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Upplevelsen av att spela videospel ur ett lärande-, utvecklings- 

och motivationsperspektiv
*
 

 
Diana Josai och Kristina Söderbaum 

 

 

Tidigare forskning har visat att spel leder till negativa konsekvenser såsom 

aggression och våldsamt beteende. Få studier har tagit upp möjliga positiva 

aspekter som spel skulle kunna ge individen. Syftet med studien var att 

undersöka hur personer upplever fördelar med sitt spelande och om spel 

bidrar till att vilja fortsätta efter att ha misslyckats med en uppgift i ett spel. 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och var fenomenologiskt 

inriktad. Totalt deltog 21 individer, 17 besvarade skriftliga frågor och 4 

intervjuades. De vanligaste upplevelserna var kontaktnät, uthållighet, 

utveckling av språket, att spel är roligt och lära sig tänka strategiskt samt 

analytiskt. Att misslyckas i spel kunde medföra en känsla av motivation 

vilket även var en form av lärande. Slutligen upplevs videospel leda till 

andra former av lärande (såsom språkligt och strategiskt), det sociala visade 

sig vara ett viktigt fynd och en anledning till varför individer väljer att spela 

videospel. 

 

Keywords: videogames, motivation, learning, cognition, social behavior  

 

 

Inledning 

 
Denna studie kommer handla om de positiva konsekvenser som spel skulle kunna ge 

individer. Då det redan finns en stor andel studier rörande de negativa konsekvenser som spel 

kan ha på personer kommer fokus i denna studie vara att belysa de positiva aspekterna. I 

denna studie har vi forskare varit medvetna om att det finns både positiva och negativa 

konsekvenser med att spela videospel. Valet här grundas på den bristande forskningen om hur 

spel kan vara en positiv del i personers utveckling och lärande.  

 

 

Definitioner 

 
Med användningen av begreppet videospel syftar vi på alla typer av konsolspel såsom 

Playstation, Xbox, Wii och alla PC spel. Det är alltså ett samlingsbegrepp för någondera av 

dessa kategorier eller samtliga vid benämning. Begreppet konsol syftar på en spelplattform 

som har en handkontroll som används för att kunna spela ett spel, såsom Playstation, Xbox 

och Wii. Med begreppet solo syftar vi på spel som spelas ensamt (av en spelare). 

Multiplayer/multi syftar på spel som kan spelas online av fler spelare tillsammans. Med 

användningen av begreppet FPS-spelare syftar vi på personer som spelar ett First Person 

Shooter spel (FPS), med andra ord ett skjutspel eller shooter spel. Skjutspel eller shooter spel 

är där du spelar en karaktär som om du höll i vapnet själv, det du ser är ditt sikte. Multiplayer 

Online Battle Arena (MOBA) och Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 

                                                           
*
Ett innerligt tack till alla personer som deltog genom att besvara våra frågor i undersökningen, utan er hade vi 

inte kunnat slutföra denna studie som även är vår kandidatuppsats i psykologi. 
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(MMORPG) är kategorier av spel som vid användning i texten kommer benämnas med 

förkortningarna.  

 

 

Utveckling av kognitiva och akademiska förmågor vid spelande 
 

De flesta spel idag är inte utformade för att vara pedagogiska medier, trots det kan spelen ha 

många goda inlärningsprinciper (metoder för inlärning) (Adachi & Willoughby, 2013). 

Forskning har visat att spel kan vara ett effektivt kognitivt utbildningsverktyg (spelaren tränar 

vissa kognitiva färdigheter) för kontrollfunktioner, visuella och uppmärksamhetsförmågor. 

Spel kan främja problemlösningsförmågor som t.ex. uppmanar spelaren att stanna och 

utforska alla möjligheter (överväga nya strategier) för att sedan gå vidare (Adachi & 

Willoughby, 2013; Colzato, van der Wildenberg, Zmigrod, & Hommel, 2013). Strategiska 

spel är oftast utformade på ett sätt så att spelaren blir tvungen att skaffa sig så mycket 

information som möjligt och måste tänka strategiskt innan denne bestämmer sig för att lösa 

problemet. Det finns alltså ett förhållande mellan strategiska spel och den egna 

problemlösningsförmågan. Den utvecklade problemlösningsförmågan är sedan något man kan 

använda sig av i akademiska (högskola eller universitet) prestationer (Adachi & Willoughby, 

2013).  

De flesta spel har goda inlärningsprinciper t.ex. när svårighetsgraden ökar genom hela 

spelet i små steg så att spelaren inte väljer en för avancerad nivå allt för tidigt utan får tid att 

utveckla de färdigheter som krävs för att slutföra nivån. Detta leder till en individuell 

kompetensutveckling vilket i sin tur kan leda till att motivationen ökar (Adachi & 

Willoughby, 2013). Dessa inlärningsprinciper som spel kan medföra skulle även kunna 

tillämpas på skolnivå. Om individen blir intresserad av exempelvis mytologi som tas upp i 

spelet så görs efterforskningen hemma eller utanför skolan av rent intresse för att lära sig mer 

om det (Gee, 2003).  

Det finns studier som visar på att FPS-spel (shooter spel) är jämförbara med de formella 

utbildningarnas (på gymnasial- och högskolenivå) träning av den rumsliga (spatiala) 

kompetensutvecklingen (Granic, Lobel, & Engels, 2013). Den rumsliga förmågan kan tränas 

med spel i en relativ kort tid eller så kan den vara under en längre tidsperiod. Förmågorna kan 

sedan användas till andra rumsliga uppgifter utanför spelkontexten. Det har även visat sig att 

FPS-spelare är mer uppmärksamma och filtrerar ut irrelevant information mycket bättre och 

effektivare än de som inte spelar (Colzato et al., 2013; Granic et al., 2013). Den selektiva 

uppmärksamheten är viktig för att kunna sålla ut det irrelevanta och behålla den 

uppgiftsrelevant information (Bavelier, Achtman, Mani, & Föcker, 2012). Att spela videospel 

inom genren action kan öka flera olika aspekter av visuell selektiv uppmärksamhet. Forskning 

gjord på tre olika kategorier av spel (action-, snabba- och kontroll spel) visar på att den 

selektiva uppmärksamheten ökar hos spelare som spelar action videospel än hos spelare som 

inte spelar action videospel, både i för- och efter test. (Bavelier et al., 2012). 

