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SAMMANFATTNING 

Studien syftar på att belysa hur dataspel påverkar unga vuxna mäns beteende samt vilka för-
och nackdelar det har på hälsan. Det kommer oftast upp negativa reaktioner på dataspel och 
dess effekter på hälsan. Forskning visar att våldsamma spel påverkar beteendet negativt och 
att det leder till ett aggressivt beteende. Det är sällan positiva aspekter som tas upp i studier 
av dataspel och mindre forskning om unga vuxna mäns upplevelser av dataspel. Målinriktat 
urval valdes i studien då sex unga vuxna män från Västerås ansågs vara relevant som 
målgrupp för att ta reda på för- och nackdelar med dataspel samt hur de upplever påverkar 
deras hälsa.  

Studien grundar sig på en kvalitativ metod där datainsamlingen skedde genom 
semistrukturerade intervjuer som utformning. Intervjuerna analyserades genom en manifest 
innehållsanalys. Resultatet visar på att utredarna upplevde att dataspel har både negativa och 
positiva konsekvenser beroende på varför man spelar. Dataspel enligt utredarna i studien är 
avkopplande och lugnande men det kan påverka kroppen kortsiktigt. Slutsatserna är att 
dataspel påverkar unga vuxna män mer positivt än negativt när det gäller psykosociala 
faktorer men mindre positivt för fysiska konsekvenser. Detta beror på att vuxna har mer 
kontroll och mera kunskaper för att balansera både det dagliga livet och sin hälsa.  

 

Nyckelord: beteende, beroende, dataspel, dator  



ABSTRACT 

The study aims to demonstrate how computer games affect young men adults 
behaviour and the pros and cons of health. There are usually negative reactions to 
computer games from others and its effects on health. Research shows that violent 
games adversely affect behaviour and it is believed that it can lead to aggressive 
behaviour. There are rarely any positive aspects addressed in studies of computer 
games and less research on young adult men's experiences of computer games. 
Targeted selection was chosen in the study as six young adult men from Västerås 
were considered relevant as a target group to find out the pros and cons of 
computer games and how they experience their health being affected. 

The study is based on a qualitative method in which the data collection took place 
through semi-structured interviews as a design. The interviews were analysed 
through a manifest content analysis. The result shows that the investigators 
experienced that computer games have both negative and positive consequences 
depending on the reason they play. Computer games according to the investigators 
in the study are shown to be relaxing and calming but however, can affect the body 
in the short term. 

The conclusions is that computer games affect young men more positively than 
negatively when it comes to psychosocial factors but less positive for physical 
consequences and outcomes. This is because adults have more control and more 
knowledge to balance both daily life and their health. 

Keywords: Addiction, behaviour, computer, computer games  
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1 INTRODUKTION 

Dataspel är ett aktuellt ämne idag som påverkar människors hälsa och livsstil på olika sätt. 
Forskning visar också att människor som spelar datorspel mer än fem timmar per dag 
utesluts från sociala relationer fysiskt. Ämnet bör uppmärksammas för att undvika den 
virtuella miljön som människor lever i när de spelar dataspel och för att tidigare studier 
också påvisar att dataspel visar koppling till psykisk ohälsa som depression och ångest.  
Dataspel har en tydlig koppling till folkhälsan då bruket av beroendeframkallande medel är 
en viktig bestämningsfaktor för hälsan och för att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken 
till sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning. Därför behöver detta ämne undersökas 
för att ta reda på hur det påverkar hälsan. Genom att ta reda på hur unga vuxna män 
upplever att dataspel påverkar beteendet och vilka för- och nackdelar det har på hälsan ökar 
individens kunskaper om dess effekter på hälsan.  
 
Intresset för att studera dataspelanvändningen bland unga vuxna män ökade då det inte 
finns tillräcklig forskning angående dataspel i Sverige. Efter genomförd praktik utomlands 
uppmärksammades det hur våldsamma dataspelsanvändningen påverkade unga vuxna mäns 
hälsa och beteende. Därför ansågs dataspel intressant och relevant att fördjupa kunskaperna 
om hur unga vuxna mäns dataspelanvändning påverkar deras beteende och vilka för- och 
nackdelar det har på hälsan. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Dataspel 
 
Teknikutvecklingen idag har medfört effektivitet i våra liv och människor har fått nytta av 
den nya tekniken, särskilt internet. Det har även skapat problem och ett av dessa problem är 
dataspelberoende. Enligt Sirola, Kaakinen & Oksanen (2018) kan överdrivet dataspelande 
behandlas som ett beroendeframkallande eller överdrivet beteendemönster. Idag har video- 
och dataspel blivit alltmer vanligt och populärt bland människor som en form av 
underhållning. Dataspel anses vara problematiskt då många individer förlorar sin förmåga 
att planera sin vardag på grund av kontrollförlust (Robertson & Good, 2005). Forskningen 
visar också att dataspel som involverar våld leder till negativa känslor samt att dataspelande 
ökar negativa känslor hos människor (Yagci och Mehmet, 2010). Yagci och Mehmet (2010) 
skriver att människor som tillbringar mer tid på dataspel är mer anti-sociala och har ett 
aggressivt beteende. Lee, Jeong & Jeon, (2019) skriver i sin undersökning att en hög nivå av 
aggression har en stark koppling med våldsamma spel. Även de som befinner sig hemma och 
spelar har större risk för aggressivt beteende jämfört med de som spelar på ett internetkafé. 
Dataspel skapar en isolering hos individen som spelar flera timmar framför datorn eller 
mobilen därför blir det svårt att integrera och skaffa vänner fysiskt (Russian education and 
society, 2004). 
 
Dataspelberoende kan leda till negativa konsekvenser, som bland annat ensamhet. Jeonga, 
Kimb och Leea (2017) hävdar att människor som är socialt utestängda eller upplever 
ensamhet oftast söker nya vägar för att bli tillfredsställda men också för att lindra deras 
stress. I detta fall är dataspel eller mobilspel sådana kanaler som uppfyller deras önskan och 
minskar deras stress. Det resulterar att det är lättare att interagera med andra människor via 
onlinespel än att kontakta dem fysiskt (Jeonga et al, 2017). För mycket digitalt spel leder till 
ett beroende som i sin tur leder till negativa utfall och påverkar människors hälsa negativt 
som depression och ångest (Jeonga et al, 2017).  
 
Det finns relativt lite forskning som fokuserar på fördelarna med att spela dataspel men 
enligt Granic, Lobel & Rutger (2014) är dataspel en lugnande underhållning och visar att det 
främjar ett brett spektrum av kognitiva färdigheter. Forskningen börjar diskutera om att 
etablera spel i flera olika områden för lärande och för att förbättra kognition bland alla 
åldersgrupper. Det finns studier som visar att människor som spelar dataspel oftast kommer 
att skaffa vänner lättare och känna gemenskap online för att de har samma intressen. Det 
innebär en fördel för individen som spelar för att det kommer visa positiv effekt för dataspel 
och de kommer bli mer benägna att spendera tid på spel när de känner gemenskap via deras 
ömsesidiga intresse. Människor som spelar upplever oftast en positiv känsla på grund av till 
exempel sociala kontakter som de skaffar under spelets gång men också för att de får en 
känsla av sammanhang och gemenskap i och med att de möter människor som har samma 
intresse online (Granic et al., 2014).  
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Forskarna Coyne, Warburton, Essig & Stockdale (2018) hävdar att våldsamma spel inte har 
en betydelse för eller koppling till ett aggressivt beteende eller våldsamt beteende på kort 
eller långt sikt utan att det beror på uppväxten och omgivningen.  
 
Varför människor spelar dataspel beror på olika faktorer som bland annat att koppla av, tävla 
med en motståndare, fördjupa sig i berättelsen, utveckla färdigheter och lärande samt 
uppleva nöje eller utmaningar. Yagci och Mehmet (2010) menar att orsakerna till spelandet 
beror på framförallt nyfikenhet, stress och ilska tillsammans med att vara långt ifrån känslan 
av misslyckande. Den nya generationen växer upp med ett tidsfördriv som kräver interaktion 
och spelande. De hävdar också att det inte bara är barn och unga som spelar utan att även 
vuxna är fascinerade av dataspel, men särskilt under fritidstimmarna (Eow, Ali, Mahmud och 
Baki 2009).  

2.2 Tidigare forskning 
Studier som har gjorts tidigare visar att människor som spelar dataspel överdrivet mycket 
kan utveckla ett missbruk vilket också gör det svårt för dem att hantera sitt dagliga liv på 
grund av deras psykologiska och sociala problem. Enligt Jeonga, Kimb & Lee (2019) beror 
dataspelande på psykosociala faktorer som bland annat aggression, depression och ensamhet 
som gör att individen spelar och blir beroende. Idag är det mycket negativa reaktioner som 
framkommer gällande dataspelberoende och forskarna tyder på att människor som spelar 
och blir missbrukare upplever dålig psykisk hälsa som depression och ångest, aggression och 
låg akademisk prestation. Tidigare studier visar också att individer som är socialt isolerade 
och ensamma tenderar att få en avslappning genom att delta i virtuell verklighet (Lee, Ko & 
Lee, 2019).  

Genom utvecklingen av datorspel och framförallt online-spel har internet haft en stor 
påverkan på människor och det har ökat sedan början av 2000-talet. En studie som har 
gjorts tidigare av Young (1996) under mitten av 90-talet skriver om internets konsekvenser. 
Forskaren menar att internet är beroendeframkallande och att individer kan hamna i så 
kallat internetberoende. Datorspelberoende enligt Young (1999) är inget eget fenomen utan 
räkans som en subkategori inom nätberoende. En annan forskning som tas upp är om 
webbens utveckling och tillgängligheten samt framväxten av gratis onlinespel. Tillgången till 
datorspel har ökat på grund av smartphones och surfplattor som idag finns överallt och 
människor enkelt har tillgång till. Förr i tiden var det stationära datorer som kunde innehålla 
olika spel men idag bär människor med sig sina smartphones och laptop överallt, har 
mobiltelefonerna i fickan, vilket gör det lättare att ta upp dem och börja spela. 
Sammanfattningsvis har internet öppnat nya vägar till ett beroende av datorspel. Det är 
därför människor blir allt mer påverkbara och utvecklar ett beroende (Trepte, Reinecke och 
Juechems, 2012).  

