kommer att 

behandlas enligt konfidelitetskravet samt i redovisningen av resultat kommer alla uppgifter utom 

yrkesroll att avidentifieras. De uppgifter som jag samlar in kommer endast att användas i studiens 

syfte och raderas efter avslutad studie (Bryman, 2011). Under tiden då informationen behöver sparas 

kommer den finnas på en lokal hårddisk med lösenordsskydd. 

När jag valt ämne att studera, urvalsgrupp samt metod har jag tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Den design jag valt för studien bör inte 

vara till skada för deltagarna, inkräkta på privatliv, brist på samtycke eller ha illvilligt uppsåt 

(Bryman, 2011). Följande fyra etiska forskningskrav har jag följt och använt mig av i denna studie. 

Informationskravet, Inför intervjuerna kommer jag skicka Bilaga 3 som information för 

studiens utformning, ämne och syfte. Respondenten kommer även informeras om syftet, ämnet och 

studiens utformning innan själva intervjun startar (Vetenskapsrådet, 2002). Utöver detta kommer 

respondenten även informeras om tillkomsten av den psykiatriska diagnosen Internet Gaming 
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Disorder samt intresset av att skapa kunskap kring studiens ämne. Innan intervjun startar informerar 

jag även om frivilligheten och hur de datamaterial jag samlat kommer hanteras och förstöras efter 

avslutad intervju. Respondenterna kommer även att få information om vilken skola, utbildning och 

student studien utförs för och av (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet, samtycke om deltagande i 

studien har skett både vid tillfrågan om huruvida personen vill deltaga i en intervju för studien samt 

med samtyckesblanketten som är Bilaga 2. Samtliga deltagare i intervjun har skrivit under 

samtyckesblanketten efter att ha informerats om hur studien bedrivs, dess ämne och syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag har informerat om respondentens möjlighet att avbryta sitt deltagande 

samt att inga negativa följder skall komma av detta eller att de måste motivera sitt val att avbryta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet, respondenterna har inför med hjälp av utskickad 

blankett, bilaga 3, informerats om att informationen samt deras identitet är avidentifierad. Jag har 

även informerat om att jag som forskare har tystnadsplikt, samt att lagringen av datamaterialet som 

kan identifiera en person sker på ett sådant sätt att ingen utomstående kan få informationen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet, respondenterna har informerats om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas till den här studien och förstöras efter avslutad och godkänt 

studie (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare har jag även läst vetenskapsrådets rekommendationer för etisk 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.3 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att en studies tillförlitlighet avgörs av olika faktorer. Dessa faktorer är 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och förmågan att styrka och konfirmera det som producerats. 

Jag har arbetat med att försöka beskriva fenomenet så utförligt och rättvisande som möjligt genom 

fylliga beskrivningar, tidigare forskning, teori och genom de intervjupersoner som jag arbetat med. 

Tillförlitlighet har jag arbetat med på det viset att jag beskrivit metoden generellt, val av tidigare 

forskning, urval, insamling, teorins användningsområden och analys av innehåll. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att intervju som datainsamlingsmetod kan få problem 

med representativiteten i urvalet, då det oftast blir ett begränsat och litet urval. I den här studien är det 

alltså svårt att generalisera urvalet till alla lärare, kuratorer eller annan personal inom skolan. Det är 

inte omöjligt att generalisera den här typen av intervjumaterial eftersom fenomenet som undersöktes 

även kan iakttas på andra sätt än via intervjuer. 

Skolorna i urvalet är inte speciella på något sätt utan har kommunen som huvudman och 

arbetar efter skollagen. I intervjuerna har liknande svar givits på de olika intervjufrågorna, det finns 

ändå möjligheter att andra skolor inte känner igen sig i materialet eftersom problematiken inte 

behöver se likadan ut överallt. 
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4.4 Validitet och Reliabilitet 

Bryman (2011) menar att data i en studie har validitet och reliabilitet. Begreppet validitet är viktigt i 

forskning eftersom det handlar om huruvida forskaren samlat in den data som används i studien. Efter 

hur frågeställningarna är konstruerade har jag som forskare utformat olika teman med olika frågor för 

att kunna besvara det jag vill undersöka i den här studien. Studien har undersökt det som skulle 

undersökas. Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet och om en annan forskare skulle kunna 

återskapa studien eller om den påverkas av slumpmässighet och tillfällighet. Att reproducera studier 

är viktigt eftersom studier ibland kommer fram till olika saker, att kunna återskapa en studie är viktigt 

för att se dess reliabilitet. Studien jag genomfört går att återskapa, resultatet kan skilja sig eftersom 

studien behandlar hur det här problemet ser ut just nu. Eftersom fenomenet inte existerat så länge så 

kan det också förändras eller komma åtgärder i skolorna. Studien är även beroende av de olika 

erfarenheter lärare, resurspersonal och kuratorer har inom skolan. 

 

4.5 Kritisk metoddiskussion 

Vid val av metod underlättade det att ha ett väl avgränsat ämne att undersöka. Valet föll därav på 

kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys. Urvalsprocessen utformades 

efter det som studien ville undersöka, fenomenet video- och datorspelsberoende ur ett 

elevhälsoperspektiv. Jag använde mig både av bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. De personer 

i mitt nätverk som var intressanta för studien kontaktade jag och beskrev mitt studieämne, flera av 

dessa var intresserade och detta ledde även till ett snöbollsurval. Några yrkesprofessionella som jag 

kontaktat har upplevt ämnet som svårt eller inte särskilt aktuellt då det inte är något som 

uppmärksammas i dessa specifika termer. Att få personer att ställa upp i intervjustudier kan vara svårt. 

Dels av tidsbrist, logistiska skäl eller villighet att delta i en studie. Eftersom jag använt mig av ett 

bekvämlighetsurval samt snöbollsurval så är studien svårare att generalisera till en större population 

eller säga hur problematiken ser ut på andra skolor. Det finns inget specifikt för de skolor eller de 

respondenter som förekommer i studien. Skolorna arbetar efter kommunens riktlinjer, de har inte 

heller några religiösa eller alternativa pedagogiska metoder för lärande. Respondenterna är lärare, 

kuratorer och resurspersonal som på vilken skola som helst. Att några av respondenterna arbetar på 

samma arbetsplats kan påverka deras syn på problematiken, detta kan bero på att de har samma 

erfarenheter eller utbytt erfarenheter när de arbetat tillsammans. De som arbetar på samma arbetsplats 

arbetar inte i samma klasser, förutom resurspersonalen som arbetar i flera klasser, vilket innebär att de 

inte nödvändigtvis har upplevt samma problematik. Deras profession kan också påverka deras 

förförståelse av problemet och påverka hur de i sin tur beskriver problematiken de upplever. 