 

 

Spel som lärande i olika sammanhang  
 

Videospel kräver ett bredare register av färdigheter och kunskaper såväl som en högre 

tolerans för frustration (Olson, 2010). Där specialiserad kunskap krävs för att kunna installera 

och spela spelet på datorn eller på en konsol (exempelvis Playstation eller Xbox) (Olson, 

2010). Videospel har även visat sig leda till att personer som spelar videospel blir mer 

kreativa (Olson, 2010; Ventura, Shute, & Zhao, 2013). Olsons (2010) studie visar att 

kreativiteten får uttryckas genom möjligheten att skapa eget material såsom egna nivåer i ett 
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spel och skapa mer personliga karaktärer. I en studie gjord av Jackson, Witt, Games, 

Fitzgerald, Eye och Zhao (2012) visar det ingen skillnad mellan kön och etnicitet när det kom 

till kreativitet i relation till videospel, detta baserades med hjälp av Torrance test av 

kreativitet. Studien tar upp hur det är svårt att avgöra om spelaren blir mer kreativ av spel 

eller om kreativitet leder personer till att spela (Jackson et al., 2012). En annan del i lärandet 

är den språkliga utvecklingen som spel kan fylla en funktion för. Att interagera med andra 

spelare kräver antingen en skriftlig- eller muntlig kommunikation, där interaktionen t.ex. 

innebär att få eller ge instruktioner och besvara frågor (Griffiths, 2002).  

Uthållighet är en aspekt av medvetenhet som reflekterar en persons behov att klara av 

svåra uppgifter. Spelarens vilja att klara av en svår uppgift gör att denne blir mer tålmodig. 

Det är också en önskan att prestera bra samtidigt som man står inför frustration (Ventura et 

al., 2013). Spelande lär personer en viktig grundläggande lärdom: envishet i bemötandet av 

misslyckande leder till betydelsefulla belöningar. Dessa misslyckanden leder inte till ilska, 

frustration eller ledsamhet, även om spelaren känner dessa negativa känslor direkt, utan 

spelaren responderar till dessa misslyckanden med glädje, intresse och iver. Möter spelaren på 

ett misslyckande är denne motiverad att försöka igen tills uppgiften är avklarad (Granic et al., 

2013). Ett av de viktigaste personlighetsdragen som uppkommit i att förutse akademisk 

prestation är medvetenhet (Ventura et al., 2013). Om en person har tron att intelligens eller 

förmåga är oföränderlig kommer misslyckande medföra känslan av att vara dålig. Om 

intelligens eller förmåga istället ses som ett tecken för en positiv ansträngning i engagemang 

kommer misslyckandet signalera behov av att förbli engagerad och stärka ens insats vilket är 

nyckeln till kultiverad (lärd) intelligens. Denna positiva attityd gentemot misslyckande 

predicerar bättre akademisk prestation (Granic et al., 2013; Tempelaar, Rienties, Giesbers, & 

Schim van der Loeff, 2014). 

Videospel är en öppning som ger möjligheten för unga personer att skapa nya kontakter 

och vänner. Videospel som ett samtalsämne kan vara ett bra sätt att öppna en konversation på, 

där första frågan skulle kunna vara: ”Äger du något spelsystem?” och en följdfråga om svaret 

är ja: "Vilken sort?” (Griffiths, 2002; Olson, 2010). Spel är även ett sätt att dela egna 

erfarenheter och kunskaper till andra, att hjälpa och lära varandra. En stor del av interaktionen 

mellan en spelare och dennes vänner handlar om att lösa situationer i spelet (Olson, 2010). I 

studier gjorda på onlinespel där fler än en spelare kan delta (multiplayer) känner många 

tonåringar att de har lärt sig ledarskapsfärdigheter såsom medling, övertalning och motivation 

genom deras erfarenheter att spela i grupper online (Olson, 2010). 

Videospel kan även bidra till komplexa och varierande synsätt av lärandeprocessen samt 

dess resultat, interaktivitet, förmåga att ta itu med kognitiva såväl som affektiva lärande frågor 

och kanske viktigast av allt motivationen för lärande (O’Neil, Wainess, & Baker, 2005). 

Actionspel föreslås främja ”lära sig lära” såsom filtrering av relevant information, kontrollera 

sin uppmärksamhet för att snabbt kunna anpassa sig till en ny omgivning eller att kvickt lära 

sig nya färdigheter (Green & Bavelier, 2012). Actionspel skulle kunna fungera som ett 

verktyg för att undersöka begränsningarna av den formbara förändringen i perception, 

uppmärksamhet och kognition för att öppna upp nya vägar för att främja lärande samt 

formbarheten genom en bred variation av uppgifter (Green & Bavelier, 2012). Videospel 

införlivar många goda karaktärsdrag från pedagogiken vilket inkluderar personliga 

svårighetsgrader, precis lagom stor ökning under inlärning, kul och engagemang (Green & 

Bavelier, 2012). Träning i videospel kan vara effektivt för strategisk utveckling, dock 

appliceras dessa strategier på olika sätt för spelare vilket gör att vissa är mer effektiva än 

andra. Dessa olikheter har inte endast uppkommit från våra kunskaper, färdigheter eller vår 

kompetens utan är även socialt motiverande (O’Neil et al., 2005). 
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Humörhantering (mood management) 
 

Prosociala videospel är sådana där spelarna och spelets karaktärer hjälper och stöttar varandra 

på icke-våldssamma sätt vilket skulle höja både kort- och långvariga prosociala beteenden. Ett 

prosocialt beteende i detta sammanhang är att hjälpa andra. Studier tyder på att personer som 

spelade ett prosocialt spel är signifikant mer hjälpsamma än personer som inte spelade ett 

prosocialt spel (Gentile et al., 2009).  

Undersökningar tyder på att individer som upplever stress eller svårigheter i den psykiska 

hälsan kan bli särskilt motiverade att minska stressen genom användningen av media (spel) 

(Ferguson & Olson, 2013). Denna motivation kallas generellt för ”mood mangagement”. I en 

subgrupp av spelare visade det att personer som spelade videospel efter stressiga händelser 

hade en tro om att spelet i sig skulle hjälpa dem att minska stressen (Ferguson & Olson, 

2013). När test utfördes experimentellt, visar tidigare forskning att spela enklare videospel är 

ett effektivt sätt att minska stress då det påverkar det autonoma nervsystemets aktivitet och 

ökar det positiva humöret. Individer som tidigare har spelat våldssamma videospel under en 

längre tid hanterar stressiga uppgifter med mindre fientlighet och negativitet. Att spela ett 

våldsamt videospel på kort sikt visade varken på minskade eller ökade fientliga känslor och 

negativitet (Ferguson & Olson, 2013; Ferguson & Rueda, 2010; Russionello, 2009). 

Autonomin förespråkar att individer kan använda videospel för att få utlopp för känslan av 

kontroll, något som de i verkliga livet inte har möjlighet till (Ferguson & Olson, 2013). 

Forskning har funnit att individer som spelar våldsamma videospel var bättre på att hantera 

stressiga uppgifter i laboratoriska miljöer. Liknande resultat som tyder på att moderata unga 

spelare tenderade att ha den bästa psykiska hälsa än både icke-spelare och extrema spelare 

(Ferguson & Olson, 2013; Ferguson & Rueda, 2010).  