Forskningen visar att det är fler män som spelar datorspel än kvinnor men det behöver inte 
var på det sättet utan det kan betyda att män spelar mer regelbundet än kvinnor (Beavis & 



4 

Charles, 2007). Tidigare forskning visar att det är personer i åldrarna 25–44 som spelar mer 
och mer överlag (Trepte, Reinecke och Juechems, 2012).  

2.3 Definitioner 

2.3.1 Spel  

Definitionen av dataspel, videospel, Tv-spel eller mobilspel är en form av rekreation som 
inkluderar någon aktivitet eller interaktiv underhållning. Spel är en tävlingsinriktad 
sysselsättning som kan vara för en eller flera individer med hjälp av något slags hjälpmedel 
och bestämda regler. Avslutningen på ett spel sker i form av belöning eller straff, alltså vinst 
eller förlust. Spel har flera olika genrer, exempelvis MMORPG (Massive Multiplayer Online 
Role Playing Game), utbildningsspel och strategiska spel (våldsamma spel) (Hellström, 
2015). Syftet med MMORPG spel är för nöjes skull medan utbildningsspel är skapade för att 
utbilda individer och strategiska spel handlar mer om planering och fördelning av resurser, 
ofta med militära inslag. Strategiska spel till exempel gör det enklare för en individ att 
hantera konflikter, dra viktiga slutsatser, definiera svårigheter och lägga upp projekt (Trepte, 
Reinecke och Juechems, 2012). 

2.3.2 Beroende  

Enligt Griffiths (2005, 2008) finns det sex psykologiska kriterier för spelberoende eller 
missbruk vilket är följande: 

1. Salience, vilket betyder att spel dominerar individens tankar, känslor och beteende.  
2.  Mood modification som innebär humörmodifikation alltså ändringen av en individs 

humör.  
3. Tolerance, det vill säga individen behöver spela mer för att uppnå nivåer av 

humörmodifikation.  
4. Abstinenssymptom som handlar om fysiska och psykiska obehag när individen inte 

kan spela.  
5. Conflict är den nivån när inter- och/eller intrapersonella konflikter uppstår på grund 

av spelbeteendet.  
6. Relapse, det vill säga återfall när individen faller tillbaka till gamla spelmönster efter 

abstinensperioden (Griffiths, 2005 & 2008).  
 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Föreliggande studie utgick ifrån en teori som kallas för Locus of control och en modell som 
kallas för krav–kontroll-stödmodellen. Teorin och modellen ansågs vara relevant att använda 
i studien för att förstärka resultatet samt ge en bättre förklaring till ämnet. Teorin locus of 
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control ansågs vara relevant att använda i studien då det handlar om individens egen 
uppfattning om vad som styr personens liv vilket passar studiens syfte som handlar om att 
undersöka hur unga vuxna män upplever att dataspel påverkar beteendet och vilka för- och 
nackdelar det har på hälsan. Författaren har också valt krav – kontroll- stödmodellen i 
studien för att förklara en individs egen kontroll över en viss situation och i detta fall 
dataspel.  

2.4.1 Locus of control  

Locus of control, är en teori som handlar om individens egen uppfattning om vad som styr 
personens liv. De människor som själva kan bestämma och fatta egna beslut efter eget 
omdöme och motivation men som också ser sig själva ansvariga för sina handlingar och sitt 
beteende innebär enligt denna teori ha en intern kontroll (inner locus of control). Individen 
som har en inre kontroll anser alltså att deras liv beror främst på individen själv. Men de 
människor som däremot upplever att deras liv är under kontroll av personer och faktorer i 
deras omgivning samt inte tar ansvar för sina handlingar och sitt beteende beskrivs enligt 
denna teori ha en extern kontroll (outer locus of control) (Shamseddeen, Mahmoud, Otrock 
& Soweid, 2013). Den externa handlar om alltså individens liv beror på yttre omständigheter 
och att det inte spelar någon roll vad individen tar för beslut eftersom beslutet påverkas av 
turen och av omgivningen. Den här teorin planerar hälsoupplysningen och har därför en 
betydande plats för samhällsbaserade program för hälsoupplysningen. Ett exempel på detta 
är information från en folkhälsovetare eller föräldrar som försöker påverka individens inre 
motivation att sluta dataspel eller spela mindre genom att vara styrande och kontrollerande 
istället för att låta individen att själv fatta och ta egna beslut. Personer med den externa 
kontrollen däremot visar att om föräldrar eller en folkhälsovetare styr individen med sina 
hälsoråd så kommer en ändring i beteendet ske men denna positiva beteendeförändring 
kommer inte hålla länge det kommer återgå till den tidigare så fort det inte finns en yttre 
motiverande kraft (Pellmer, Wramner, Wramner, 2012).  

2.4.2 Krav – kontroll - stödmodellen 

Krav – kontroll- stödmodellen används oftast vid psykosociala arbetsförhållanden, det kan 
omfatta exempelvis arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden. 
Modellen grundar sig på Karaseks & Theorells (1990) men presenteras av Jakobsson (2018). 
Modellen kan vara av kognitiv, emotionell och fysisk natur. Modellen handlar om yttre krav 
och kontroll över ens egen situation med hjälp av stöd och beslutsutrymme. Den här 
modellen består av tre huvudfaktorer krav, kontroll och stöd (Jakobsson, 2018). Enligt 
Jakobsson (2018) är dessa faktorer kopplade till omgivningsfaktorer och de kan förbättras 
med enkla arbetsorganisatoriska medel som till exempel rätt arbete för personen genom att 
se till tidigare studier och utbildning som personen har haft. Människor som har ett bra 
handlingsutrymme när det gäller hur, när och i vilken ordning arbetet bör utföras kommer 
att vara utsatt för mindre risk för påfrestning och ohälsa. Detta beror på att det skapas en 
balans mellan omgivningens krav och den egna förmågan att möta kraven (Jakobsson, 2018).  
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När det ställs höga krav på människan och när personen anser att det är för mycket arbete 
och mycket annat blir de stressade och spända vilket gör att de letar efter andra kanaler och 
vägar för att minska på detta genom att exempelvis spela dataspel.  

Modellen valdes för att den anses vara lämplig att använda vid förklaring av en individs 
balans, dvs. när och i vilken ordning saker och ting bör bli klara för att det inte ska leda till 
påfrestning och ohälsa. Har personer kunskapen om att skapa en balans mellan 
omgivningens krav och den egna förmågan att möta kraven vid dataspelande kommer det 
inte leda till ohälsa och stress.  

2.4.3 Forskningsfråga och problemformulering 

De teknologiska framstegen har förändrat människors liv både positivt och negativt. Samma 
gäller utvecklingen av dataspelande som har blivit allt mer populärt främst bland ungdomar 
och unga vuxna. Idag är det mycket forskning på ungdomar och dataspelberoende och dess 
konsekvenser men i denna studie kommer fokus att vara på unga vuxna män för att se för- 
och nackdelar på hälsan och om de upplever att dataspel påverkar deras beteende. Det finns 
många studier och forskare som påpekar negativa faktorer på dataspelande och att det 
påverkar barn och unga mycket. Därmed finns intresse att undersöka vad dataspel har för 
påverkan på unga vuxna mäns beteende och hälsa. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka om unga vuxna män upplever att dataspel påverkar 
beteendet och vilka för- och nackdelar det har för hälsan. 
 

- Upplever unga vuxna män att dataspel påverkar beteendet?  
 

- Vilka för- och nackdelar upplever unga vuxna män att dataspelande har för hälsan? 
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4 METOD 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod  
Syftet med studien är att undersöka om dataspel påverkar unga vuxna mäns beteende samt 
vilka för- och nackdelar det har för hälsan. Därför anser författaren att en kvalitativ 
forskningsmetod är lämplig i denna studie med kvalitativa semistrukturerade intervjuer för 
att kunna besvara frågeställningarna och lyfta fram syftet med studien. En annan anledning 
till att en kvalitativ forskningsmetod har valts är för att det går att beskriva komplicerade 
fenomen och processer som är nära till en förståelse av mänskligt beteende (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det betyder att med hjälp av denna metod kan författaren förklara varför 
till exempel individer agerar på ett visst sätt och lägga det i ett sammanhang genom en 
djupanalys. Enligt Bryman (2011) kan en kvalitativ metod avspegla ett synsätt och 
förhållningssätt som ser människan utifrån ett helhetsperspektiv. Kvalitativa metoder har 
fokus på en “mjuk” datainsamling i form av intervjuer och tolkande analyser. Det sker oftast i 
verbala analysmetoder av textmaterial. Eftersom denna studie har en kvalitativ 
forskningsmetod betyder det att författaren fokuserar på att tolka och förstå till exempel 
människors upplevelser om bland annat dataspelande och för att kvalitativa metoder är 
djupstudier som ofta begränsas till ett fåtal individer.  

4.2 Urval 
Intervjupersonerna i studien rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval är ett urval som görs för att enheterna, alltså intervjupersonerna, är 
lättillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Eftersom studiens syfte var att undersöka om 
unga vuxna män upplever att dataspel påverkar beteendet och vilka för- och nackdelar det 
har för hälsan så valdes personer som spelade dataspel. Intervjupersonerna som rekryterades 
var sex unga vuxna män mellan tjugo till tjugofem år gamla i Västerås. Efter att personerna 
gav samtycke till att delta i studien fick de missivbrev utskickade via mejl som handlade om 
hur studien ska genomföras samt vad syftet var och att de forskningsetiska principerna 
beaktas (se bilaga A). Med hjälp av den första deltagaren som var en bekant till författaren 
hittades fler deltagare att intervjua som var relevanta för studien då de spelade dataspel. Det 
var lltså med hjälp av bekvämlighetsurvalet som författaren fick tag på intervjupersoner. De 
intervjupersoner som har rekommenderats av den bekanta är vänner till denne som är från 
Västerås stad och de ansågs vara passande för undersökningen eftersom de spelar dataspel 
och för att de är unga vuxna män mellan tjugo till tjugofem år. Bland intervjupersonerna var 
det två studenter som jobbade också deltid och tre andra personer som jobbar heltid och en 
av dessa intervjupersoner var gift och hade barn. Två intervjupersoner är födda i Sverige och 
fyra andra med en annan bakgrund. Författaren fick vetskap om att intervjupersonerna som 
deltar i undersökningen spelar på fritiden. Författaren hade ingen kännedom om vilka spel 
och hur länge de spelas av intervjupersonerna förrän de har blivit intervjuade.   Författaren 
fick intervjupersonernas kontaktuppgifter om eventuella frågor och funderingar skulle dyka 
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upp både innan och efter intervjuerna. Detta var även en möjlighet att hålla kontakten med 
intervjupersonerna för att boka intervjutid utifrån deras förutsättningar. 