Intervjuguiden användes främst som ett stöd i intervjuerna för mig att hålla koll på att vi 

pratat om de aktuella områdena för ämnet. Utöver de områden jag tänkt vidröra så tillkom även 

ämnen, exempelvis sociala medier, ansvar m.m. I några av intervjuerna hade respondenterna mer att 
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säga om problem kring sociala medier som förekommit på deras arbetsplatser än spelproblem. När det 

kom att handla mer om det som inte var menat att undersöka från början, som sociala medier, så kan 

det bero på att jag har ett datainsamlingsinstrument som inte är tillräckligt anpassat eller att det helt 

enkelt finns mer erfarenheter av sociala medier-problematik på respondentens arbetsplats. Min 

uppfattning från denna studie är att intervjuformen är lämplig när man samtalar med professionella 

som har tankar eller kunskap om ämnet. Intervjun blir i min mening mer naturlig och självgående på 

det viset. Den fria formen kan innebära en viss överproduktion av material, så har fallet inte varit i 

denna studie. Intervjuer innebär en transkribering vilket innebär en stor åtgång av tid. Intervjuerna 

blev tidsmässigt kortare än jag tänkt mig, det kan bero på att det exempelvis är ett smalt ämne som 

inte uppmärksammats så mycket inom skolan i termer av beroende eller missbruk. Trots att 

intervjuerna blev kortare så fick jag svar på de frågor jag ställt för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Intervjuerna blev cirka 20 minuter långa, den kortaste tio minuter och den längsta 

25 minuter.  En fördel med att inte göra långa intervjuer och fokusera mer på ämnet är att det inte blir 

en överproduktion av material som ska transkriberas vilket är väldigt tidskrävande. 

 De fyra etiska principer som använts finns med för att skapa så stor frihet och trygghet för 

respondenterna att uttrycka sig fritt och så som de upplever problemet. Att avidentifiera 

respondenterna och informera om exempelvis nyttjandekravet kan ha bidragit till friheten att svara 

sådant som vissa brister i åtgärder eller deras uppfattning om problemet.  
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5 Resultat 

Resultat och innehållsanalysen presenteras under de frågor jag ställt i min disposition. De olika citat 

som lyfts presenteras med ett nummer för att ha översikt över vilken person som sagt vad. Detta är på 

grund av att alla respondenter har valt att vara avidentifierade. I intervjuerna beskrivs fenomenet 

video- och datorspelsberoende inte främst som ett beroende eller ett missbruk utan snarare som 

konsekvenser av ett vanligt förekommande beteende. 

 

5.1 Vilka uttryck och konsekvenser ser skolpersonalen i den psykosociala miljön utifrån video- 

och datorspelsproblematik? 

Skolpersonalens tid går åt att lösa spelrelaterade konflikter eller motivera skoltrötta elever som spelat 

under natten. En respondent upplever också att lekarna i skolan förändrats till att vara mer 

våldsinspirerade och innehålla en form av språkbruk som refererar till våld. Denna typ av lekar menar 

respondenten kan vara en bidragande orsak till att upplevelsen att konflikterna ökat i skolan.  “Jag 

upplever att de liksom... det slåss mer... man är mer fysisk, sen vet jag inte orsaken till det, men kan 

relatera till det. de pratar om “headshots” och man använder sådana uttryck som jag kopplar till spelet 

“(IP 3). Att barnen leker kopplat till spelen är återkommande i intervjuerna, exempelvis låtsas de vara 

karaktärer från spelvärlden eller så leker de situationer från spelen. En respondent upplever att spelen 

tar väldigt mycket av vissa elevers fokus och de lever sina liv i spelets värld. 

 

“De pratar mycket spel, man hör ju när man sitter och jobbar, i deras berättelser och skriver i tankebok, 

eller skriver i boken, nu pratar vi sagor och berättelser, där är det spelen som finns med i berättelserna 

hela tiden. De lever i den världen” (IP 4). 

  

Mycket av elevernas tankevärld kretsar kring spelen och spelandet, även en stor del av t.ex. 

sagoskrivandet, matematiken och dagbokskrivandet handlar om spelen. Spelen är enligt respondent 4 

mycket inflytelserika i barnens liv, både i det sociala och i skolarbetet. Även en stor del av den sociala 

samvaron för dessa barn kretsar kring spelandet, elever som inte är aktiva i spelandet blir därför 

uteslutna från att kunna delta på samma sätt i det sociala. En respondent uppmärksammade en elev 

som varit mycket ensam och inte deltog det sociala samspelet. Efter det att eleven börjat spela fick 

eleven på så sätt nya vänner och en ny social samvaro. Spelandet är på så sätt både exkluderande och 

inkluderande. En annan respondent ser också att elever som inte deltar i spelandet på fritiden inte 

heller får delta i skolan “då får man inte heller vara med i olika slags lag som man ska vara i dessa 

spelen, då blir det ett slags utanförskap.” (IP 1). Respondenten menar att de barn som exempelvis 

begränsas i sitt spelande eller inte spelar hamnar i ett slags socialt utanförskap. Detta är den negativa 

effekten av exkludering som i sin tur kan motivera barnen att spela mer och på så sätt riskera sina 

skolresultat ytterligare. Respondenten beskriver en svår balansgång mellan att vara en del av 

gemenskapen eller utanför den. De intervjuade respondenterna beskriver spelandet som utbrett bland 
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eleverna som är pojkar. Hos pojkarna beskrivs spelet som centralt för lekarna, språket och 

gemenskapen. Den spelnorm som uppstått som bidrar med negativa effekter för skolresultat eller 

psykosocial miljö är på så sätt svår att bryta eftersom det också bidrar med direkt negativa 

konsekvenser för de elever som av någon anledning inte spelar. 

En respondent med lång erfarenhet av kuratorsrollen och arbete med ungdomar beskriver 

arbetet med elever i lågstadiet som “akutstyrt” på grund av de många konflikter som uppstår kring 

fenomenet. 

 

Det blir ganska akutstyrt arbete i och med att det är mycket konflikter och de händer snabbt, det 

akutstyrda arbetet har jag arbetat mycket med under läsåret för att lärarna ska kunna bedriva sin 

undervisning men också att meddela hemmet snabbt när det händer. (IP 1) 

  

De konflikter i skolan som uppstår är enligt respondenten kopplat till spelandet vilket leder till att 

kuratorn får hantera det eftersom det stjäl undervisningstid från läraren och resten av klassen. 