I en undersökning som gjordes ansåg pojkar och flickor att de till viss del använde spel för 

att slappna av. En avsevärd andel använde spel för att hantera ilska eller att glömma sina 

problem och att hantera ensamhet var också en av orsakerna till varför personer spelar 

videospel (Olson, 2010). Videospel har även använts som en behandlingsmetod i sjukvården 

vilket gör att patienternas motivation ökar (Kato, 2010). Att engagera patienten och få denne 

att bli motiverad är oftast en nödvändighet och då är videospel ett bra hjälpmedel. Spelande 

kan hjälpa patienten att tänka på annat (under tiden denne genomgår något smärtsamt) och att 

bli mindre stressad (Kato, 2010).  

 

   

Flow och GameFlow 

 
Flow är inom området videospel ett tillstånd av behaglighet och där spelaren är helt engagerad 

av en målinriktad aktivitet. Att matcha nivån och tempot av utmaningen med spelarens 

skickligheter ger större sannolikhet att de uppnår flow i sitt spelande (Olson, 2010). Viss 

forskning pekar på att tjejer har lägre utvecklade visual-spatiala skickligheter såsom sikte 

(targeting) och rumslig rotation. Detta skulle tyda på att tjejer skulle ha svårare eller vara 

hindrade att uppnå flow på grundläggande nivåer av populära actionspel såsom Quake 

(Sherry, 2004).  

GameFlow är en modell som strävar efter att vara en generell modell för spelares glädje 

och som är applicerbar på alla typer av spel och plattformar (Sweetser, Johnson, & Wyeth, 

2012). Modellen består av ett antal kriterier som härrör från spelanvändarens upplevelse och 

den är strukturerad till åtta element som kan representera Csikszentmihalyis flow koncept (en 

person som är helt engagerad av en målinriktad aktivitet och upplever en total fördjupning 

eller absorbering i aktiviteten) (Csikszentmihalyi, 1990). GameFlow har med hjälp av 

användbarhet och användarupplevelse i spel kartlagt nyckelelementen för spelarnas glädje av 
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videospel. Detta resulterade i åtta kärnelement: koncentration, utmaning, skicklighet, kontroll, 

tydliga mål, feedback, fördjupning (spelarens upplevelse) och social interaktion (Sweetser et 

al., 2012). Dessa kärnelement i GameFlow och även de kärnelementen av spelarens nöje 

överlappade nära med elementen i flow. Grunden från flow begreppet skapade en modell för 

spelarens glädje i spel – GameFlow. Första elementet i flow, att klara av en uppgift, är inte 

direkt representerad i GameFlow elementen då det är vad spelet i sig går ut på – att klara av 

det (Sweetser et al., 2012). Ett spel måste hålla spelarens koncentration på en hög arbetsnivå 

med uppgifter som är tillräckligt utmanande för att vara roliga. De utmanande uppgifterna 

måste matcha spelarens grad av skicklighet, likaväl som uppgifterna måste ha tydliga mål så 

att spelaren kan fullfölja uppgifterna. Spelaren måste få feedback på sina framsteg under tiden 

uppgiften utförs. Om uppgiften matchar spelarens nivå av skicklighet och har klara mål samt 

feedback kommer spelaren känna att denne har kontroll över uppgiften (Sweetser et al., 

2012).  

Elementen ovan nämnda medför en känsla av att vara i spelet (i den virtuella världen). 

Detta gör att spelaren förlorar uppmärksamheten i det dagliga livet, egna bekymmer och det 

förändrar deras känsla av tid (Sweetser et al., 2012). Det sista elementet av spelarens glädje är 

social interaktion, vilket inte ingår i begreppet flow, dock är den sociala interaktionen ett 

betydelsefullt kännetecken gällande spelarupplevelsen i spel. Människor spelar spel för att de 

söker interaktion. Denna interaktion sker oavsett om de skulle gilla spelet eller inte då målet 

är själva interaktionen och inte spelet i sig (Sweetser et al., 2012). I GameFlow är den sociala 

interaktionen det som kopplas till spelarens glädje, jämfört med flow som inte ser den sociala 

interaktionen som en del av spelarens glädje.  

Det har visat sig vara viktigt att real-time strategy (RTS)-spel underlättar och stöttar 

spelare i att göra varandra sällskap, interagera, samarbeta och tävla i multiplayer (multi) 

likaväl som att skapa, dela samt relatera innehåll och erfarenheter (Sweetser et al., 2012). Spel 

för samman människor, konkurrentmässigt och kooperativt i den virtuella världen samt i det 

sociala ”community” (samhörighet). Många spel kräver spelande i team i större utsträckning 

än vad det gör när de t.ex. arbetar i ett klassrum. De interaktiva komponenterna av många 

videospel uppmuntrar spelare att ta del av lärandeprocessen vilket leder det passiva lärandet 

till ett aktivt lärande (Lenhart et al., 2008). 

  

 

Self-determination theory  
 

Det är viktigt att ta reda på hur spel som skiljer sig i struktur, styrbarhet och innehåll kan 

tilltala individen och de psykologiska behoven för att individen ska bli motiverad (Ryan, 

Rigby, & Przybylski, 2006). Self-determination theory (SDT) är en teori som 

uppmärksammar faktorer som antingen främjar eller hämmar inre och yttre motivation (Ryan 

et al., 2006). Teorin tar upp förhållandet mellan motivation, tillväxt och välbefinnande. Teorin 

har kommit fram till att människor vanligtvis spelar därför att spelen är tillfredsställande i sig, 

för att vi söker efter att ha ”roligt”. Spelande baseras alltså på inre motivation vilket innebär 

att göra något för att handlingen i sig upplevs som belönande och intressant samt att de 

grundläggande behoven av att göra bra ifrån sig tillfredställs (Ryan & Deci, 2000). Yttre 

motivation refererar till att göra något eftersom det leder till ett separat utfall som är önskvärt.  

Enligt ''the cognitive evaluation theory'' (CET), som är en miniteori av SDT, kan faktorer 

som ökar individens känsla för självständighet och kompetens ge upphov till inre motivation 

(Ryan et al., 2006). Faktorer som reducerar upplevelsen av självständighet och kompetens kan 

komma att hämma motivationen. Inom SDT talar man om autonomi som en känsla av fri vilja 

eller villighet när något utförs. När aktiviteten har utförts för egen fördel blir den upplevda 

autonomin hög (Ryan et al., 2006). Autonomin och den inre motivationen kan öka när det 
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finns ett större spektrum av valmöjligheter, när belöningar används som feedback istället för 

att kontrollera beteende och när det finns instruktioner som inte får spelaren att känna sig 

kontrollerad (Ryan et al., 2006). Spel som istället består av innehåll som reducerar känsla av 

fri vilja, valmöjligheter och kontroll kan komma att störa känslan av autonomi och därmed 

hämma den inre motivationen. Designen i spel skiljer sig i autonomi beroende på flexibilitet 

över rörelser och strategier samt graden av val man har över åtgärder eller uppgifter och mål.  
Ett annat psykologiskt behov som tas upp inom CET är kompetens som är behov av att 

utmanas och känsla av inverkan (den effekt som handlingar har på saker). Faktorer som ökar 

känslan av kompetens och som därmed ökar den inre motivationen kan vara att förvärva nya 

färdigheter och förmågor - att utmanas eller att ta emot positiv feedback (Ryan et al., 2006). 