4.3 Datainsamling  
För att samla in material till studien användes semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer får forskaren struktur och 
möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). För att skapa strukturerade intervjuer har 
författaren använt en intervjuguide som hjälpmedel för att fånga upp kategorier som var 
relevanta utifrån studiens syfte (se bilaga B). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är en 
intervjuguide ett hjälpmedel för att säkerställa att det som framkommer i intervjun sedan 
kan relateras till studiens syfte och frågeställningar. En semistrukturerad intervjuguide kan 
delas in i olika teman eller ämnen som lyfts fram av författaren. Författaren anpassade 
frågorna till studiens syfte som fokuserade på social hälsa, fysisk hälsa och psykisk hälsa för 
att ta reda på om det påverkar intervjuarens hälsa samt ett antal inledande och 
grundläggande frågor om intervjupersonen. Intervjuguiden bestod av nitton huvudfrågor och 
ett antal olika följdfrågor som ansågs vara relevanta att ställa beroende på vad huvudfrågan 
gav för svar. För att författaren ska ha en uppfattning om hur frågorna är och kan ge för svar 
genomfördes en pilotintervju med en bekant person till författaren.  

Totalt var det sex intervjuer som genomfördes och fördelades under tre dagar. Tiden på 
intervjuerna varierade från 20 minuter till 30 minuter för den längsta. Alla intervjuer 
genomfördes på Mälardalens högskola i bokade grupprum. Intervjuerna genomfördes en i 
taget utan störningsmoment från den omgivande miljön. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är 
störningsmoment betydelsefulla för att de kan göra att intervjupersonerna blir stressade 
vilket kan påverka svaren på frågorna. Det är en fördel att deltagarna befinner sig i en miljö 
där de känner sig trygga för att det i sin tur leder till utförligare svar på frågorna (Bryman, 
2011). En utvärdering av svaren efter varje intervju hjälpte författaren att notera vad som 
kunde förbättras eller förtydligas till nästa intervju för att uppnå studiens syfte och 
säkerställa att rätt material kunde inhämtas.  

För att författaren ska kunna koncentrera sig på intervjupersonens svar och komma ihåg det 
som sagts har intervjuerna spelats in som ljudfiler på en mobiltelefon. Det underlättar för 
författaren att spela in, eftersom författaren i vissa fall behöver ställa följdfrågor för att få 
utförligare svar på frågorna. Annars hade den möjligheten missats och författaren istället 
skrivit kortfattade anteckningar. Intervjuerna transkriberades en dag efter varje 
intervjutillfälle för att det skulle vara färskt i minnet även om det hade spelats in men också 
för att få en uppfattning om det som framkommit. Intervjuerna kodades som 
intervjupersoner med olika nummer som till exempel intervjuperson 1 (IP1) eller 
intervjuperson 2 (IP2) och så vidare.    
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4.4 Analysmetod  
Författaren har utgått ifrån en kvalitativ innehållsanalys för att analysera datainsamlingen. 
Transkribering innebär att forskaren ordagrant skriver ner det som har sagts under intervjun 
för att få ett korrekt resultat. Sedan ska forskaren börja analysera det materialet med hjälp av 
en kvalitativ innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014). En kvalitativ innehållsanalys 
innebär att i slutet av det transkriberade materialet delas in i flera olika komponenter och 
kategorier för en tydligare anblick för ämnet Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
I början av transkriberingen har författaren i denna studie läst materialet ett par gånger för 
att få en överblick och förstå sammanhanget samt se studiens syfte. Transkriberingen blev 
sammanlagt sexton sidor text med storlek elva och radavstånd 1,5. Varje intervjuperson 
numrerades med siffrorna 1–6 för att lättare kunna urskilja dessa samt hålla arbetet 
konfidentiellt. Sedan har författaren valt ut och förkortat det materialet i flera 
meningsbärande enheter. Det innebär att det yttrande materialet och den informationen eller 
texten kommer vara representativa för textens innehåll (Bryman, 2011). Författaren har 
sedan gått vidare till nästa steg som kallas för kondenserad meningsenhet och betyder att 
författaren i studien har förkortat meningsenheterna för att få det mest centrala men också 
för att det ska bli lättare att överblicka.  

Därefter började de kondenserade meningsenheterna att kodas för att få fram kärnan vilket 
gör att författaren kan identifiera meningens innehåll och har kortat ner meningarna till 
några få ord. De här koderna avgör handlingen för det hela materialet men också syftet och 
frågeställningar. En kod kan förklaras som ”en etikett på en meningsenhet som kort beskriver 
dess innehåll” (Enligt Thoren-Jönsson, 2017; sid. 225). De orden som analyserats fram i 
studien underkategoriserades och kategoriserades med fokus på ett manifest perspektiv. 
Manifest innehåll betyder en analys av det insamlade materialet som beskriver det 
uppenbara innehållet i det intervjupersonerna har sagt under intervjuerna (Graneheim & 
Lundmann, 2004). Kvale & Brinkmann (2014) menar att det finns en risk för feltolkningar 
om författaren är oerfaren. Därför har författaren inte valt det latenta innehållet för att det 
inte finns tillräcklig kunskap hos författaren och därför valdes det manifesta perspektivet.   

Varje händelse eller fenomen i texten fick en egen kod som visade en tolkande innebörd. 
Koderna färgmarkerades av författaren i olika färger för att lättare kunna urskilja dessa. Det 
underlättade underkategoriseringen också utav koderna. En underkategori består av flera 
koder vilket innebär att dessa har ett liknande innehåll. Inga koder utelämnades utan alla 
ingick i underkategorier. Koder markerades med olika färger som berörde samma ämne för 
att lättare underkategorisera. De koder som hade samma färg samlades in och kunde därefter 
underkategoriseras. Utifrån underkategorierna skapades kategorier som sedan ska besvara 
studiens syfte och frågeställningar.   

För att stärka resultatdelen och hela studien valdes krav- kontroll- stödmodellen och teorin 
som kallas för locus of control. Dessa ansågs vara relevanta och anpassande för studiens syfte 
och frågeställningar för att gå in djupare och få en större förståelse för ämnet och de 
påståenden som författaren vill framhäva  
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Nedan är det ett exempel på en kvalitativ innehållsanalys som författaren har fått vid 
analyserandet och fick fram tre olika kategorier ” det sociala spelandet” och ”får en 
avslappning och återhämtning” samt ”fysiska konsekvenser ”. Dessa tre kategorier 
representerade studiens syfte och frågeställningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 
 

Meningsenhet	 Kondenserad	
meningsenhet	

Kod		 Underkategori	 Kategori	

“Det är inte spelet 
som gör mig 
aggressiv utan det 
är vårt umgänge 
när vi sitter och 
spelar som gör att 
jag kan blir 
irriterad. Spelet är 
ett medel för oss att 
kunna, tjafsa. Det 
är som en ursäkt” 
	

Det är umgänget 
som påverkar 
beteendet inte 
spelet 
	

Umgänget 
påverkar beteendet 
	

	 	

“Så om du som 
person är mogen så 
svär du inte helt 
enkelt. Även om 
jag förlorar eller 
vinner så anser jag 
inte att det påverkar 
mitt beteende. 
Däremot är man 
väldigt bra på att 
snacka skit om man 
förlorar”	

En mogen person 
svär inte, men 
tjafsar med 
umgänget  
	

Beteendet beror på 
mogenhet 
	

Det sociala 
umgängets 
påverkan på 
beteendet  
	

Det sociala spelet 

	

“Som jag sa för 
mig fungerar spel 
som ett lugnande 
medel, det kanske 
stressar för 
tillfället. Det är 
stresspåslag men 
det är inte dålig 
stress det är mer 
taggad stress, så för 

Spel är ett lugnande 
medel och skapar 
mer en taggad 
stress  
	

Lugnande medel & 
positiv stress	
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mig det är inte 
något dåligt”  
	

”Idag är jag mogen 
och har balans förr 
hade jag inte när 
jag var yngre men 
idag mår jag 
mycket bättre av att 
spela. “För mig har 
spel alltid varit 
lugnade det har 
dragit ner min 
stress” 

	

Påverkar positivt 
om man är mogen 
och har balans, spel 
drar ner stress 
	

Mindre stress om 
man har balans 
	

Får en avkopplande 
och avstressande 
stund 
	

Psykosociala 
faktorer 
	

”kan inte säga 
något positivt när 
det gäller den 
fysiska hälsan men 
det har ändå inte 
gått så långt att jag 
kan säga att det har 
påverkat mig 
negativt”	

Det finns inget 
positivt när det 
gäller fysisk hälsa 
	

Kroppen påverkas 
negativt 

	

	 	

“Det påverkar 
absolut man äter 
inte som man ska 
sen under natten 
blir man hungrig 
och äter något 
snabbt. Ibland man 
skjuter upp sina 
måltider när man 
spelar” 
	

Måltiderna skjuts 
upp och spel leder 
till mindre sömn  
	

Mindre sömn och 
äter sent   

	

Fysiska hälsan 
påverkas negativ	

Fysiska 
konsekvenser 

	

 

4.5 Kvalitetskriterier 
För att öka kvalitén i studiens resultat enligt Bryman (2011) behöver författaren utgå ifrån 
fyra kvalitetskriterier, dessa är trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmerbarhet. 
Trovärdigheten innebär hur verklig och korrekt det insamlade materialet är i hela studien 
och resultatet. För att öka trovärdigheten har författaren varit noggrann med 
intervjufrågorna och intervjuguiden, för att få intervjupersonerna att förstå frågorna och för 
att de ska generera svar som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Författaren 
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ville att frågorna i intervjuguiden skulle vara så enkla som möjligt för att intervjupersonerna 
ska förstå och inte misstolka frågorna på ett annat sätt innan intervjuerna påbörjades.  
 