Respondenten som hanterar dessa konflikter ser också en försämring i den psykosociala miljön hos 

eleverna. Elever som utsätter och utsätts för mobbning på nätet i röstchatter/sociala medier relaterade 

till spelandet. 

 

“Vi ser mycket mobbing, vi ser grupper som bildas vi har haft en nyligen som heter den hade döpts 

hata också en elevs namn… Man går hem och sitter vi datorn och i och för sig man umgås via nätet. 

Men det blir också en risk att man blir utsatt eller utsätter någon annan för mobbning. Att man kan när 

man sitter bakom sin dator så är det lättare att göra sådana saker. Det händer hela tiden” (IP 1) 

  

En respondent uppmärksammade även att elever som spelade mer och var mer fixerade vid spelet ofta 

höll sig för sig själva där de skapade gemenskap genom spelandet. De exkluderade sig själva från 

resten av gruppen och gick iväg under rasterna för att leka eller diskutera spel. 
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5.2 Vilka konsekvenser ser skolpersonalen för eleverna utifrån video- och 

datorspelsproblematik? 

Samtliga av respondenterna kunde se konsekvenser av problematiskt spelande hos någon eller några 

av de elever som de regelbundet arbetar med. Upphovet till konsekvenserna, alltså själva spelandet, 

beskrivs som ett problem som både existerar på elevernas fritid och i skolan när de har tillgång till 

telefoner eller liknande teknik. Själva spelandet beskrivs som problematiskt i förhållande till andra 

viktiga livsområden. Spelandet i sig behöver inte vara problematiskt men det uppstår problem när 

eleven tvingas prioritera vad som är viktigt. Respondenterna beskriver hur eleven stannar uppe länge 

vilket resulterar i trötthet som i sin tur gör att eleven inte orkar med skolan. De olika konsekvenser 

spelandet för med sig påverkar enligt respondenterna den sociala utvecklingen och skolresultatet i 

främst negativ mening. En lärare såg även vissa positiva sidor med spelandet då en elev utvidgat sin 

sociala krets och fått mer vänner efter denne börjat spela över internet med kamrater. 

  

Det som vi ser är att de som har det lite tufft hemma är de som spelar mest. Att det då blir dubbelt 

sårbart, du får inget stöd hemifrån och sen... det man får... sysselsätter sig med är att spela spel, man 

sover dåligt, äter dåligt och halkar efter i skolan och sitt psykiska välmående tänker jag. (IP 3). 

  

Ett tunt socialt nätverk eller förmågan att begränsa sig, dvs. kompulsivitet och impulsivitet gör att 

sådant som är nödvändigt för att fungera halkar efter. Utvecklingen påverkas i respondentens mening 

negativt på det sättet att eleven riskerar sitt psykiska mående och skolgången.               

 Respondenterna nämner flera olika konsekvenser för eleverna, både kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenser. Skoltrötthet, arbetsvägran och känslan av att skoluppgifter är tråkiga är ett 

återkommande tema i den intervjudel där jag frågar om vilka konsekvenser respondenten ser av barn 

som påverkas negativt av spelande. En lärare beskriver problemet som att eleverna svårt att anpassa 

sig till de olika arbetsuppgifterna som inte innebär samma nivå av aktivitet som det är i spelets värld. 

“sen så tror jag att det kan vara svårt att men anpassa sig i olika situationer, i olika arbetsmiljöer att 

särskilja och orka med för det är en mycket mer aktiv värld i spelvärlden… ” (IP 2). 

 Fyra av de sammanlagt 10 respondenterna tyckte att problematiken blev värre om eleven hade 

någon typ av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller psykisk ohälsa. Respondenterna såg att 

eleverna hade svårare att hantera och begränsa spelandet samt att symptomen för t.ex. AST-diagnoser 

eller ADHD blev försämrade på grund av de konsekvenser som spelandet medförde.  
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5.2.1 Kortsiktiga konsekvenser för eleven 

Skoltrötthet, eleven upplevs vara trött i skolan och omotiverad till studier. Skoltröttheten 

skiljer sig från vanlig trötthet på det sättet att eleven saknar ork för just skolarbete. En respondent 

upplevde det som att eleverna inte var motiverade att arbeta, eftersom vanligt skolarbete upplevs som 

tråkigt eller ostimulerande. En respondent beskriver skoltröttheten såhär “Man ska alltid få belöning 

eller bekräftelse, det är inte alltid man kan göra det i skolan… “(IP 2). 

Fixering vid spelande, Eleverna blir fixerade vid spelandet och har väldigt svårt att fokusera 

på annat än spelandet. En respondent beskrev att allt kretsar runt spelet, när de leker, när de författar 

sagor, när de räknar matematik, när de skriver dagbok osv. Respondent 2 beskriver det “Ger jag en 

matteuppgift handlar det om spel, hela världen kretsar kring spelet, ehm... även lekar, diskussioner, 

allt är i spelets värld, börjar man prata med eleven nu är det spel, spel, spel…” (IP 2). 

Trötthet, respondenterna upplevde att det var vanligt förekommande att eleverna var trötta på 

grund av en störd dygnsrytm som uppkommit via spelsessioner som varar under kvällar/nätter. En 

respondent beskriver det såhär “Jag ser att de är trötta, de säger att de är trötta. Jag frågar ”Har du 

sovit?”, ”nej, fan jag la mig 3” eller ”jag somna 4” eller ”i natt sov jag inte alls”. Det är som att de 

kämpar för att hålla sig vakna. ” (IP 6). Eleverna prioriterar även bort sådant som mat och motion för 

att kunna spela. 

Arbetsvägran, detta blir en konsekvens av osunt spelande menar respondent IP 1, det finns 

enligt respondenterna flera faktorer som spelar in när en elev arbetsvägrar, det kan bero på trötthet 

eller att arbetet känns tråkigt. IP 3 uttrycker det som att eleverna inte får samma stimulans av 

skolarbetet som de får av spelandet “...De tycker att det ska vara kul. Om det inte är kul eller med 

iPad eller inte är med ny poäng så är det många som inte tycker det är värt att göra...” (IP 3). 

Respondenten säger senare i intervjun att hen upplever det som att barnen tycker att arbetet ska ge 

omedelbar bekräftelse och att barnen saknar en inre motivation eftersom de är så vana vid att få en 

yttre motivation i form av belöning i spelandet. 

Konflikter, flera respondenter beskrev att det lätt uppstår konflikter kring det som hänt när 

eleverna spelat online på fritiden som de sedan tar med sig till skolan. Även att de spel-influerade 

lekarna innebär konflikter och att de ofta kretsar kring våld. Eleverna använder också spelrelaterat 

språk som innehåller våldsreferenser, detta relaterar en respondent till konflikter.  