Kompetens är bland de viktigaste faktorerna för att spel ska ge känslan av tillfredställelse då 

kompetensen ger en känsla av att ha presterat och fullbordat något med kontroll. Inre 

motivation är även kopplad till närvaro eller känslan av att personen är inne i spelvärlden, 

istället för att vara utanför spelet och manipulera karaktärer (Ryan et al., 2006). Upplevelsen 

av närvaro relateras till konceptet flow som är en upplevelse som kopplas till inre motivation.  

En annan intressant faktor är hur pass intuitiv kontrollen i spelet är. Man vill då ta reda på 

hur pass begriplig den intuitiva kontrollen är, hur enkel den är att bemästra och om den stör 

känslan av att vara i spelet. Den intuitiva kontrollen är kopplad till känsla av frihet och 

kontroll. Den förstärker även känslan av kompetens och därför bidrar den till motivation 

(Ryan et al., 2006).  

Ett tredje och sista psykologiskt behov inom SDT som ökar motivation och välbefinnande 

är samhörighet (Ryan et al., 2006). I spel är det en känsla av att vara anknuten till någon 

annan och det möjliggör interaktionen mellan verkliga spelare. Man kan titta på i vilken 

utsträckning spel möjliggör sociala interaktioner som kan skapa känslor och samhörighet. 

Samhörighet kan därefter utveckla motivation och välbefinnande hos spelaren. Enligt Ryan et 

al. (2006) är de tre grundläggande behoven som ligger till grund för psykologiskt 

välbefinnande autonomi, kompetens och samhörighet. Det som tilltalar spelare att spela är just 

att känna autonomi, kompetens och samhörighet. När de gör det motiveras de till att spela mer 

samtidigt som det psykologiska välbefinnandet ökar (Ryan et al., 2006).  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Huvudsyftet med vår studie var att lyfta fram hur personerna upplevde sitt spelande och deras 

syn på vilka fördelar spel kunde ha. Studien hade även i syfte att undersöka om spelandet 

hade motiverat deltagarna på något sätt och om spelandet kunde ha varit en hjälp att fortsätta 

jobba mot ett uppsatt mål även om de ställts inför ett misslyckande. Exempelvis: spelaren har 

i uppgift att ta sig från punkt A till punkt B, på vägen dit misslyckas spelaren på något sätt 

och det resulterar i att denne får börja om vid punkt A.  

Fokus ligger här på de positiva aspekterna av deras upplevelse av spelande även om 

utgångspunkten i frågorna hade en neutral grund. Valet grundades på att det är bristande 

forskning inom de positiva aspekterna av videospel och valet av ämnet var även specifikt för 

att undersöka upplevelsen av spelandet. Denna studie hade i syfte att fylla en del av den 

forskning som saknas i området med positiva aspekter för videospel, hur spel kan vara ett 

hjälpmedel eller ett verktyg för lärande, motivation och utveckling. Mer precist undersöktes 

följande frågeställningar:  

  

 Vilka positiva aspekter upplever aktiva spelare med sitt spelande?  

 Upplever aktiva spelare sig motiverade (med deras bakgrund som spelare) att fortsätta 

efter ett misslyckande?  
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Metod 

 

Metodval  
 

I den gjorda studien har utgångspunkten varit kvalitativ med en fenomenologisk ansats, 

intresset här var att nå en inre upplevelse från varje individ (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Deltagarna tillfrågades om hur de upplevde sitt spelande samt om det kan ha motiverat dem 

till att fortsätta efter nederlag. Intervjumaterialet analyserades och en lista togs fram med tre 

teman som sammanfattade vad deltagarna upplevde angående sitt spelande. 

 

 

Deltagare  

 
I studien deltog 21 individer totalt (6 kvinnor och 15 män) i åldern 16 till 33 år, varav Grupp 1 

bestod av 17 deltagare som fick intervjufrågor utskickade via e-post och Grupp 2 som bestod 

av fyra deltagare som blev intervjuade muntligt med samma frågor. Deltagarna från Grupp 1 

kom från olika delar av Sverige, detta inkluderade både södra, norra och mellan Sverige och 

deltagarna i Grupp 2 kom från mellan- och södra Sverige. De ställda kraven vi som forskare 

hade var att deltagaren spelar eller spelade aktivt samt gör eller gjorde det under minst sex 

månaders tid. Grupp 1 hade ett bortfall på tre individer då vår målsättning var att ha 20 

deltagare och Grupp 2 hade inte några bortfall. Medelvärden för Grupp 1 i när de hade börjat 

spelat var från sex års ålder jämfört med Grupp 2 som hade ett medelvärde på fem års ålder. 

Medelvärdet för antal timmar per vecka för Grupp 1 var 17 timmar och Grupp 2 25 timmar. 

En del spelade sporadiskt (antingen mycket eller inte alls) och andra mer aktivt. I Grupp 1 

fanns ett internt bortfall där en person valde att ej uppge hur många timmar per vecka som 

denne spelade och exkluderades i uträckningen av medelvärdet. Ersättning tilldelades båda 

grupperna i form av en utlottning av två superpresentkort.  

 

 

Material och procedur 

 
Material som användes vid intervjuerna var intervjuguiden som var densamma för båda 

grupperna, bandspelare, penna och papper. Intervjufrågorna skulle besvara hur personer 

upplevde sitt spelande och om de ansåg att det fanns fördelar med spelandet, om spel hade 

hjälp dem vid någon punkt i livet och om spel hade varit en motivation till att fortsätt jobba 

mot ett uppsatt mål även om de misslyckats tidigare.  

En specifik e-postadress skapades i samband med starten av studien för att undvika 

användningen av egna e-postadresser. Intervjuguiden för vår frågeställning framställdes och 

bestod av tre delar. En grundläggande del (Del 1), som bestod av följande frågor: namn, kön, 

när individen började spela åldersmässigt och hur många timmar i veckan denne spelar. En 

del där deltagaren fick kategorisera och benämna sitt favoritspel med hjälp av en modell (Del 

2) (se Figur 1):  
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Figur 1. En kartläggning av de huvudsakliga kategorierna av videospel (exempel benämns 

under varje kategori). Figuren är ordnad efter två dimensioner: nivån av komplexitet och hur 

pass socialt ett spel är. Hämtad från ”The benefit of playing video games”, av I. Granic, A. 

Lobel och R. Engels.  

 

En sista del som sökte efter mer djupgående svar (Del 3), exempel på frågor som användes: 

”Hur upplever du ditt spelande?” och ”Anser du att spelandet kan ha motiverat dig till att 

lyckas med olika mål i livet även om du misslyckats?”. Intervjufrågorna för båda grupperna 

var strukturerade och Grupp 2 var mer öppna för följdfrågor. Ett missivbrev skrevs (som 

skickades ut i samband med frågorna) där de etiska förhållningssätten togs upp med 

deltagarnas rättigheter och våra skyldigheter som forskare där informationen tillämpas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna utfördes samt utskick av frågor 

godkändes frågorna och missivbrevet av handledaren. Syftet med Grupp 1 var att få en 

övergripande bild av spelarens upplevelse och syftet med Grupp 2 var att få en mer 

djupgående bild över spelarens upplevelse (med hjälp av citat).  