Pålitlighet är andra kriteriet och handlar om i vilken utsträckning processen är logisk och 
dokumenterad, det innebär alltså i vilken omfattning som resultatet kan upprepas och skapa 
möjlighet för till exempel andra att göra liknande undersökningar. Författaren har kunnat 
beakta detta kriterium genom att skriva studiens process så detaljerad som möjligt men 
också för att studiens metodval har grundats i pålitlig litteratur och vetenskaplig forskning. 
Överförbarhet omfattar i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas i en annan miljö. Detta 
kriterium har beaktats på grund av det aktuella spelandet idag som har blivit alltmer 
populärt i både Sverige och hela världen. På detta sätt ökar författaren möjligheten till 
tillämpningen av resultatet i andra kontexter.  
 
Konfirmerbarhet däremot innebär att resultatet inte ska ha påverkats av forskarens egna 
personliga intressen, det är viktigt med opartiskhet och handlar om neutralitet i 
datamaterialet och inte hos forskaren. Författaren har beaktat detta genom att använda 
relevant litteratur och teorier under studiens gång och intervjuerna. Vid transkriberingen har 
även det manifesta innehållsanalysen, vilket innebär att texten har skrivits ner ordagrant för 
att författarens egna tolkningar inte ska framgå i resultatet (Bryman, 2011). 

4.6 Forskningsetiska aspekter  
Enligt Bryman (2011) ska all forskning genomsyras av fyra huvudkrav och dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Detta 
görs för att människorna som är inblandade i studien eller indirekt inte ska skadas av 
forskningen. I missivbrevet har författaren varit tydlig och tagit hänsyn till de fyra etiska 
principerna. Samtyckeskravet var den första principen som följdes upp eftersom författaren i 
missivbrevet informerade att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att 
intervjupersonen när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att behöva förklara eller ge 
några skäl. Intervjupersonerna har alltså rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Informationskravet går ut på att forskaren informerar intervjupersonerna, alla som deltar om 
deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. I 
missivbrevet stod också studiens syfte och vad hela arbetet går ut på och handlar om och 
etiska aspekter. Författaren bifogade även intervjufrågor till de intervjupersoner som 
önskade ha dem i förväg. 
 
Sedan var det konfidentialitetskravet som togs upp och det innebär att all information som 
framkommit under intervjun och hela studiens gång för varje enskild inte ska identifieras och 
förblir konfidentiellt mellan intervjupersonen och författaren. Konfidentialitetskravet i denna 
studie beaktades genom att skydda materialen med lösenord som endast författaren kom åt. 
Materialen har även säkerhetskopierats till en mall i en dator som är lösenordskyddad 
samtidigt som materialet raderades från mobiltelefonen där intervjuerna spelades in. 
Intervjupersonerna blev informerade att transkriberingarna och ljudfilerna skulle raderas 
efter avslutad kurs vilket gör att konfidentialitetskravet beaktas.  
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När det gäller nyttjandekravet betyder det att all information som intervjupersonerna har 
gett inte ska bedömas av författaren eller användas till andra syften och undersökningar. 
Detta betyder att efter ett godkänt betyg kommer all personlig data att raderas. Enligt 
Bryman (2011) är forskningsetiska principer riktlinjer för forskaren som bör följa dessa utan 
några undantag.  

5 RESULTAT 

Resultatet i denna studie har kunnat presenteras med hjälp av tre olika huvudkategorier som 
framkom efter analysen. De tre kategorierna kommer att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Kategorier som kommer att nämnas i denna del är: Det sociala spelandet, 
Psykosociala faktorer och Fysiska konsekvenser. Dessa kategorier kommer att användas som 
underrubriker för resultatet. Författaren kommer också att utgå ifrån flera citat från 
intervjupersonerna som deltagit i undersökningen för att förstärka resultatet. Författaren har 
valt att inte ta med några ord som inte känns passande i meningens sammanhang och detta 
har gjorts genom att skriva två hakparenteser och tre punkter […]. 

5.1 Det sociala samspelet  
Intervjupersonerna i studien nämner att beteendet påverkas av det sociala samspelet och inte 
av själva spelet. Spel enligt intervjupersonerna kan förklaras som en ”ursäkt” för att påbörja 
ett tjafs vid till exempel förlust i spel. Samtliga intervjupersoner svarade att spel inte har 
någon negativ påverkan på människan beteendemässigt framförallt när det gäller strategiska 
spel. De flesta intervjupersoner brukar spela våldsamma spel och förklarar att det kan 
påverka beteendet kortsiktigt, dvs. för stunden när de förlorar eller vinner spel. Det händer 
att de börjar skrika eller bli arga och kan vara fula i munnen just för stunden. 
Intervjupersoner nämner att det inte påverkar deras beteende negativt långsiktigt. 
Intervjupersonerna hävdar istället att det är vännerna de spelar med som påverkar 
beteendet. Intervjupersonerna upplevde också att sociala samspelet påverkar människors 
beteende. Intervjupersoner menar att när de spelar som ett team ibland kan det då uppstå 
konflikter inom gruppen vilket gör att en i gruppen kan bli exempelvis irriterad eller bete sig 
på ett annorlunda sätt mot en annan i gruppen eller motsatsgruppen. Detta kan leda till att 
spelaren beter sig på ett annorlunda sätt genom exempelvis aggressivt beteende när någon i 
spelat fel eller inte uppfyllt reglerna som gruppen kommit överens om. Flera av 
intervjupersonerna tycker att beteendet har stark koppling till det sociala samspelet dvs. vilka 
du umgås med, vilka du spelar med och din relation till spelarna. Alla intervjupersoner 
menade att dataspel inte har någon koppling till att en person beter sig aggressivt. De menar 
alltså att dataspel är som ett medel för att kunna tjafsa men egentligen är det deras 
”umgänge” som påverkar deras beteende, inte spelet i sig.  
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IP1  

” […] det är inte spelandet som gör mig våldsam, utan när jag socialiseras med vänner 
under spelets gång, till exempel du har ett krigsspel på fyra personer i en grupp och 
du är som ledaren och säger gör så och gör så och när de inte lyssnar på dig då blir 
man riktigt arg. Det är inte spelet som gör mig aggressiv utan det är vårt umgänge när 
vi sitter och spelar som gör att jag kan blir irriterad. Spelet är ett medel för oss att 
kunna, tjafsa. Det är som en ursäkt men i natur vi tjafsar ganska mycket ändå”. 

 

IP2 

“Nej det kan jag inte riktigt säga. Det är svårt eftersom jag och mina vänner har varit 
fula i munnen men jag tror inte det har så mycket och göra med spelet […] Jag har 
inte varit våldsam av mig det har inte påverkat mig på ett negativt sätt tycker jag. Det 
händer när man förlorar då tjafsar jag med mina vänner eller när vinner i ett spel då 
är man extra glad och det är för att man har passion för spelet”. 

 

Det beror också på mogenhet som många intervjupersoner nämnde under intervjuerna när 
det gäller spel och beteendet. Intervjupersonerna menar att risken är väldigt liten för en 
vuxen och mogen person att påverkas negativt beteendemässigt när det gäller våldsamhet 
eller aggression. De hävdar att en vuxen person har de kunskaper som krävs för att själv 
kunna bestämma över sitt liv och handlingar för att det inte ska gå så långt att det ska 
påverka deras beteende eller hälsa. Intervjupersonerna menar att vuxna är medvetna om 
konsekvenserna som kan uppstå vid för mycket spelande. Resultatet visar alltså att dataspel 
inte påverkar deras beteende eftersom de är vuxna och är mognare. Därför har spelandet inte 
tagit över deras liv utan de spelar på fritiden som underhållning och för att koppla av från 
verkligheten. Däremot nämner intervjupersonerna att våldsamma spel skulle ha påverkat 
deras beteende på ett negativt sätt om de var yngre. Ett barn eller ungdom har inte lika 
mycket kunskap och tar inte lika mycket ansvar som en vuxen vilket kan lätt leda till att 
våldsamma spel påverkar deras beteende och kan leda till fler andra konsekvenser hos barnet 
som spelar än en vuxen person.  

IP6  

“[…] jag skulle inte säga att det har specifikt med spel och göra jag tror det är själva 
personen. Så om du som person är mogen så svär du inte helt enkelt. Även om jag 
förlorar eller vinner så anser jag inte att det påverkar mitt beteende. Däremot är man 
väldigt bra på att snacka skit så om man förlorar, då säger man det var bara tur 
egentligen eller om man vinner du är sämst. Men egentligen det har inget med själva 
beteendet det beror på person helt enkelt”  
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IP3  

”[…]Men man blir påverkad lite även om man inte är medveten kanske om det 
speciellt när man var yngre och spelade strategiska spel. När man spelar och vinner 
det är klart att man blir glad och beter sig eller uttrycker sina känslor extra mycket” 

 

Intervjuperson tre nämner att våldsamma spel hade påverkat beteendet om spelandet skulle 
förekomma i ung ålder. Intervjuperson tre hävdar också att spel kan ha påverkat beteendet 
omedvetet men inte på den nivån att det påverkar negativt eller positivt. Resultatet för denna 
kategori besvarar därmed studiens syfte och en frågeställning angående dataspel och 
beteendet. Intervjupersonen menar att spel och våldsamma spel inte har någon koppling till 
varandra eftersom vuxna är mognare och kan balansera och prioritera saker och ting bättre. 
De har bättre kontroll och kan bestämma själva över sitt liv. Det skulle påverka beteendet om 
man är yngre till exempel barn. Intervjupersonerna menar att det är mer det sociala 
samspelet som påverkar beteendet men inte dataspel.   