Stillasittande, eleverna rör inte på sig lika mycket vilket respondent 7 tror kan leda till 

konsekvenser för lärandesituationen och deras hälsoutveckling “det är både hälsorisk rent fysiskt, 

stillasittandet...” (IP 7).  Flera av eleverna slutar med idrott när de kommer upp i mellanstadiet, detta 

leder till att de inte rör sig lika mycket.  

Skolk, elever uteblir från undervisning på grund av att de spelar eller inte orkar ta sig till 

skolan. Detta kopplas till spelande på det sättet att spelet prioriteras före skolan. Barn som inte går till 

skolan kallas ofta för hemmasittare, något som en respondent sett hända med elever som spelar osunt. 
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Meningslöshet med skolarbete, arbetet i skolan känns tråkigt och inte givande för eleven. 

Detta blir ett slags argument för att inte behöva ägna sig åt det “tråkiga” skolarbetet. 

Social isolering, eleven isolerar sig socialt och ägnar sig inte åt något annat än t.ex. spelande 

och internet. ”Medan sådana som fastnar i det dom tror jag absolut har stora konsekvenser för deras 

liv i framtiden. De isolerar sig socialt, de kommer efter i skolan… ” (IP 6).           

 

5.2.2 Långsiktiga konsekvenser 

  Hälsorisk, respondenterna ser hälsorisker med spelandet. De ser att eleverna inte prioriterar 

sömn, mat och rörelse utan väljer bort detta för spelandet. Detta kan enligt en respondent leda till 

psykisk ohälsa, övervikt och ett ohälsosamt levnadssätt senare i livet. 

 Skolresultat, spelandet och dess konsekvenser kan innebära försämrade skolresultat för 

eleven. Detta innebär t.ex. att eleven har en sämre kunskapsnivå och inte når de nationella målen. Ett 

sämre skolresultat begränsar sedan eleven i val av gymnasium, högskola och kan i långsiktigt 

innebära konsekvenser som är svåra att reparera. Skolresultatet påverkas av t.ex. skolk, arbetsvägran, 

trötthet och skoltrötthet. 

Socialt samspel, utifrån de kortsiktiga konsekvenserna ser respondenterna risker med det 

sociala samspelet som tar form hos de unga eleverna. De förändrade sociala samspelet, språkbruket 

och hur eleverna samspelar med varandra ser flera respondenter som problematiskt för utvecklingen. 

                                     

5.3 Vilka åtgärder finns för den här typen av problematik? 

Spelandet ser samtliga respondenter som något som sker främst på fritiden men som får konsekvenser 

för skolarbetet. Eftersom upphovet till problematiken i skolan existerar främst utanför skolans 

verksamheter beskrivs det som svåråtkomligt. 

  

Ja, vi försöker ha en dialog med vårdnadshavare, “så här känner vi och så här upplever vi det”.. men då 

nå man några men kanske inte alla. Sen är det ju såhär att man kan ju inte säga åt föräldrar vad och hur 

de ska göra. De har ju också tankar och idéer om det här. Nej, det är svårt, och det här blir en fråga som 

vi behöver ta ställning till i skolvärlden, det blir mer och mer... (IP 3) 

  

Eleverna tar ofta med problemen som spelandet för med sig till skolan och där uppmärksammas det i 

form av de konsekvenser som jag skrivit i under tidigare fråga. “de är trötta, de spelar på nätterna, när 

föräldrarna sover, jag vet inte i vilket utsträckning, men man förstår. Men det kommer fram mellan raderna” (IP 4). Som 

skolpersonal beskrivs det som svårt att bemöta denna problematik, eftersom det inte alltid finns ett 

samförstånd mellan skola och hem om vad problemet är. 
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Sen har håller vår skola på att utarbeta en policy kring hur skolan ska jobba med sociala medier, där ska 

jag säga att vi inte är riktigt framme hur vi ska arbeta med det. Lärarna gör det en del, men det är inte 

tillräckligt för vi har problem med nätmobbning. Samverkan med föräldrar är en framgångsfaktor (IP 

1). 

 

De verktyg som skolpersonalen arbetar med är föräldrasamtal och samtal med eleverna kring 

internetvanor. Enligt respondenterna finns inga specifikt riktade åtgärder utöver detta. En del i 

motverkandet av osunt spelande är samverkan med vårdnadshavare, som spelar en viktig roll i att 

motverka och begränsa problematiken. För de unga barnen menar en respondent att det bästa skyddet 

för barnen att inte utveckla någon problematik i relation till spelandet är vuxenansvar, med detta 

syftar respondenten till begränsandet av spelandet. De vuxna kan med regler och rutiner hjälpa sina 

barn att spela sunt samt välja vilka spel som är lämpliga att spela för barn. En respondent refererade 

till samtalet kring sociala medier som förts på skolan där hen arbetar “Och att vi märker att de som har 

koll på vad barnen gör på sociala medier, de beter sig inte illa, men de som har föräldrar som inte har 

koll, där blir det en frizon där de tror att de kan skriva och göra lite vad som helst.” (IP 3). Föräldrar 

som håller koll på elevens sociala medie-användning menar respondenten använder inte de sociala 

medierna på samma sätt som elever med föräldrar utan koll. Respondenten ser möjligheten att åtgärda 

spelandet på samma sätt men upplever svårigheter i det eftersom föräldrar har egna idéer om hur deras 

barn använder sociala medier och hur problemet ser ut. På en skola där en respondent arbetar 

förekommer även orosanmälningar med kopplingar till hemmasittande och spelande.  

För problem som förekommit i och runt sociala medier finns ett arbete inom elevhälsa. 

Nätvanor är ett ämne som diskuteras i termer av sociala medier, mobbning och kränkningar på nätet 

inom skolan. Även föreläsningar om sociala medier förekommer på en av skolorna. En respondent 

tror även att det kommer behöva lyftas en diskussion kring motverkan av spelandets konsekvenser. 

Om spelandets konsekvenser diskuteras inom skolan är upp till de enskilda professionella.  

 

Vi har tagit upp det i utvecklingssamtal, de flesta föräldrar brottas med att försöka begränsa barnen att 

inte spela så mycket, det finns föräldrar som har skärmtid och sådär, då finns en annan problematik. De 

är ju inte längre med i den sociala gemenskapen längre och blir vansinniga… då blir det ett slags 

utanförskap. (IP 1) 

  

Åtgärder beskrivs av flera respondenter som inte helt oproblematiskt. I de kamratgrupper där 

spelandet är en stor del av gemenskapen riskerar eleven exkludering om denne slutar spela. 