Grupp 2 som bestod av fyra intervjuer utfördes först. Kontakt togs med varje individ med 

information om vad intervjun gick ut på och dess syfte där de fick bestämma om de ville delta 

eller inte. Intervjufrågorna och de etiska regler samt förhållningsätt skickades ut till deltagarna 

innan intervjun gjordes. Detta var även inledningen för varje intervju, att berätta om deras 

rättigheter när de deltar i en intervju och våra skyldigheter som forskare med att utföra en 

intervju. Intervjuerna bandades och de som deltog tillfrågades om godkännande och vid 

avslutad intervju tackades individerna för sin medverkan. Intervjuerna transkriberades en efter 

en och deltagarna blev tillfrågade om den transkriberade texten hade uppfattats på rätt sätt, 

enligt rekommendation i de forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002). Under tiden 

som transkriberingen skedde söktes och tillfrågades personer som kunde tänka sig var 
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intresserade av att delta i studien både personligen och via nätet (Grupp 1). Även här tog vi i 

hänsyn till de etiska förhållningssätten och de krav som finns.  

Missivbrev lades upp på olika spelforum (såsom FZ, gamereactor, reddit och minhembio) 

och Facebook där vänner och bekanta tillfrågades att dela statusen. Personlig kontakt togs 

med vänner som uppfyllde kriterierna kring deltagande i studien. Missivbrev och frågor 

bifogades i ett dokument som sedan skickades ut via mail till de som visade intresse att delta. 

De skulle således svara i det skickade dokumentet och sedan skicka tillbaka svaren till oss på 

angiven e-postadress. Viktigt för oss var att individerna visste om att de kunde höra av sig om 

de hade några frågor eller funderingar. Tre påminnelsemail skickades ut till resterande som 

inte skickat tillbaka sina svar och tackmail skickades ut efterhand som svaren kom in. 

Deltagarna som svarade på skriftliga frågor fick två till fyra veckor på sig att svara på 

frågorna och skicka tillbaka dem. Påminnelsemail skickades ut efter två, tre respektive fyra 

veckor efter dem hade fått frågorna. Slutgiltiga siffran för tillbakaskickade svar var 17 och 4 

stycken fysiska intervjuer. Vår studie var mättad från det material vi fått in. 

 

 

Databearbetning  

 
Studien har ett deduktivt förhållningssätt, där slutsatser drogs utifrån deltagarnas erfarenheter 

och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla skriftliga svar i Grupp 1 lästes igenom var 

för sig och meningskoncentrerades vilket skapade en lista som beskrev det mest centrala för 

varje fråga. De teman som var väsentliga för undersökningen bockades av för att hitta det 

gemensamma hos varje individ. Svaren från varje individ i Grupp 1 lades ihop till en lång lista 

som bestod av totalt 73 kategorier (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa abstraherades sedan till 

två teman med ett antal underkategorier, 14 underkategorier för tema (1) lärande/utveckling 

och 19 underkategorier för tema (2) positiva konsekvenser. Dessa underkategorier finns i 

Tabell 1, där de kategorierna med högst procentantal nämns (se Tabell 1). Valet av att 

använda sig av underkategorier var för att temana i sig är relativt allmänna och för att 

specificera temana fanns dessa underkategorier. Materialet i Grupp 2 transkriberades för att 

hitta det gemensamma för individer och citat användes för att belysa detta. 

 

 

Resultat 

 
Svaren för Grupp 1 som fick intervjufrågorna skickade till sig via e-post kommer i resultatet 

presenteras i Tabell 1 med teman och underkategorier (se Tabell 1) och svaren för Grupp 2 

som intervjuades personligen kommer i resultatet presenteras med hjälp av citat. Generellt 

kommer resultatet för de skriftliga svaren (Grupp 1) presenteras som individerna. Nämns 

inget annat i texten förutom individerna pratas det om de skriftliga svaren (Grupp 1), när IP 

eller intervjupersonerna benämns och med citat i texten handlar det om Grupp 2.  

Nedan redovisas kort kategoriseringen av deltagarnas favoritspel. Därefter presenteras 

resultatet av den del som innehåller två teman som visar på den gemensamma upplevelsen hos 

individerna. Modellen som användes i studien under Del 2 (se Figur 1) visar på hur komplext 

kontra enkelt och hur socialt kontra osocialt ett spel var. För att sammanfatta Del 2 valde 

100% av deltagarna ett komplext och socialt eller osocialt spel. I Grupp 1 var FPS-spel 

(shooter spel) relativt populärt där 8 av 17 personer valde det antingen solo eller multi. I 

Grupp 2 visade det sig att tre av fyra individer valde samma kategori av spel (MOBA) och 

den sista individen valde MMORPG. Valet av spel var av bred variation hos deltagarna och 

ingen valde samma spel.  
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Lärande/utveckling och positiva konsekvenser  

 
Samtliga individer som svarade skriftligt upplevde att spelandet är utvecklande/lärorikt och 

alla upplevde även positiva konsekvenser med sitt spelande. Detsamma gäller för de som 

svarade muntligt. Tabellen nedan (se Tabell 1) består av tema (1) lärande/utveckling och tema 

(2) positiva konsekvenser med anledning till att lärande/utveckling hör till positiva 

konsekvenser dock fick den bli ett eget tema med tanke på dess stora procentandel.  

 

Tabell 1 

Lärande/utveckling och positiva konsekvenser som nämndes i de skriftliga svaren (Grupp 1). 

Lärande/utveckling   100%* 

 Spelandet lär en att inte ge upp/ger motivation/tålamod 82% 

 Spelandet utvecklar språket 71% 

 Spelandet lär en att tänka strategiskt/ analytiskt förmåga 65% 

 Spelandet ger ökat självförtroende/ självinsikt 47% 

 Spelandet utvecklar kreativitet/fantasi 35% 

Positiva konsekvenser   100%* 

 Spelandet upprätthåller kontaktnät/sociala relationer 88% 

 Spelandet ger en paus från stress 71% 

 Spelandet är roligt (underhållningsvärde)  59% 

 Spelandet ger en flykt från vardagen/verklighet 41% 

*Procent beräknat utifrån 17 individer (Grupp 1).  

 

Individerna upplever att de inte ger upp även om de tidigare misslyckats då misslyckande i sig 

är en del i att spela. Detta bidrar till en motivation och ett bättre tålamod inför olika delar i 

både spel och i livet. Detta var även något som de fyra intervjupersonerna upplevde, att de på 

något sätt känner sig motiverade att lyckas med olika mål i livet som spelandet kan ha varit en 

bidragande faktor till. Intervjuperson (IP) 1 sade följande: ”Spelandet kan ha en bidragande 

effekt till att jag vill lära mig nya saker” och ”Jag gav mig fasen på att jag skulle lära mig det 

och efter ett tag så kunde jag det.”. IP 2 upplevde följande angående motivation:  

 

Anledningen till att spel har motiverat mig i studier eller arbete, är på så vis att jag har 

pushat mig att göra klart mina studier och arbetet för att jag är medveten om att jag kan 

åka hem och spela när jag är klar med allt annat. 