5.2 Psykosociala faktorer 
Den andra kategorin som författaren har fått efter analysen är psykosociala faktorer som 
anses vara betydelsefulla nyckelkomponenter enligt intervjupersoner som också besvarar 
syftet och frågeställningen om vilka fördelar spel har på människors hälsa. Kategorin 
psykosociala faktorer innebär att flera av intervjupersonerna tycker att spel har en positiv 
påverkan på hälsan för att när de spelar upplever de att det är avslappnande och återhämtar 
sig när de känner sig stressade. Intervjupersonerna menade alltså att dataspel har en positiv 
påverkan på människor som är vuxna eftersom de flesta har kunskap och en balans över hur 
mycket de bör spela och lägga tid på andra viktiga saker i livet. Därför tycker många av de 
som blev intervjuade i denna studie att när de spelar så sätter de en viss gräns för spelandet 
för att de inte ska få ångest och må dåligt av det senare. Resultatet visar att unga vuxna män 
mår bättre av att spela dataspel för att koppla bort från verkligheten och behöver varva ner 
från exempelvis plugget eller jobbet. Enligt intervjupersonerna är dataspel som ett lugnande 
medel som får bort all deras fokus från verkligheten och endast fokuserar på att njuta och 
spela. Intervjupersonerna menade att anledningen att de känner sig avslappnade när de 
spelar beror på att de har kontroll och vet vad de ska prioritera först.  De flesta 
intervjupersoner hävdade att de mår psykiskt bättre av att spela för att det är något utanför 
verkligheten allting sker virtuellt vilket gör att de får bort alla negativa bilder i huvudet.  

Intervjuperson 4  

“Alltså idag spelar jag för att jag blir rastlös om jag inte har något och göra eller om 
jag typ vill koppla bort, om jag kanske känner mig jättestressad under plugget och 
känner att jag behöver varva ner lite, då kan jag spela, så det är som ett lugnande 
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medel. Speciellt när jag vinner under spelet då blir jag lugn och glad och inte lika 
stressad”   

Genom det här citatet kan läsaren se tydligt att intervjuperson fyra spelar för att ibland kan 
man känna sig rastlös när det inte finns exempelvis plugg eller något annat viktigare att göra 
men också för att koppla av och varva ner lite för att det känns som ett lugnande medel samt 
att personen blir glad och lugnare.  

Intervjupersonerna hävdar också att spel har en ganska positiv inverkan på stress. De flesta 
intervjupersonerna nämnde att när de känner sig stressade och inte mår så bra psykiskt är 
spel ett bra alternativ för att minska stressen de har. Denna studie visar att dataspel har en 
positiv påverkan på människors hälsa när det gäller psykiska faktorer. Intervjupersonen 
nämner att han känner sig lugn och mindre stressad när han spelar och endast ägnar sin fria 
tid åt spel som en hobby.  

Intervjuperson 2  

”För mig har spel alltid varit lugnande och det har dragit ner min stress. När jag känt 
mig stressad då har gått och spelar varvat ner för att kunna dra ner på stressen. När 
jag spelar ett spel då får jag däremot en positiv stress, den stressen är skön man blir 
taggad av “  

Intervjuperson 3  

”Idag mår jag bättre för att efter allt som jag gjort som kan vara jobbigt. Det är mycket 
i skolan och jobbet sen när du kommer hem det är som vissa väljer sätta sig vid tv:n 
och titta på ett program. Jag väljer att sätta mig och bara spela ett spel och bara 
koppla bort från verkligheten. Det blir som en drog. Så det är avslappnande för mig 
att kunna utöva våld i spelandet. Det blir som en rehabilitering för mig. När jag var 
yngre hade jag för mycket av det här, jag spelade överdrivet mycket och då blev det 
inte bra”   

Även i denna kategori finns det en koppling till kategori 1 (Det sociala samspelet) där 
intervjupersonen tycker att när han var yngre var det för mycket spel som påverkade honom 
negativt. Resultatet visar att unga vuxna män anser att de själva kan kontrollera och ta ansvar 
för att de inte ska må dåligt av det senare. Men när det gäller unga och barn blir det svårt att 
kontrollera sig själva eftersom de inte har kunskapen som behövs och därför blir det svårt att 
balansera det också. 

5.3 Fysiska konsekvenser  
Intervjupersonerna var överens om att dataspel påverkar kroppen negativt och att det 
uppstår fysiska konsekvenser. Flera av intervjupersonerna upplever att dataspel har en 
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negativ påverkan när det gäller kroppen och den fysiska rörligheten eftersom dataspel är en 
stillasittande underhållning, vilket gör att personen sitter stilla en lång period vilket leder till 
exempelvis stelhet, ont i nacken, ryggen, handlederna och fingrarna. Men det 
intervjupersonerna också nämnde var att de var medvetna om dessa kroppsliga konsekvenser 
men att det inte har gått så långt att de känner att kroppen har tagit skada till den nivån. De 
spelar bara ett antal timmar och först när de slutar känner de av lite kroppsliga problem, i 
stunden. Det är betydelsefullt att sätta gränser för sig själv som person när det gäller 
dataspelande och idag när det gäller vuxna visar det sig att de har en ganska bra kontroll över 
det och därför har det inte lett till extremt negativa konsekvenser. Men de tycker också att 
blir det till exempel fem-sex timmars spelande då är det klart att det kan påverka personen 
fysiskt mycket mer negativt jämfört med en person som spelar två timmar per dag. Blir det 
överdrivet spel då handlar det om beroende och inte underhållning. Det är skillnad mellan att 
spela dataspel på fritiden eller att spelandet blir det viktigaste i ens liv.  

Intervjuperson 2  

”Ja självklart har det påverkat det. Man kan bli stel i fingrarna och händerna och 
armbågen. Man får ju ont i ryggen också när man står still och spelar länge” 

Intervjuperson 5  

”Det kan hända att man sitter stilla i timmar och timmarna går jättefort när man 
spelar, Då när man kommer upp blir man stel i ryggen, och händerna. Jag har fått lite 
problem med det men som jag sa så har jag inte kommit till den nivån att spelet ska 
vara det som jag gör hundra procent men det har påverkat mig ändå lite” 

Intervjuperson 6  

”Jag kan inte säga något positivt när det gäller den fysiska hälsan men det har ändå 
inte gått så långt att jag kan säga att det har påverkat mig negativt”  

Intervjuperson sex nämner tydligt att det inte finns något positivt när det gäller den fysiska 
hälsan men det har inte heller gått så långt att det påverkat personen negativt. Detta beror på 
att intervjuperson sex är vuxen och har balans och kontroll innan det påverkar kroppen 
negativt. Resultatet visar att intervjupersoner tycker att dataspel har en mer negativ 
påverkan på hälsan när det gäller unga och barn men inte lika mycket när det gäller vuxna 
eftersom de har kunskaper och är medvetna om konsekvenserna mer än unga och barn. De 
flesta intervjupersonerna tyckte att de får ibland ont i nacken, fingrarna och händerna för att 
de sitter still länge men det har inte lett till några fysiska skador eller långsiktiga problem så 
att de behövt söka hjälp. Intervjupersonerna hävdar att sitta still flera timmar framför datorn 
eller mobilen kan påverka kroppen negativt men eftersom de flesta spelade på fritiden som 
en hobby så har det inte påverkat deras kropp negativt men det finns inget positivt heller när 
det gäller den fysiska hälsan.  



19 

 

 

6 DISKUSSION 

I det här kapitlet kommer författaren diskutera om resultatet i förhållande till tidigare 
forskning för att få en djupare förståelse om studiens frågeställningar sedan kommer även en 
metoddiskussion att föras in i kapitlet där olika delar diskuteras som till exempel 
studiedesign, kvalitetskriterier och etiska överväganden.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Kvalitativ forskningsmetod   

Författaren ansåg att den kvalitativa forskningsmetoden med semistrukturerade intervjuer 
var relevant för studien då syftet är att undersöka om unga vuxna män upplever att dataspel 
påverkar beteendet och vilka för- och nackdelar det har för hälsan. Det betyder att författaren 
var intresserad av att ta reda på den subjektiva synen på den kontext som avsetts studera 
samt också för att gå in djupare på studiens syfte och frågeställningar. Författaren fokuserade 
på unga vuxna män istället för barn och unga för att idag är det lite forskning som pågår och 
undersöker kopplingen mellan dataspel och unga vuxna män. Enligt Bryman (2011) 
fokuserar den kvalitativa forskningsmetoden mer på ord än siffror och undersöker 
förståelsen för den sociala verkligheten. Det handlar om alltså mer om att förstå saker och 
ting utifrån individernas egna upplevelser istället för mätbara resultat som den kvantitativa 
fokuserar på. Därför har författaren valt en kvalitativ forskningsmetod med 
semistrukturerade intervjuer då en fördjupad förståelse om unga vuxna män upplever att 
dataspel påverkar beteendet och vilka för- och nackdelar det har på hälsan var i fokus. Det 
hade uppstått svårigheter att få tolkningar genom en kvantitativ forskningsmetod då fokus 
endast ligger på mätbara resultat samt att fastställa koppling mellan olika grupper (Patel & 
Davidsson, 2011).  Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde frågorna fokusera 
på studiens syfte och det empiriska insamlade materialet gav ett bra underlag för att besvara 
studiens frågeställningar.  Det gav även möjlighet att ställa följdfrågor för att få en fördjupad 
förståelse kring fenomenet som studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns en tydlig 
svaghet i kvalitativa studier eftersom att resultatet blir svårt att generalisera. Målet med den 
aktuella studien var att få en inblick i och djupare förståelse kring dataspel och unga vuxna 
män. Men om målet med studien hade varit att kunna generalisera resultatet på en större 
grupp hade en kvantitativ metod varit lämplig. En styrka däremot med kvalitativa metoder är 
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att det ger en inblick i varför eller hur till exempel unga vuxna män upplever att dataspel 
påverkar beteendet och vilka för- och nackdelar det har för hälsan.  