En respondent som kopplar ihop spelandet med hemmasittare beskriver hur det försöker 

motverka problematiken ”Men sen är det om man missköter skolan, elevhälsoteamet tar upp det, 

kuratorsamtal, så småningom orosanmälan.” (IP 6). Eleven som kanske i grunden har spelproblem 

eller som spelar på ett sätt som interagerar med låg motivation att sköta skolan blir på så sätt 
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uppmärksammad i andra system som skolan har för att fånga upp elever som missköter sig. 

Respondenten har även haft elever som blir anmälda till socialtjänsten på grund av att de uteblivit från 

skolan för mycket. Respondent IP 10 hade också orosanmält fall där spelande var en del av 

problematiken, ofta i samband med frånvaro och dåliga resultat i skolan. Hen hade också skickat fall 

till Barn- och ungdomspsykiatrin där hon upplevt långa köer, ofta när det fanns misstanke om 

bakomliggande psykiatrisk problematik utöver spelandet. 

 

5.4 Slutsatser 

Samtliga respondenter ansåg att det fanns problematik relaterat till video- och datorspelande. 

Spelandet medförde konsekvenser för både enskilda elever men också den psykosociala miljön på 

skolan. I skolmiljön så upplevs spelandet bidra med kränkande språkbruk, konflikter som grundar sig 

i svåråtkomliga orsaker och våldsammare lekar. Kortsiktiga konsekvenser för enskilda elever var 

trötthet, skoltrötthet, arbetsvägran, konflikter, social isolering, känslan av meningslöshet med 

skolarbete, stillasittande, skolk och fixering vid spelande. De långsiktiga konsekvenserna var att inte 

lära sig hantera socialt samspel, sämre skolresultat och sin hälsa. Riskfaktorer för enskilda elever 

ansågs vara social utsatthet, undanflykt som spelmotiv, vårdnadshavare som av någon anledning inte 

begränsade sina barns spelande eller kontrollerade vad barnen gjorde på nätet. Upphovet till det 

osunda spelandet kan variera och spelandet interagerar med elevens ambitions- och motivationsnivå i 

skolan på olika sätt.  Det finns inga direkta åtgärder eller policys på skolorna för att hantera specifikt 

spelproblem men problemen uppmärksammas ofta i andra situationer/system. Mängden eller motivet 

till spelandet är svårt att åtgärda eftersom det sker utanför skolan. 
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5.5 Analys 

De respondenter som såg förändringar i den psykosociala miljön inom skolan märkte konflikter 

kopplat till spelandet samt ändrade lekar och språk. Barn som använder sig av spelandet som ett 

beteende för att hantera stress eller starka känslor utvecklar inte ett adekvat sätt att hantera dessa 

påfrestningar (Griffiths & Kuss, 2012). Enligt flera respondenter finns ett tydligt mönster mellan de 

som spelar mycket, leker spelen och de som hamnar i konflikterna. Spelandet bidrar med flera olika 

komponenter till den psykosociala miljön. Dels menar respondenterna att spelen bidrar med 

våldsamhet i lekarna samt ett språk som bidrar till mobbning och våld. Eleverna påverkas också på det 

sättet att de inte lär sig hantera konflikter i spelandet och/eller använder spelandet för att hantera stress 

och känslomässiga påfrestningar. Att konflikter uppstår i skolan är oundvikligt, särskilt i de lägre 

åldrarna, men de olika komponenterna lägger grunden för uppkomsten av konflikter som är svåra att 

hantera. En stor del av konflikterna uppkommer också utanför skolan på plattformar där skolpersonal 

har mycket liten insikt eller förmåga att kunna påverka vad som händer. Det är därför svårt för skolan 

att själva utforma preventiva åtgärder. Om konflikterna faktiskt ökat eller bara förändrats i termer av 

orsaker och uppkomst är svår att säga. 

Ett beteende som iakttogs av en respondent var elevers regelbrytande för att kunna spela mer. 

Eleverna i fråga gick upp efter det att vårdnadshavaren somnat för att spela långt in på natten. Det 

ledde sen till att eleverna inte orkade med skolan. Ibland var detta så pass problematiskt att 

respondenten uppmanade vårdnadshavare till de nämnda eleverna att stänga av internet innan de 

själva gick och la sig. Beteendet ansågs av respondenten inte som ett generellt beteende utan som 

något som endast rörde några specifika elever. Vårdnadshavare med dålig kontroll och övervakning 

över vad deras barn gör kan ses som en riskfaktor när det kommer till upprätthållande av ett stabilt 

normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2010). Utifrån det respondenterna säger om 

barnens spelvanor så är bristen av kontroll, begränsning och övervakning viktiga faktorer för de som 

spelar på ett osunt sätt. Den tidigare forskningen visar att spelande i moderata doser inte är skadligt, 

detta framgår tydligt i diagnosen GD (World Health Organization, 2018). GD är en psykiatrisk 

diagnos som bygger på konsekvenserna av osunt spelande, bland dessa återfinner vi det som 

respondent IP 6 just beskriver, en förlorad kontroll av spelandet. I fallet med förlorad kontroll över 

spelandet återfinns även risker utifrån psykisk ohälsa eller individuella egenskaper. Detta kan t.ex. 

vara impulsivitet, kompulsivitet eller begåvning som spelar in som riskfaktorer. Kombination mellan 

individuella riskfaktorer och risker i miljön kallas kumulativa riskfaktorer. Vissa riskfaktorer i 

kombination anses vara större influenser för utvecklingen än andra (Andershed & Andershed, 2010). 

Griffiths och Kuss (2012) ser att spelandet kan fungera som en strategi för att kontrollera och hantera 

starka känslor. Strategin ses som på kort sikt funktionell men på lång sikt problematisk (Griffiths & 

Kuss, 2012). En miljö som tillåter okontrollerat spelande kan i även det här fallet påverka en 

utveckling av ett osunt spelande. Spelande och psykisk ohälsa kan på så sätt influera varandra (Belsky 

et al., 2018). De elever som anses ha mest problem med spelandet är också de elever som anses ha 
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svårare hemförhållanden enligt några respondenter. Där föräldrar som begränsar spelandet saknas. 

Hellström (2015) menar att utfallet av spelandet påverkas mer av motivet till spel än spelad tid. 