 

IP 3 upplevde även att i spel är det meningen att man ska dö för att komma vidare, dvs. 

misslyckas och fortsätta framåt för att gå till nästa nivå:  

 

Du kan kanske dö hundra gånger och sen hur många väljer att stänga av spelet där och 

hur många väljer att fortsätta spela. Det är stor skillnad. Jag är en av de som fortsätter 

spela iallafall. Så det är sant, jag kanske har lärt mig att inte ge upp från spelen. 

 

En språklig utveckling på sin engelska var något som individerna upplevde att spel gav, vilket 

samtliga fyra intervjupersoner även upplevde. Det gjorde det enklare i skolan och de behövde 

inte lägga lika mycket tid t.ex. på läxor. IP 4 upplevde att spel har motiverat denne att 

utveckla språket i skolan: ”Det har hjälp mig med engelskan och att koncentra mig.”. Den 

språkliga utvecklingen var även något som IP 3 tyckte var viktigt genom dennes spelande:  
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Ja språk, jag är överlägsen i engelska. För det är att man skriver hela tiden och de spelen 

jag spelar, du kan inte spela om du inte fattar engelska helt enkelt. Du kan inte läsa vad 

som står och sådant. Du kan inte gå och googla allting heller. Tror att min engelska 

skulle varit halvbra om jag inte spelat sen jag var liten. 

 

Individerna upplevde att de har utvecklat en analytisk förmåga och eller ett strategiskt 

tänkande genom spelet vilket även gick att applicera på mer än i spelen. Det strategiska 

tänkandet eller den analytiska förmågan har individerna haft nytta av i livet och i arbetet eller 

skolgången. IP 3 samtyckte med denna upplevelse, denne upplevde sig ha lite hjälp av ett 

strategiskt tänkande i skolan: ”I och för sig. För när man spelar mycket strategispel vad 

betyder det, det betyder att man är bra på strategi.”. IP 2 upplevde att det finns mycket 

strategiskt tänkandet i spel och att man måste ha det i åtanke när man spelar: ”Man måste 

tänka strategiskt och vilka val jag gör i spelet, typ har jag tillräckligt med mana för att göra 

mina attacker, har jag tillräckligt med hälsa för att kunna överleva deras attacker.”. Den 

analytiska förmågan var även en viktig punkt för IP 1: ”En analytisk förmåga som jag har haft 

nytta av i både mina studier just nu och till arbetet.”. 

Individerna upplevde att spelet har gett dem en bättre självkänsla/självinsikt i livet 

generellt, känslan av att vara bra på något. Både IP 2 och IP 3 hade det gemensamt i 

upplevelsen kring att strategiska spel motiverat dem att få en bättre självkänsla och/eller 

självinsikt. ”Man blir glad av att man kan bidra i ett lag, man känner sig duktig och då vill 

man fortsätta. Vilket kan skapa en bättre självkänsla.” (IP 2).  

 

(…) då det är klart jag kommer in med självförtroende och säger jag är bra på det här, 

jag är bäst på det här. Det är klart, då blir det intressant till och med för då ska jag 

bevisa vad jag är bra på i verkligheten. (…) Det händer säkert hela tiden att jag har lärt 

mig och, ja blivit motiverad av spelen, och kanske det mesta av mitt självförtroende 

kommer från spelen men jag vet inte. (IP 3).  

 

Individerna upplevde att spel bidragit till kreativitet eller en bättre fantasi och det var endast 

en intervjuperson (IP 4) som samtyckte på den punkten. ”Om man spelar sådana spel som jag 

spelar då väcker det nya idéer i verkligheten. (…) Så det kan väcka... fantasi och man blir mer 

kreativ.”.  

Utöver de positiva konsekvenser som lärande/utveckling har haft för samtliga individer i 

studien så upplevde de flesta som svarade skriftligt att spel har varit ett sätt att skapa, 

upprätthålla och behålla kontakt med vänner och bekanta. Alla fyra intervjupersoner upplevde 

även att spel har hjälpt det sociala samspelet. Förutom att spel gör att nya kontakter skapas så 

upplevde IP 1 att spel även kunde vara ett bra sätt om man bor långt ifrån varandra. ”Det är ett 

bra sätt att hålla kontakten med andra som inte bor nära, även ett bra sätt att skapa nya 

kontakter.”. IP 1 upplevde även att spel har varit en viktig bro för att hålla kontakten med 

andra:  

 

En kontakt med min bror som har Aspergers, han har svårt med det sociala så spelandet 

har skapat en sorts bro där vi faktiskt pratar och umgås. Vi ringer en gång i veckan och 

pratar. Det är kul att spela med någon som är en jämlik, vi är ungefär 50/50 på olika 

spel. Kompletterar varandra. Utan spelandet tror jag faktiskt att vi inte skulle prata och 

ha en relation alls. 

 

Fler exempel på hur spel har påverkat det sociala på ett positivt sätt: ”Ibland så spelar jag 

online med andra och det är kul att kunna spela med andra också. Det roligaste är att spela 

samma spel med kompisar, det är bäst så klart, det är bästa känslan.” (IP 3). ”Jag får ju 



12 

 

mycket respekt från folk, från skolan, speciellt när jag var yngre.” (IP 3). ”Onlinespel 

överhuvudtaget är oftast sociala. När vi spelar med varandra så hjälps vi åt.” (IP 4). ”Det har 

hjälpt mig passa in bättre i skolan också.” (IP 4). ”Ärligt talat har den hjälp mig hitta nya 

vänner och bekantskaper när jag har haft det svårt. (…) Man har människor som tycker det är 

kul vilket gör att man själv blir glad. Det gör att man även hittar nya vänskaper.” (IP 2). Den 

stora skillnaden mellan de skriftliga svaren och de muntliga svaren var att deltagarna som 

svarade skriftligt tyckte att spelande gav en paus från stress, vilket endast var en 

intervjuperson som upplevde detsamma: ”Kan bli av med stress när jag spelar…” (IP 4).  

Individerna upplevde att spel hade ett underhållningsvärde på ett eller annat sätt vilket 

även samtliga fyra intervjupersoner hade upplevelsen av. Det var allt ifrån att spel är kul eller 

roligt till att den roliga delen i spelet fick personerna att bli på bättre humör. IP 3 

sammanfattade hela den punkten genom att säga: ”Spel är det roligaste som finns, det är de. 

De är formade för att vi ska ha kul, gillar du inte spelet finns det en annan för dig. Det är 

därför spel finns för att du ska ha kul.”.  