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Urvalsgruppen för studien var unga vuxna män i Västerås. Dagens studier fokuserar oftast på 
unga och barn, vilket är en betydande målgrupp eftersom de är den nya generationen, men 
det är också viktigt att inte glömma på vilket sätt dataspel påverkar unga vuxna män. 
Resultatet skulle ha sett annorlunda ut om studien hade riktat in sig på barn och unga eller 
kvinnor. För det är stor skillnad på dessa grupper och därför kan dataspel ha helt andra 
effekter på deras hälsa än på unga vuxna män. Syftet med studien var att undersöka om unga 
vuxna män upplever att dataspel påverkar beteendet och vilka för- och nackdelar det har för 
hälsan, vilket blir ett lämpligt urval. Författaren får en större förståelse för just unga vuxna 
mäns upplevelser av hur dataspel påverkar beteendet när de till exempel spelar våldsamma 
spel eller om de anser att det påverkar deras hälsa negativt eller positivt. Hade författaren 
tagit alla vuxna män som målgrupp istället skulle det ha inneburit att frångå syftet med 
studien.  

När det gäller antalet deltagare ansåg författaren att sex intervjupersoner är tillräckligt för att 
få en bild av studiens syfte och frågeställningar. Eftersom studien hade ett 
bekvämlighetsurval fick författaren hjälp av en bekant att rekrytera och hitta fler 
intervjupersoner vilket är positivt eftersom författaren då är neutral och objektiv och inte 
själv har valt några personer som kan tänkas påverka resultatet på något sätt. Hade istället 
endast de personer valts som författaren upplever intressanta så hade kanske resultatet sett 
annorlunda ut. Studiens urval svarar på studiens syfte och frågeställningar, däremot kan en 
svaghet vara målgruppen att författaren inte fick tag på några kvinnor eller unga vuxna tjejer 
som spelade vilket kan minska trovärdigheten i studien.  

6.1.3  Diskussion om datainsamling 

Användningen av semistrukturerade intervjuer med intervjuguide har varit en möjlighet för 
författaren att säkerställa att denne uppfattat intervjupersonen rätt för att minska risken för 
feltolkning av svaren. Ordningen på frågorna anses flexibel samt möjligheten att ställa 
följdfrågor för att få mer utförliga svar för att nå fram till en djupare förståelse och för att 
undvika feltolkning. Tiden för intervjuerna har inte skiljt sig så mycket från varandra, det var 
mellan tjugo till tjugofem minuter per intervjuperson. Det som skulle kunna förbättras är att 
göra ännu en pilotintervju för att förbättra intervjuguiden. Det som skulle kunna upplevas 
som en svaghet är att när det är kvalitativa intervjuer som undersöks så ska det vara få 
intervjupersoner som får delta i undersökningen och inte som en kvantitativ metod som kan 
omfatta upp till hundra personer eller fler (Bryman, 2011). En annan svårighet som kunde 
uppstå under studiens gång är transkriberingen och den tiden intervjuerna sker eftersom det 
krävs mycket fokus för att kunna tolka meningarna exakt som sagts och analysera dem för att 
få fram de rätta och relevanta underkategorierna och kategorier som är anpassande till 
studiens syfte och frågeställningar. Att följa intervjuguiden, samt ställa lämpliga följdfrågor 
utifrån vad intervjupersonerna förmedlade, gjorde att författaren kunde förhålla sig neutral 
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för att minska risken för att egna värderingar och tankar skulle påverka studiens kvalité. Det 
som också hjälpte författaren med intervjuerna var utvärderingen där författaren efter varje 
intervju gick genom svaren för att notera vad som kunde förbättras och förtydligas till nästa 
intervju.  

6.1.4 Analysdiskussion  

Studien analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys vilket betyder att författaren 
transkriberade intervjuerna ordagrant för att få ihop allting och tydligt se vad 
intervjupersonerna sagt under intervjuerna. Innehållsanalysen kan vara en känslig del 
eftersom den avgör hela resultatet och därför gäller det att författaren tolkar och analyserar 
det noggrant för att ta fram budskapet och kärnan i alla intervjuerna. Författaren förbättrade 
detta genom att lyssna på det inspelade materialet som intervjupersonerna producerat under 
intervjuerna flera gånger för att förstå innehållet djupare men också för att säkerställa att 
transkriberingen skett korrekt.  

Författaren ansåg att analysering av intervjuerna ska ske direkt efter transkriberingen dels 
för att informationen är färskt i minnet och för att minska tidsåtgången. Att författaren 
började med datainsamlingen under relativt kort tid betyder att författaren hade intervjun 
färskt i minnet vilket underlättade vid transkriberingen då vissa meningar fanns i 
författarens minne och det medförde att transkriberingen blev effektiv och gav författaren 
möjlighet att förstå intervjupersonernas svar. En möjlighet för studiens kvalité är 
innehållsanalysen som ser till att studien inte hamnar utanför det huvudsakliga med arbetet 
och som hjälper författaren att tydligt se vad studiens resultat faktiskt kommer att bli. Det är 
som ett litet facit för hela studiens resultat 

Fokus var på det manifesta innehållet och betyder alltså att författaren i den aktuella studien 
tittar ordagrant på det intervjupersonerna sagt och inte mellan raderna som det latenta 
innehållet (Graneheim & Lundmann, 2004).  Detta gör att förvrängningar minskar i det som 
intervjupersonerna sagt men också kraven blir mindre på intervjuarnas analytiska förmåga.  
Hade studien exempelvis fokuserat på det latenta innehållet så skulle inte författaren ha 
tillräcklig kunskap att göra en tolkning av texten. Därför var ett manifest innehåll mer 
lämpligt med tanke på författarens brist på erfarenhet från analysarbete. Kvale & Brinkmann 
(2014) menar att det finns en risk för feltolkningar om författaren är oerfaren.   

Intervjuerna transkriberades en dag efter att varje intervju skedde för att det ska vara färskt i 
minnet och bli effektivare vid analyserandet. Efter transkriberingen ifrågasatte författaren 
om transkriberingens text var relevant för studiens syfte. Efter att författaren valt ut 
meningsenheter och kodat dessa så förtydligades den insamlade datan i relation till syftet. I 
slutet av innehållsanalysen fick författaren tre kategorier som besvarade studiens 
frågeställningar och studiens syfte. En kvalitativ innehållsanalys är till stor hjälp för 
författaren eftersom det ger en överblick över vad hela resultatet kommer att handla om och 
det blir lättare att vara strukturerad och få med det som verkligen efterfrågas i syftet.  
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6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

När det gäller forskningen måste kvalitetskriterier beaktas och följas upp för att 
kvalitetssäkra studien. Denna studie har tagit hänsyn till bland annat trovärdighet, 
pålitlighet, överförbarhet och konfirmerbarhet (Bryman, 2011).  

För att öka trovärdigheten har författaren tydliggjort frågorna för intervjupersonerna för att 
de ska förstå alla detaljer och inte tolka något fel. Det är viktigt att författaren får det rätta 
svaret som han eller hon lättar efterfrågar. Författaren läser genom samma frågor till 
intervjupersonen om de ser osäkra ut eller var tveksamma om vad frågan egentligen handlar 
om. Detta var en metod som hjälpte författaren att säkerställa trovärdigheten i studien. 
Svaren författaren fick av intervjupersonerna uppfattades som trovärdiga och självständiga 
svar, därför att deras svar oftast kunde kopplas till praktiska exempel från verkligheten 
(Bryman, 2011).  

Pålitligheten däremot handlar om att resultatet kan upprepas och att denna studie är möjlig 
för andra studier. Pålitligheten har stärkts under studiens gång då frågor, tankar och 
tolkningar som växer fram antecknats. Enligt Jönsson (2017) underlättar 
minnesanteckningar arbetet då mycket som kommer upp under processen oftast glöms bort. 
Författaren har haft detta kriterium i åtanke och tyckt att denna skulle kunna användas så 
länge de andra studierna har samma urval. Kommer det göras nya studier med liknande 
förhållanden behöver resultatet inte bli desamma. Eftersom forskaren bör titta på andra 
faktorer och delar som exempelvis bakgrunden, metodval och kontextuella faktorer för att se 
skillnaderna och veta anledningen till varför den nya studien skiljer sig åt den här.  

När det gäller överförbarheten kan det uppkomma svårigheter eftersom det inte är säkert att 
denna studie kan användas i andra miljöer och länder eftersom antalet intervjupersoner har 
vart litet och att denna studie inte bygger på en specifik åldersgrupp utan unga vuxna i 
allmänhet blir det lite osäkert om den kan användas i andra miljöer. Men detta beror på att 
forskaren vet i vilken miljö den skulle vara passande om det inte är stora skillnader mellan 
dessa ställen och grupper eller kulturella skillnader och så vidare. Denna studie skulle kunna 
tillämpas i andra miljöer för att till exempel se fysiska konsekvenser och psykologiska 
faktorer. Men det skulle bli svårare att tillämpa den tredje kategorin som handlar om det 
sociala samspelet, eftersom det är skillnad från samhälle till samhälle och land till land.  

Enligt Bryman (2011) ska studiens resultat inte ha påverkats av forskarens egna intressen och 
åsikter. Genom att styrka resultatet i denna studie har författaren varit neutral och samtidigt 
utgått ifrån relevant litteratur och forskning, på så sätt har konfirmerbarhet följts upp.  