Motivet Escape (undanflykt) ses dock i kombination med stor mängd spelad tid som den mest 

sannolika kombinationen för negativa konsekvenser (Hellström, 2015). Respondenterna såg både 

spelandet som något som drabbade de med social utsatthet och stor mängd spelad tid hårdast. De barn 

som några av respondenterna uppmärksammade hade ofta den kombinationen av obegränsat spelande 

och en viss social utsatthet. Olika komponenter i spelandet har också olika starka inflytande på 

elevernas spelbeteende, där vissa kan ses som risker och andra som skydd. De nämnda faktorerna som 

i intervjuerna setts som inflytelserika i barnens spelande. Social utsatthet är ett motiv till undanflykt 

från verkligheten, där spelaren kan kontrollera spelets olika domäner (Young, 2009). Om begränsning 

från vuxenvärlden saknas i form av uppfostran eller kontroll över spelvanor och motivet är undanflykt 

från den sociala utsattheten så kan risken för social utsatthet vara hög.                

De kortsiktiga konsekvenser som respondenterna upplever ses teoretiskt som riskfaktorer av 

Andershed och Andershed (2010) som menar att låg ambitionsnivå, negativa känslor för skolan och 

dålig motivation är riskfaktorer för att utveckla normbrytande beteende. De kategorier som 

framkommit i intervjuerna är trötthet, skoltrötthet, arbetsvägran, skolk, känslan av meningslöshet med 

skolarbete, konflikter och stillasittande. Mellan de kategorier som hittats i intervjuerna och de 

riskfaktorer som beskrivs finns likheter. Dålig motivation har likheter med trötthet, skoltrötthet, 

arbetsvägran, skolk och känslan av meningslöshet med skolarbete. Negativa känslor för skolan kan 

bidra till konflikter och låg ambitionsnivå har likheter med skolk, skoltrötthet, arbetsvägran och 

känslan av meningslöshet med skolarbete. Spelandet kan på det sättet möjligtvis interagera med den 

enskilde elevens motivations- eller ambitionsnivå och påverka prestationen i skolan. Det kan också 

vara så att eleven fyller sin tid med spelande för att ha känslan av att göra något meningsfullt eller ha 

gemenskap eftersom hen från början haft en låg motivations- eller ambitionsnivå. Vad som är hönan 

och vad som är ägget är svårt att säga, men det verkar utifrån det intervjumaterial som att spelandet 

har påverkan eller en interaktion med motivations- eller ambitionsnivån hos elever som spelar mycket 

och ofta. De långsiktiga konsekvenser som uppstår av att skola, vägra arbeta, vara skoltrött, ha 

återkommande konflikter och vara stillasittande behöver inte vara specifika för spelproblematik utan 

är snarare generella för de beskrivna kortsiktiga konsekvenserna 

Andershed och Andershed (2010) ser problematiska kamratrelationer som riskfaktor för 

normbrytande beteenden. Barn och unga som beter sig normbrytande genom t.ex. konflikter och 

arbetsvägran riskerar att uteslutas hos mera “prosociala” kamratgrupper, risken finns att det på så sätt 

formas kamratgrupper där det normbrytande beteendet befästs och blir en viktig del i gruppen. Eleven 

går på så sätt miste om den socialisering som sker i en prosocial kamratgrupp och fungerar istället 

motsatt (Andershed & Andershed, 2010). Elever med det normbrytande beteendet formar på så sätt en 

kamratgrupp där det normbrytande beteendet är mer accepterat (Andershed & Andershed, 2010). En 

respondent beskrev hur hen ibland såg stora grupper leka medan andra barn gick iväg i mindre 



34 

 

grupper för att leka eller diskutera spel. I de kamratgrupperna var lekarna oftare kopplade till spel 

samt våld och språk relaterat till spelen. Detta innebar enligt flera respondenter svårlösta konflikter 

som krävde resurser från skolans personal. 

Generellt såg respondenterna att spelandet medförde problem, men en respondent såg också 

det positiva med spelandet. Elever som hade ett tunt socialt umgänge hade respondenten sett vinna 

nya gemenskaper och bli mindre ensamma. Detta skulle faktiskt kunna ses som en skyddsfaktor 

utifrån det att ett starkt socialt nätverk kan skydda personer från psykisk ohälsa eller t.ex. 

normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2010). Det visar också på att det finns positiva 

effekter utav spelande och att inte alla som spelar gör det på ett problematiskt sätt (Baier et al., 2015). 

De åtgärder som framkommit under intervjuerna kan delas upp i preventiva och mitigerande 

åtgärder av spelandets effekter. I intervjudelen om de preventiva åtgärder som finns har sociala 

medier lyfts som exempel. I fallet med sociala medier finns föreläsningar för eleverna och samtal 

kring användande på samtliga skolor. Det kan bero på att sociala medier är mer uppmärksammat och 

anses ha en stor påverkan på barn och unga. Det finns en koppling mellan sociala medier och video- 

och datorspel. En respondent såg att konflikter kring chattgrupper där det förekom mobbning ofta 

hade kopplingar till det som hände i spelen. Detta kan vara på grund av att den sociala gemenskapen 

och normen i gruppen tillåter kränkande språk. De barn som har ett normbrytande beteende 

exkluderar sig ofta ur prosociala kamratgrupper, vilket kan leda till att de istället drar sig till grupper 

där normbrytande beteende är mer accepterat (Andershed & Andershed, 2010). Detta kan leda till att 

de barn som spelar osunt också har ett osunt beteende i sociala medier och på så sätt utmärker sig i 

båda domänerna. I intervjuerna framkom begränsning och kontroll av barnens användande på internet, 

oavsett användningsområde, som en viktig åtgärd för att motverka osunt användande. Barn med 

föräldrar som är aktiva och har god uppsyn över barnens förfaranden på t.ex. sociala medier ansågs ha 

en mindre konfliktfylld upplevelse av användandet. Barn som inte begränsas eller har en inkonsekvent 

uppfostran anses löpa större risk att utveckla normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 

2010). Den forskning som finns är inriktad på ett kognitivt beteendeinriktat behandlingsarbete, men 

forskningen är också gjord på äldre individer (Dong & Potenza, 2014). Det mitigerande arbete från 

skolans sida som framkommit i intervjuerna är i första hand konfliktlösning, samtal med elever och 

försök att motivera eleven till t.ex. skolarbete. Även föräldrakontakt förekommer, vilket inte är helt 

oproblematiskt eftersom de har sin egen uppfattning enligt en respondent. När det går längre och 

eleverna riskerar sin skolgång eller uteblir för mycket från skolan förekommer även orosanmälningar, 

där det ibland finns direkta kopplingar till överkonsumtion av spel. På så sätt uppmärksammas eleven 