Sista temat för de positiva konsekvenserna, att spel ger en flykt från verkligheten/vardagen 

vilket samtliga individer och tre intervjupersoner upplevde. IP 2 kände att spel hjälper denne 

att ha en flykt från jobbiga perioder i livet: ”Men även när man har haft jobbiga perioder och 

vill sluta tänka på det, kan det vara skönt att gå in på spelet för att tänka på något annat.”. 

Detta var även något som IP 3 och IP 4 upplevde: ”Men jag kan offra en dag och tänker att 

idag tänker jag inte plugga någonting och då spelar jag bara och då slipper jag tänka på det.” 

(IP 3). ”Alltså om man är på dåligt humör och spelar då kan man bli på bättre humör. Fly från 

verkligheten ett tag. Då slipper man tänka på läxor och sådant ett tag.” (IP 4). 

 

 

Diskussion  
 

  

Kontaktnätets betydelse för individer  
 

Syftet med denna studie var vilka fördelar aktiva spelar upplevde att spel kunde ge och om de 

kände sig motiverade att fortsätta efter ett misslyckande i spel. En av dessa fördelar var 

kontaktnätet som dessutom var det viktigaste fyndet i resultatet då nästan alla deltagare 

nämnde det. Till en början ansågs kontaktnät inte som en punkt dock skrevs den om indirekt i 

litteraturen (Gentile et al., 2009; Lenhart et al., 2008; O’Neil et al., 2005; Ventura et al., 

2013). Det visade sig vara det viktigt för deltagarna då nästan alla individer i studien upplevde 

att spel gav, upprätthöll eller skapade kontakt med andra personer som har samma intresse 

(Griffiths, 2002). Många av deltagarna upplevde att när de spelar gör de det i team med andra, 

antingen att de spelar samma spel eller diskuterar om hur de ska klara av en viss uppgift i 

spelet. Detta är något som förklaras grundligt i litteraturen angående den sociala aspekten av 

spel (Lenhart et al., 2008). Varför kontaktnät blev ett stort tema i studien kan ha att göra med 

att det ligger i människans natur att vara social, vi vill skapa nya kontakter speciellt om dessa 

personer har samma intresse som vi själva. Spel skulle kunna fylla en basal funktion hos 

personer som kanske har svårt med den sociala interaktion rent fysiskt och det kan till en 

början vara hela anledningen till varför personer väljer att börja spela. Spel i sig är kravlösa på 

så sätt att ingen annan vet vem du är om du inte själv väljer att berätta, detta kan skapa en 

trygghet hos individer som vanligvis kan vara svårt att uppnå i verkligheten. Tryggheten som 

skapas här kan leda till ett ökat självförtroende samt självkänsla då personer känner sig 

accepterade och har möjlighet att uttrycka sig som de vill. Möjligheten att kunna uttrycka sig 

själv i spelet kan även ge en möjlighet att testa gränser av rätt och fel, vad är okej att säga? 

Vad är inte okej att säga? Videospel kan därför ge ett tillfälle att öva de prosociala beteenden 
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vi har, som att hjälpa andra utan att använda våld genom spel eller verbalt (Gentile et al., 

2009). 

Kontaktnät kan bidra till ökad motivation till att spela mer eftersom det kan ge en känsla av 

tillfredställelse. Kontaktnät skulle kunna fungera som yttre motivation då individer spelar för 

att uppnå ett specifikt mål och på vägen mot målet uppfylls något annat önskvärt (Ryan & 

Deci, 2000; Ryan et al., 2006). I detta fall skulle den sociala interaktionen kunna förstärks. En 

annan anledning till att människor väljer att spela kan vara att spel är tillfredställande i sig och 

det blir då en inre motivation för individerna (Ryan & Deci, 2000; Ryan et al., 2006). Många 

deltagare spelade spel för att de upplevde spel som en rolig aktivitet, genom att något är kul 

kan det skapa ett intresse. Detta intresse skapar en vilja att uppnå ett visst mål och viljan kan 

sedan tillämpas i verkliga livet. Där viljan kan vara en form av motivation att klara av en 

specifik uppgift för att de är medvetna om att de har kunskapen och självförtroendet att 

försöka.  

 

 

Kompetensutveckling  

 
Något som har varit genomgående i studien är upplevelsen av lärandet i form av strategisk 

och analytisk förmåga, där det har belyst hur viktigt det är att tänka strategiskt i spel (Adachi 

& Willoughby, 2013; Colzato et al., 2013; Green & Bavelier, 2012). Det tvingar spelaren att 

tänka framåt istället för att tänka i nuet för att kunna förutse och planera en eventuell 

händelse. Litteraturen tar upp hur struktur, styrbarhet och innehåll varierar från spel till spel 

(Ryan et al., 2006). Dessa upplevs viktiga för individen, då de kan tilltala dennes behov. Detta 

speglar vårt urval bra då samtliga individer valde ett komplext spel som deras favoritspel. 

Komplexa spel kan ge en bred variation av valmöjligheter, inklusive fria val och individen får 

en känsla av kontroll (Ferguson & Olson, 2013). I litteraturen framgick det hur strategi (frihet 

och kontroll) även är något som går in i begreppet kompetens, vilket denna studie påvisade 

(Ryan et al., 2006). Kompetens kan ge spelare en form av ett ökat självförtroende och 

självkänsla både i individernas generella liv och i spelet. Känsla av kompetens kan i sin tur ge 

en ökad motivation.  

I GameFlow påvisar de att belöningar måste ske vartefter framsteg görs för spelaren 

(Sweetser et al., 2012). Frågan här är om de individer som deltog i vår studie från början är 

begåvade på spel eller om det är något som har utvecklats på vägen som gjort att de känner 

sig ha en hög självkänsla, självinsikt samt autonomi. Ett intressant fynd i resultatet var att 

hälften av de kvinnliga deltagarna valde ett FPS-spel. Även när litteraturen påvisar att 

kvinnors visual-spatiala skickligheter på sikte och rumslig rotation inte skulle vara lika 

utvecklande som hos män (Sherry, 2004). Språklig utveckling var något som nästan alla 

uppgav som en fördel, men detta framgick endast i en artikel som en tyngdpunkt (Griffiths, 

2002). Kanske nämns det inte för att den språkliga utvecklingen är en självklarhet. Dock visar 

denna studie hur viktig den punkten är för aktiva spelare. 

Den kreativa biten i resultatet nämns i litteraturen (Jackson et al., 2012; Olson, 2010). 