6.1.6 Etikdiskussion 

Studien har utgått ifrån fyra etiska överväganden under hela forskningsprocessen. Inom 
forskningen är det ett krav att följa dessa principer och därför har författaren också tagit 
hänsyn till dem och det första var informationskravet där författaren informerade 
intervjupersonerna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de kan hoppa om de 
känner att det blir känsligt eller inte vill vara med längre. Detta är en fördel för när 
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intervjupersoner får reda på att de är fria och bestämmer själva över sitt deltagande uppstår 
en bekväm känsla hos intervjuaren. Samtyckeskravet följdes för att intervjupersonen själv 
bestämmer över sin medverkan och har rätt när som helst hoppa av. Detta bör göras för dels 
både bekvämligheten och för att undvika problem och misstolkande mellan 
intervjupersonerna och intervjuaren senare. Konfidentialitetskravet är viktigt att ta hänsyn 
till eftersom det bygger på intervjupersonernas anonymitet och att materialet endast kommer 
användas till studiens syfte och inte andra studier och forskning. Hade inte detta krav funnits 
kanske många skulle neka och tacka nej till en undersökning därför att frågorna ibland kan 
kännas känsliga och privata, beroende på vad det är man undersöker. Därför skulle många 
tacka nej till deltagandet om konfidentialitetskravet inte var ett krav. Nyttjandekravet är sista 
kravet och handlar om att all insamlad data endast används till forskningsändamål och sedan 
kommer allt att raderas och inte användas till något annat (Bryman, 2011).   

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Det sociala samspelet  

Deltagarna som intervjuades nämnde att det inte finns någon koppling mellan dataspel och 
beteende men däremot har det sociala samspelet en förbindelse till beteendet. De tidigare 
studierna som har gjorts av Yagci och Mehmet (2010) hävdar att människor som tillbringar 
mer tid vid datorn för att spela dataspel blir mer anti-sociala och får ett mer aggressivt 
beteende. Detta stämmer inte överens med studiens resultat därför att resultatet för den här 
studien visade att det är omgivningen, alltså det sociala samspelet i sig som har större 
påverkan på människors beteenden än själva spelet. Resultatet visar alltså att unga vuxna 
män inte får ett mer aggressivt beteende eller inte blir anti-sociala på grund av dataspel att 
det är omgivningen, människorna runt omkring som påverkar en individs beteende. Med det 
sociala samspelet menade intervjupersonerna de personer man spelar tillsammans med och 
omgivningen. Det handlar om hur man är uppväxt, vart man är uppväxt som kan påverka 
beteendet.  

Det kan möjligtvis påverka beteendet omedvetet menade några intervjupersoner, men det 
har inte påverkat dem negativt och lett till allvarliga beteendeproblem som Yagci och 
Mehmet (2010) hävdar. Att det kan påverka beteendet omedvetet, lite och kortsiktigt, beror 
på till exempel när en person spelar ett strategiskt spel tillsammans med en grupp kamrater 
som sedan förlorar i spelet kommer han agera på ett annorlunda sätt, kanske lite aggressivt 
och säger fula ord för stunden men inte för hela livet menar intervjupersonerna. Personen 
kommer vara så en kort stund sedan kommer han att återgå till sitt vanliga beteende eller 
tillstånd. Det är också skillnad på vem du spelar med eller vilka, för personen kan agera mer 
aggressivt och vara mer ful i munnen om han spelar med kamrater och bekanta än en person 
som är främling i spelet. Resultatet i detta fall är inte i linje med Lee et al. (2019). Dessa 
hävdar i sin undersökning att en hög nivå av aggression har en stark koppling till våldsamma 
spel. Skillnaden beror på att unga vuxna män i studien menade att det beror på omgivningen 
och det sociala samspelet.   
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En teori för denna kategori som skulle vara relevant är locus of control. De människor som 
själva kan bestämma och fatta egna beslut efter eget omdöme och motivation men också som 
ser sig själva ansvariga för sina handlingar och sitt beteende innebär enligt denna teori att ha 
en intern kontroll (inner locus of control). Varför den anses vara lämplig enligt författaren 
beror på att de själva är ansvariga för sina handlingar och sitt beteende om exempelvis hur 
mycket de ska spela och hur mycket kontroll de ska ha för sitt spelande. Den interna 
kontrollen innebär hur en individ agerar och beter sig. De som spelar dataspel och har en 
intern kontroll betyder att de själva bestämmer när de ska spela, hur många timmar, var de 
ska spela och hur de ska agera och bete sig.  

Sen finns det de personer som har en extern kontroll också vilket betyder att vissa påverkas 
av omgivningen eller det sociala samspelet och agerar utifrån det perspektivet. Det handlar 
om människor som upplever att deras liv är under kontroll av personer och faktorer i deras 
omgivning samt inte tar ansvar för sina handlingar och sitt beteende beskrivs enligt denna 
teori ha en extern kontroll. Som till exempel att vara ful i munnen med sin grupp kamrater 
som spelar dataspel. Det betyder att personer också har sådana vänner som är fula i munnen 
och därför har de påverkat varandra att agera på det sättet.  

Det som Yagci och Mehmet (2010) också nämner i sina studier är att personer som spelar 
dataspel hemma har större risk att bli aggressiva jämfört med de som spelar på till exempel 
ett internetkafé.  Det finns en viss koppling i det här påståendet med studiens resultat därför 
att en intervjuperson som deltog i denna undersökning tyckte att när han spelade dataspel i 
ett LAN (Local Area Network), alltså uppkopplad tillsammans med andra, då upplevde 
personen gemenskap och menade att det blir som ett elektroniskt socialt umgänge både på 
nätet och fysiskt i LAN där man sitter och spelar samtidigt när man njuter och är tillsammans 
med vänner. Detta kan vara en faktor som stärker Yagci och Mehmets (2010) studie att 
människor som spelar hemma kan bli mer aggressiva eftersom de befinner sig i en annan 
miljö som kan upplevas lite ”tråkig” och gör att man tar ut sin ilska genom att till exempel 
säga svordomar. Men detta påverkar inte beteendet på den nivån att det blir negativt och att 
vuxna som spelar dataspel börjar bli aggressiva; utan det handlar också om hur mogen en 
person är för att själv kunna ha kontroll och balans för att det inte ska gå över gränsen så att 
beteendet förändras på ett negativt sätt som gör att individen blir aggressiv av sig själv. Enligt 
Robertsson och Good (2005) är dataspel problematiskt därför att många individer förlorar 
sin tendens att planera sin vardag på grund av kontrollförlust. Det finns en viss koppling 
mellan Robertssons et al. (2005) och resultatet i denna studie när det gäller kontrollförlust 
eftersom för en person som spelar överdrivet mycket för att fly från verkligheten kan det leda 
till att personen förlorar sin förmåga att planera sin vardag. Men i denna studie har 
intervjupersonerna visat att de spelar på sin fria tid och därför har det inte lett till 
kontrollförlust för att det ska påverka negativt.  

6.2.2 Psykosociala faktorer  

Den andra kategorin som författaren fick fram under innehållsanalysen var psykosociala 
faktorer och det nämnde flera intervjupersoner att dataspel har varit en stor fördel för dem 
när det gäller psykosociala problem som stress och ensamhet när de känner sig rastlösa och 
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så vidare. Resultatet är i linje med Jeonga et al. (2019) att människor spelar dataspel på 
grund av psykosociala faktorer som aggression, depression och ensamhet som gör att 
individen spelar och även kan leda till ett beroende. Resultatet visar att dataspel har en 
positiv effekt på stressade personer som vill återhämta sig samt som vill minska sin stress och 
inte känna ensamhet eller rastlöshet. Denna kategori har en betydande roll i människors 
hälsa. Det är skillnad på vilken målgrupp man undersöker när det gäller dataspel i relation 
till psykosociala faktorer. Den här studien har fokuserat på unga vuxna män och inte barn 
och unga och därför har det visat tydliga skillnader på den här kategorin eftersom vuxna är 
mognare och spelar dataspel på fritiden oftast och när de inte har jobb eller något annat 
viktigare framför sig. Därför har dataspel påverkat deras psykosociala hälsa positivt. De 
upplever att dataspel minskar deras stress och känner sig avslappnade framförallt när de 
kommer hem från jobbet och vill koppla av från den verkliga världen. Det beror exempelvis 
på att det är för höga krav på jobbet eller i skolan och att vuxna oftast har mer ansvar jämför 
med barn och unga som spelar dataspel. Därför söker unga vuxna män andra kanaler som 
exempelvis att spela dataspel för att komma bort ifrån verkligheten och söka efter den 
virtuella världen för att koppla av och återhämta sig.  

Enligt Eow et al. (2009) spelar vuxna oftast under fritidstimmarna vilket visar en koppling 
till studiens resultat. Hade däremot denna studie haft barn eller ungdomar som målgrupp 
skulle resultatet varit annorlunda än det här, eftersom det är mycket diskussioner om att 
dataspel påverkar ungdomars hälsa och att de mår psykiskt dåligt av dataspel. Detta beror på 
att ungdomar inte har kontroll och balans, de har inte lika mycket ansvar som vuxna. Därför 
kan de sitta framför datorn flera timmar, kanske till och med hela dagen, även i skolan. Deras 
fokus blir på spelet istället för till exempel skola och studier, därför leder detta till att de 
istället blir stressade och sover mycket mindre än de borde, kanske inte heller äter som de 
ska. Men i den här studien är det skillnad och dataspel har en positiv påverkan på vuxnas liv 
framförallt för den psykiska hälsan. Detta eftersom att de äldre personerna har mer kontroll, 
balans och prioriterar det viktigaste och sen spelar på fritiden. Den här kategorin kan därför 
kopplas till krav- kontroll- stödmodellen för att intervjupersonerna som blev intervjuade i 
denna studie har kontroll över sin egen situation och för att de är bra på att veta när, hur, i 
vilken ordning saker och ting ska utföras och prioriteras för att det inte ska bli stressigt och 
leda till att man tappar kontroll och balans. Detta beror på att det skapas en balans mellan 
omgivningens krav och den egna förmågan att möta kraven. En person beroende av dataspel 
däremot skulle behöva stöd från bland annat omgivningen för att kunna ha kontroll och inte 
bli för avspänd, det gäller att personen som är beroende får stöd och har ett bra 
handlingsutrymme.  