även hos socialtjänsten och får möjligheter till annan typ av hjälp. Även om det inte finns direkta 

policys eller interventionsprogram för spelrelaterad problematik så uppmärksammas eleverna på det 

sättet genom andra system t.ex. frånvaroregistrering eller skolresultat. Dong och Potenza (2010) 

föreslår långsiktiga mål och motiverande insatser som potentiell rehabilitering för personer med 

video- och datorspelsberoende. Utifrån intervjuerna är motivations- och ambitionsnivån låg hos de 
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elever som spelar för mycket, en respondent såg också en utveckling hos elever som när de 

misslyckats gav upp skolarbetet och hade svårt att arbeta efter långsiktiga mål. För de eleverna skulle 

hjälp med långsiktiga mål och motiverande insatser vara till hjälp. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis influerar spelandet den psykosociala miljön i skolan genom t.ex. konflikter och 

kränkande språk. Det är dock svårt att urskilja om konflikterna ökat i antal och intensitet genom 

spelets influens eller om det endast uppfattas så. Det fanns riskfaktorer såsom obegränsat spelande på 

grund av undanflykt från social utsatthet hade risker att få negativa konsekvenser i skolan, t.ex. 

trötthet, konflikter och sämre skolresultat. I vissa kamratgrupper var även det normbrytande beteendet 

kopplat till spelande en norm och ofta fanns kränkande språk och konflikter som börjat utanför skolan 

på spelplattformar eller sociala medier. Utöver de negativa konsekvenser fanns också respondenter 

som sett positiv utveckling av spelande som exempelvis minskad social isolering. Respondenterna såg 

en koppling mellan det som hände i spelen och det som hände i sociala medier där de barn med 

föräldrar som övervakade och begränsade oftare var inblandade i mobbning och kränkningar. 

Åtgärder mot denna typ av problematik är svår, eftersom det sker utanför skolan. Dock finns det ett 

visst preventivt arbete genom samtal och utbildning, när det blivit problematiskt finns föräldrakontakt 

vilket kan ha stor påverkan. I andra fall finns system såsom närvaro och skolresultat som fångar upp 

elever. 
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6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka video- och datorspelsberoende i skolan och vilken inverkan det 

har på eleverna. Utifrån det som framkommit i studien så finns det aspekter av beroende och osunt 

spelande hos eleverna. Det fanns en ganska homogen syn på de olika konsekvenserna som spelandet 

medförde eller interagerade med från de olika respondenterna. Det var enkelt för respondenterna att 

beskriva problematiken som de upplevde. Exempel på detta är elever som inte prioriterar sömn, 

konflikter som grundar sig i spelen, användning av kränkande språk med koppling till spelen och 

våldsamma lekar. Själva upphovet till spelproblem fanns det inte lika mycket tankar eller teorier om, 

det fanns lite tankar om miljöns inverkan på eleverna eller komorbiditet med andra psykiska problem. 

Detta kan bero på att det inte är ett särskilt utforskat ämne och att den forskningen som finns inte är 

uppmärksammad. Enligt de uppgifter som respondenterna lämnat framstår spelandet som att det har 

stora konsekvenser för skolans verksamhet. Spelandet ansågs också ha långsiktiga konsekvenser som 

sämre skolresultat, hälsorisk och social isolering. Utifrån den tidigare forsknings jag gått igenom finns 

det likheter med det som framkommit under intervjuerna, men också skillnader. I intervjuerna har 

respondenterna snarare pratat om bilden av själva problematiken, kamratgrupper, skolresultat och 

konkreta beteenden snarare än psykologiska mekanismer, personlighetstyper eller egenskaper. I två 

intervjuer har samspel med psykiatriska diagnoser nämnts. De olika professioner som respondenterna 

har kan vara en förklaring till varför det varit mer fokus på de först nämnda sakerna i intervjuerna än 

de senare. Utifrån risk- och skyddsfaktorer finns det några definierbara riskfaktorer som gick att hitta i 

intervjuerna. Det var enklare för respondenterna att hitta risker mer spelandet än vad det var att hitta 

skyddsfaktorer. Omvända riskfaktorer skulle även kunna vara skyddsfaktorer, ett exempel är föräldrar 

som inte begränsar spelandet och föräldrar som begränsar spelandet. Efter intervjuerna och analysen 

av materialet ser jag att det finns en förståelse för risk- och skyddsfaktorer som används för att 

löpande göra bedömningar. Dock är det inte uttalat som bedömningar i de här olika skolpersonalens 

fall. 

För socialt arbete och elevhälsoarbete kan det vara viktigt att förstå och uppmärksamma 

problemen i skolan, såväl som upphovet till problemet. På de skolor där de respondenter jag intervjuat 

arbetar på så finns inget arbete kopplat direkt till osunt spelande och dess konsekvenser. När 

konsekvenserna av det osunda spelandet börjar synas i skolan så uppmärksammas eleverna i andra 

system som anmärkningar för ogiltig frånvaro eller konkreta beteenden som skolpersonalen ser. 

Respondenterna samtalar också med sina elever om problemen, t.ex. om de är märkbart trötta i skolan 

eller arbetsvägrar. Uppmärksammandet av den här typen av problematik förekommer först när det är 

ett problem i skolan. Kunskap om konsekvenser från video- och datorspelsproblematik kan bidra med 

en ökad förståelse för de elever som är hemmasittare, socialt isolerade eller uppvisar någon annan typ 

negativ konsekvens. Betydelsen för eleverna som har den här typen av problematik är att de kan 

fångas upp tidigare än i frånvarosystem, när skolresultaten försämras eller deras hälsa påverkas 
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negativt. Vanor och beteenden förändras och socialarbetare kommer i kontakt med olika grupper och 

individer med problem kopplat till teknikanvändning som tidigare inte funnits i samma utsträckning. 

Att undersöka och förstå hur dessa grupper och individer påverkas av teknik och beteenden är viktigt 

för att kunna rikta sociala insatser och hjälpa de med ett exempelvis problematiskt spelande. På så sätt 

kan skolan ytterligare bidra till en positiv utveckling för eleverna redan från lågstadiet. Kunskap om 

video- och datorspelsberoende kan bidra med förståelse för vad som bidrar till utveckling eller 

upprätthållande av så kallat “hemmasittande” som blivit ett fenomen inom skolvärlden.  