Deltagarna upplevde att spel kan leda till att de blir mer kreativa. Kreativitet är ytterligare en 

faktor som ett spel med stora ramar kan bidra till, kanske är det friheten i spelen som har gjort 

det möjligt att utveckla en problemlösningsförmåga i det verkliga livet. 
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Viljan att lyckas och känslan av att koppla av  
 

Precis som med självkänslan och självinsikten är deltagarna osäkra på om envishet är något 

som de föddes med eller om det är något som spelet i sig har bidragit till. Många upplevde att 

envishet var en undermedveten process och inget de tänkte på. Deltagarna upplevde att 

meningen med att spela handlade om att misslyckas upprepade gånger för att lära sig något av 

det genom att försöka igen (Ventura et al., 2013). Det framgick att misslyckande inte 

nödvändigtvis behöver vara ett nederlag i sig, även om de känner irritation över att faktiskt 

misslyckats med uppgiften. Misslyckandet kan istället förstärka känslan av att vilja lyckas 

med utmaningen vilket även kan ge individen en bättre tolerans för frustration (Ventura et al., 

2013). Individerna känner således sig motiverade att fortsätta tills uppgiften är avklarad och 

denna lärdom går att tillämpa i verkliga livet. Lärdomen av att vara uthållig kan kopplas till 

det strategiska tänkandet. Deltagarna upplevde att i processen av att misslyckas överväger 

spelaren även nya valmöjligheter för att klara av uppgiften – ett analytiskt tänkande (Green & 

Bavelier, 2012; Ventura et al., 2013). På vägen mot det uppsatta målet kan personen 

misslyckas vilket kan kräva att man tänker om sitt metodval inför uppgiften. Överlag 

framkom det att samtliga individer som deltog, på ett eller annat sätt, har lärt sig något från 

spel och dessutom är motivation i sig en lärdom. Detta kan de få nytta av i verkligheten, 

främst i skolan och/eller arbetet.  

Något studien ger stöd för är att många av deltagarna använder spel för att koppla av efter 

stressiga situationer. Det kan bli ett verktyg för att uppnå ett bättre psykiskt välmående vilket 

även kan ses som en form av inre motivation och humörhantering (mood management) 

(Ferguson & Olson, 2013; Ferguson & Rueda, 2010; Russionello, 2009). Att tycka något är 

kul, spel i detta fall, kan vara ett sätt att koppla av. Spelet kan bli underhållningsvärdet i det 

roliga och det roliga kan skapa en känsla av lugn. Spelandet hade hjälpt deltagarna genom 

svåra perioder i livet, spelet kan vara en sorts flykt från det jobbiga som de upplever just då. 

Även om spel tar mycket av ens tid behöver det inte nödvändigtvis vara av negativ form 

(Kato, 2010). Är det psykiska eller fysiska välbefinnandet sämre kan det kanske vara ett 

hjälpmedel för att få individen att sluta grubbla över saker som ändå inte går att förändra just 

då.  

 

 

Reliabilitet och validitet 

 
Styrkor med den utförda studien är urvalet, som är av handplockad karaktär. 

Intervjupersonerna var samtliga handplockade och de skriftliga intervjuerna var till en början 

handplockade som efter hand blev ett tillgänglighetsurval för att fylla upp en större mängd av 

individer. Båda grupperna hade specifika krav, att personen spelar/spelat frekvent och aktivt 

under en längre period (minst sex månader). Datainsamlingsmetoden var intervjuer och 

utskick av frågor vilket gjorde att det med enkelhet gick att se hur stort bortfallet blev. Att 

utföra öppna och muntliga intervjuer var även en styrka med tanke på att det fanns möjlighet 

för deltagarna att ställa eventuella frågor kring oklarheter samt för intervjuaren att ställa 

följdfrågor eller frågor såsom ”vad menar du med detta?”. Deltagarna som svarade skriftligt 

hade möjligheten att kontakta forskarna om några frågor uppkom kring någon av frågorna.  

Svagheter med den utförda studien var att individerna som svarade skriftligt hade svårare 

att besvara de ställda frågorna då de uppfattades vara komplicerade och lite svårt ställda. En 

förändring som kunde ha gjorts var att slå ihop fråga ett och två (”Hur upplever du ditt 

spelande?” och ”Skulle spelande kunna leda till något bra, i så fall vad skulle det kunna 

vara?”). Vissa av deltagarna tyckte nämligen att fråga ett och två var svåra att särskilja 

eftersom de liknade varandra och valde därför att hoppas över den ena eller den andra. 
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Utfallet blev ett bortfall på tre personer och som tidigare nämnt var målsättningen 20 

tillbakaskickade svar. Ett internt bortfall uppstod även från de skriftliga svaren där en individ 

inte valde att besvara antal spelade timmar per vecka. Frågan angående bias hos oss forskare 

kan ha påverkat resultatet, egna erfarenheter inom ämnet (videospel) kan ha färgat studien 

vilket vi är väl medvetna om. Detta kan både vara en styrka och en svaghet. En styrka med 

åtanke på sympati och att kunna relatera, en svaghet om ens egna erfarenheter skapar ledande 

frågor i intervjuer.  

Då studien är av fenomenologisk utgångspunkt (lyfta fram individernas livsvärld och se det 

gemensamma mellan dem) då intresset låg i hur individer upplever sitt spelande och deras 

erfarenheter av att spela videospel. Det går inte att generalisera i så stor utsträckning på en 

större population som hamnar utanför de ställda kriterier som fanns för studien utan är mer 

situationellt och specifikt för individer som spelar videospel. Könsfördelningen blev inte 

jämnfördelat även om målet var att få det så nära hälften kvinnor och män som möjligt. Det 

går förstås inte att uttala sig om det som tagit upp i resultatet gäller alla kvinnor och/eller alla 

män inom och utanför gruppen.  

 

 

Framtida studier och avslutande reflektioner 

 
Framtida studier inom området skulle kunna vara att utveckla forskningen kring upplevelsen 

om envishet och kreativitet. Det skulle vara intressant att finna mer data om huruvida envishet 

är biologiskt eller en miljöaspekt (videospel) och hur eller varför spel gör individer mer 

kreativa. En annan infallsvinkel på fortsatta studier skulle kunna vara hur stor inverkan 

språket har haft på spelare jämfört med icke spelare. Sista tänkbara och intressanta studien för 

framtiden skulle kunna vara gällande strategiska videospel och ledarskap, målmedvetenhet 

och problemlösning. För att se om strategiska spel skulle kunna hjälpa personer att bli bra 

ledare, bättre strategiskt tänkande för att lösa problem och detta i det vardagliga livet och 

arbetslivet. Ett större urval är kanske att fundera över till framtida studier inom området för att 

täcka en större grupp individer.  

Det huvudsakliga syftet med studien var att få en bild av hur personer upplevde sitt 

spelande, om spel bidragit till en motivation att fortstätta efter misslyckande samt fördelar 

med att spela. Resultatet ger svar på att spel har en stor betydelse för människor. Spelandet 

leder dels till upplevelsen av en bättre social förmåga och även upplevelsen av ett bättre 

prosocialt beteende. Spel ger upplevelsen av någon form av lärande, speciellt på motivationen 

som visade sig vara en del av lärandet. Motivation och misslyckande visade sig vara nära 

relaterade till varandra i videospelkontexten. När mycket annan forskning tyder på att 

misslyckande leder till frustration och ilska visar denna studie att misslyckande istället kan 

generera en vilja och motivation att fortsätta tills målet är uppnått.  
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