Varför människor spelar dataspel enligt Yagci och Mehmet (2010) är av nyfikenhet, stress, 
ilska och för att vara långt ifrån känslan av misslyckande. De intervjupersoner som blev 
intervjuade spelade också på grund av några av dessa orsaker som Yagci och Mehmet (2010) 
nämner som exempelvis nyfikenhet och stress. De flesta som blev intervjuade spelade för att 
koppla bort från verkligheten och minska stressen. Forskning visar också att när det gäller 
dataspel som involverar våld kan risken vara stor att människor får negativa känslor och 
dataspel allmänt ökar negativa känslor hos individer. Resultatet i denna studie visade att 
våldsamma spel påverkar beteendet och känslor negativt på kort sikt men inte långsikt.   
Detta kan diskuteras och bero på i vilken kultur eller vad man har haft för uppväxt i 
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barndomen. Det kan påverka en individ negativ om spelandet blir överdrivet mycket och om 
de blir beroende men i just i det här fallet har de flesta intervjupersonerna tyckt att 
våldsamma spel inte påverkat dem negativt eller deras beteende. Men däremot upplever 
intervjupersonerna att våldsamma spel är något som de kan ta ut sin ilska och utöva våld i 
spelandet för att de ska känna sig avslappnande och för att de upplever att det blir som en 
rehabilitering.  

6.2.3 Fysiska konsekvenser  

Intervjupersonerna i studien nämnde att det finns en koppling mellan dataspel och fysiska 
konsekvenser eftersom dataspel är en stillasittande underhållning vilket påverkar kroppen 
negativt om en person sitter vid datorn och spelar utan pauser i flera timmar. Det nämns 
mycket av intervjupersoner att kroppen påverkas lite negativt eftersom de blir stela i 
kroppen, får ont i nacken, händer och fingrarna eftersom att man använder dem hela tiden 
vid dataspel.  
 
Resultatet som visar i studien är intressant eftersom att det tar upp de fysiska 
konsekvenserna också och inte bara de psykosociala aspekter som flera andra studier tar upp. 
Granic et al. (2014) tar upp till exempel att dataspel är en lugnande underhållning och visar 
att det främjar kognitiva färdigheter. Medan en annan studie skriven av Jeonga et al. (2017) 
nämner att för mycket dataspel leder till ett beroende som i sin tur leder till negativa utfall 
och påverkar unga vuxna mäns hälsa negativt i form av depression och ångest. Detta visar 
alltså att tidigare studier nämner mycket om psykosociala aspekter och att det påverkar 
människors hälsa negativt, men det är inte så mycket som tas upp av tidigare studier när det 
gäller de fysiska aspekterna, alltså kroppsmässigt.  
 
Författaren nämner också att intervjupersoner menade att det inte har gått till den nivån att 
de behöver stöd eller att de har upplevt några större problem när det gäller kroppen. 
Stelheten i kroppen går över efter en kort stund efter spelandet menade intervjupersonerna. 
Intervjupersonerna menade att de hade en ganska bra kontroll över sin hälsa och hur mycket 
de bör spela och sitta vid datorn. Det kan också hända att en person sitter en hel dag framför 
datorn eller mobilen och spelar överdrivet mycket, men då är de fysiska konsekvenserna 
kortsiktiga och påverkar inte personen på ett så negativt sätt, men som sagt det visar ingen 
positiv anknytning heller. Det är därför svårt att avgöra hur negativt detta är eftersom det 
beror person till person hur mycket de tycker är överdrivet mycket och inte mycket. De vuxna 
är oftast medvetna om de kroppsliga konsekvenserna och hur mycket de egentligen bör spela 
för att inte skada sin kropp och räknas som ett beroende. För att om det går till den nivån att 
personen blir beroende och inte kan sluta spela, då kan det leda till mycket negativa fysiska 
och psykiska konsekvenser på ett långsiktigt sätt. För att avgöra om en person är beroende 
eller inte utgår man ifrån sex olika kriterier salience, mood modification, tolerance, 
abstinenssymptom, conflict och relapse. Griffiths (2005, 2008). Personer som uppfyller 
dessa sex kriterier har stor risk att skada både sin kropp och hjärna men i denna studie 
nämner intervjupersonerna att de inte har upplevt något allvarligt eftersom de har kontroll 
och kan balansera spelet och det dagliga livet.  
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Den här kategorin skulle kunna kopplas till locus of control eftersom intervjupersonerna 
tycker att de själva kan styra sina egna liv och bestämma samt fatta egna beslut om sina egna 
handlingar och beteendet. Deltagarna i denna studie är vuxna och de har uppfattningen att 
de kan ta egna beslut efter eget omdöme och motivation samt också att de är ansvariga för 
sina handlingar i detta fall när det gäller dataspel och sin hälsa. Personer som upplever att de 
har ansvaret och tar sina egna beslut har alltså en intern kontroll (inner locus of control) 
(Shamseddeen et al. 2013). 
 

7 SLUTSATSER 

Syftet med studien är att undersöka om unga vuxna män upplever att dataspel påverkar 
beteende och vilka för- och nackdelar det har på hälsan.  

Unga vuxna män upplever inte att dataspel har påverkat deras beteende vare sig negativt 
eller positivt men det kan finns en koppling mellan beteendet och det sociala samspelet. Hur 
en person beter sig enligt unga vuxna kan ha mycket att göra med omgivningen och 
människor runt omkring. Unga vuxna män upplever inte att dataspel, framförallt strategiska 
spel, påverkar deras beteende negativt.  

Unga vuxna män tycker att dataspel har en positiv effekt på deras hälsa när det gäller de 
psykiska aspekterna. En fördel med dataspel är att det kan minska unga vuxna mäns stress 
och att det känns som en lugnande aktivitet där de kopplar bort sig från verkligheten, vilket 
gör att de mår bättre psykiskt. En nackdel däremot enligt unga vuxna män, är att dataspel 
påverkar kroppen lite negativt men kortsiktigt. Unga vuxna män blir ibland stela i kroppen 
under en kort tid men det går över sedan. Dataspel kan påverka personer negativt om de flyr 
från verkligheten och stänger in sig för att endast spela.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning  
Vidare forskning på detta skulle kunna vara att undersöka det motsatta könet alltså kvinnor, 
om kvinnor upplever att dataspel påverkar deras beteende och vilka för- och nackdelar det 
har på hälsan. Det skulle vara intressant att se hur resultatet skulle bli jämfört med denna 
studie. Detta skulle ge en djupare förståelse för kvinnors perspektiv angående dataspel.  
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BILAGA A  
Missivbrev 
Akademin för hälsa, vård och välfärd  
 
Hej! jag heter Nergiz Fatah och läser min sista termin på folkhälsoprogrammet vid 
Mälardalens högskola i Västerås. Jag skriver mitt examensarbete som är på kandidatnivå och 
syftet med denna studie är att undersöka om unga vuxna män upplever att dataspel påverkar 
beteende samt vilka för- och nackdelar det har på hälsan?  
 
I denna studie behöver jag sex personer som spelar dataspel för att intervjua och ta del av era 
erfarenheter och kunskaper om ämnet datorspelsberoende vars syfte är om unga vuxna män 
upplever att dataspel påverkar beteende samt vilka för- och nackdelar det har på hälsan. 
Intervjun kommer pågå under 25–30 min och det kommer att spelas in som en ljudfil på 
mobiltelefonen för att det ska bli lättare för författaren vid transkriberingen och bearbetningen 
av materialet. Svaren författaren får av er som intervjupersoner kommer att analyseras och 
utgöra studiens resultat.  
 
Det är betydelsefullt att du som är intervjuperson får veta att alla dina uppgifter och 
information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen annan person får ha 
tillgång till materialet förutom författaren och min handledare. Den får alltså endast användas 
för denna studie och syfte. Deltagandet för denna undersökning är frivilligt det betyder att du 
som intervjuperson kan när som helst välja att avbryta din medverkan i studien.  
 
Studien kommer vara klar i mars 2019 och sedan kommer att publiceras i databasen Diva på 
Mälardalens högskola. Har du frågor eller funderingar kontakta gärna mig eller min 
handledare.  
 
Kontaktuppgifter: 
Nergiz Fatah 
Mail: Nfh16001@student.mdh.se 
Mobilnummer: 0760562504 
 
Susanne Elenor Eriksson  
Mail: Susanne.elenor.eriksson@mdh.se 
 
Med vänliga hälsningar, Nergiz Fatah 
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BILAGA B 
 

Intervjuguide- semistrukturerad intervju  
 
Intervjupersonen   

Intervjupersonens ålder? 
Vad har intervjupersonen för utbildning/jobb och erfarenheter?  
Vad gör intervjupersonen på fritiden? 
Hur är intervjupersonens kontakt med familjen och vänner? 

• Träffas intervjupersonen ofta eller sällan med vänner och familjen?  
• Vill intervjupersonen helst vara själv eller umgås med vänner och familjen? 

 
Spelaren 
6. När var första gången intervjupersonen spelade?  
7. Har intervjupersonen vänner som spelar? 

• Har de påverkat intervjupersonen att spela? 
8. Vad var största anledningen att intervjupersonen började spela? 
9. Hur länge har intervjupersonen spelat? 

• Hur lång tid brukar intervjupersonen spela? 
• Vilket/vilka spel brukar intervjupersonen spela? 

10. Brukar du spela våldsamma spel? 
• Om ja, hur har det påverkat deras beteende, 
• Agerar intervjupersonen på ett annorlunda sätt? 

 

Beteende av dataspelande 
11. Upplever intervjupersonen att dataspel påverkar deras beteende? 

• Till exempel hur de beter sig mot sin omgivning? arg, aggressiv, våldsam, lugn, fula 
ord, taskig,   

12. Känner intervjupersonen att deras beteendet har förändrats efter spelandet?    
• Anser intervjupersonen att det är skillnad i deras beteende innan de spelar gentemot 

efter spelande 
 
Hälsan 
13. Vilka fördelar upplever att intervjupersonen har på hälsan? 

• Upplever intervjupersonen att han/hon mår bättre av att spela? 
• `Hur känner intervjupersonen när han/hon spelar både fysiskt och psykiskt. 

14. Vilka nackdelar upplever att intervjupersonen har på hälsan? 
• Känner intervjupersonen att han/hon mår psykiskt eller fysiskt dåligt av att spela spel? 
• Till exempel nacken, händer, huvudvärk eller  
• Vad tycker intervjupersonen allmänt om spel och  
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