Några respondenter kopplade ihop de diskussioner som förts kring barn och användande av 

sociala medier med problemen som de ser med spelandet. Dels att det finns många likheter i hur det 

går att komma åt problemet eftersom det sker utanför skolan men också att det är svårt att ha insikt i 

vad som händer. Det kan därför vara en lösning att arbeta preventivt, dels för att förstå det som barn 

och unga gör på internet och när de spelar men även samtala med eleverna om det. Samverkan med 

vårdnadshavare framgår också som viktigt i intervjuerna. Det som sker på elevens fritid är inte 

skolans ansvar men det får konsekvenser för vad som sker i skolan. Med tanke på de konsekvenser 

som framkommer i skolan är det lätt att se det som ett katastrofalt för barn att spela, så behöver det 

inte vara. Spelande är ett nytt fenomen och vuxenvärlden behöver komma ikapp med att förstå de 

problem det anses medföra Det behövs kunskap om hur det påverkar barn långsiktigt och hur det går 

att angripa det problematiska. En respondent lyfte frågan om Barnavårdscentralen och dess roll, deras 

roll innefattar kostråd och hälsoråd för att främja barns utveckling men att det kanske vore nyttigt om 

något liknande fanns för hur föräldrar bör tänka om barnens teknikvanor. Hen trodde inte föräldrarna 

var motvilliga att använda råd och tips utan att det snarare råder brist på vad som är hälsosamt när det 

kommer till spelande. Jag tror att på samma sätt som “lördagsgodis” är allmängods eftersom socker 

varje dag är dåligt kanske vi snart ser “fredagsspel”. Enkla riktlinjer implementerade av vuxenvärlden 

med effektiv verkan på sådant som kan vara hälsovådligt för barn i stora mängder. Förutom preventivt 

arbete och system som fångar upp individer som har problem behövs förmodligen ett större ansvar 

från speltillverkare och medier där spelkultur förekommer.  

Ytterligare forskning kring preventivt arbete, åtgärder och hållbarhet kring spelproblematik 

skulle kunna gynna socialt arbete. Även forskning där barn och ungas syn på spelande framkommer är 

intressant för att stävja de konsekvenser som medförs av spelande. Fenomenet hemmasittare har på 

senare år uppmärksammats mycket, vidare forskning skulle kunna undersöka i vilken utsträckning 

Internet Gaming Disorder eller Gaming Disorder förekommer hos hemmasittare. 
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Bilaga Semistrukturerad intervjuguide 

1 Frågor 

1.1 Intro 

-Namn för transkriberingen, alt lärare 1. 

- Berätta lite om dig själv och ditt arbete... 

- Roll inom skolan? Profession? Utbildning? Antal år inom Yrket? 

1.2 Förekomst 

- Kommer du i ditt arbete i kontakt med elever som har problem med video- och/eller datorspel? 

- Talas det något om den här typen av problem? Både mellan kollegor och elever. 

- Finns det något typfall för den här sortens problematik? 

1.3 Uttryck 

- På vilket sätt har den typen av problematik visat sig? 

- Har du uppfattat att denna problematik har uttryck i skolan? 

- Vilka uttryck har problematiken? 

- Drabbar problematiken någon specifik grupp elever? Riskgrupper? Riskmiljöer? 

- Vad är mest utmanande med problematiken? 

1.4 Konsekvenser 

- Vilka konsekvenser har den här typen av problem för eleven? 

- Vilka långsiktiga konsekvenser finns? 

- Vilka kortsiktiga konsekvenser finns? 

- Hur påverkar det elevens hälsa? 

- Hur påverkar det eleven skolresultat? 

- Hur påverkas elevens relation till andra människor som finns i skolan? 

- Får problematiken värre konsekvenser hos någon typ av individer? Vilka risker finns? Vilka skydd 

finns? 

- Vilka skydd finns för konsekvenser kopplat till miljö? 

- Vilka risker finns i miljön? 

1.5 Åtgärder 

- Hur arbetar skolan för att motverka problematiken och dess konsekvenser? 

- Har skolan utformat några specifika åtgärder? 

- Om det inte finns åtgärder, vilken konsekvens har det? 

- Arbetar skolan på något sätt preventivt med att förekomma den här typen av problem eller 

problemets konsekvenser? 
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Bilaga Samtyckesblankett 

 

Hej, 

 

Jag är en student från Ersta Sköndal Bräcke Högskola som läser socionomprogrammet termin sex, just 

nu skriver jag min kandidatuppsats som kommer att handla om fenomenet video- och 

datorspelsberoende ur ett elevhälsoperspektiv. Studien behandlar huruvida det finns den typen av 

problematik i skolan och hur det ser ut, samt vilka konsekvenser det får för elever och hur åtgärder 

kan se ut. Studien bygger på intervjuer med personal som arbetar med elevhälsa i skolan. 

 

Materialet är konfidentiellt vilket innebär att personerna som intervjuas kommer vara anonyma, även 

eventuella personer, platser och händelser som nämns i intervjun kommer vara anonyma i studien. 

Intervjun kommer spelas in och transkriberas, allt material kommer sparas lokalt och skyddat med 

lösenord. Materialet kommer endast användas till denna studie och förstöras efter avslutad studie.  

 

Om du som intervjuperson inte vill svara på en specifik fråga, fortsätta intervjun eller ditt deltagande 

har du rätt till att inte göra detta. Du behöver inte uppge varför. 

  

Jag samtycker till att intervjuas för studien enligt de uppgifter ovan. 

  

  

Underskrift                                                                  Datum 

 

…………………..                                                        ………………….. 

  

Adam Gotthardsson 

adagott@esbhstudent.se 
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Bilaga Utskick 

 

Hej, 

 

Jag heter Adam och är student på Ersta Sköndal Bräcke Högskola där jag läser Socionomprogrammet 

Termin 6. Just nu skriver jag min kandidatuppsats, även kallad C-uppsats, som behandlar fenomenet 

video- och datorspelsberoende som även nyligen blivit en diagnos i diagnosmanualen ICD-11 som 

utges av WHO (underorgan till FN), samt ett tillägg om vidare utredning av problematiken i 

American Psychiatric Associations diagnosmanual DSM-5 . Utifrån ett elevhälsoperspektiv vill jag 

undersöka vilket uttryck detta fenomen tar i skolan, vilka konsekvenser det får för den enskilde eleven 

samt den psykosociala miljön.  

 

Studien kommer att bygga på intervjuer med personal inom skolan, dvs. lärare, fritidspedagoger, 

elevassistenter, kuratorer och skolsjuksköterskor. Jag söker därför efter personer som utifrån sin 

yrkesroll har möjlighet att intervjuas angående ämnet. Ingen teoretisk kunskap om ämnet, 

diagnosmanualer, fenomenets mekanismer eller liknande krävs för intervjun.  

 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

 

Adam Gotthardsson 

adagott@esbhstudent.se 
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