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SAMMANFATTNING 

Bakgrund; Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att få en ökad förståelse kring ungdomars 

vardag, deras livsvillkor och levnadsvanor för att främja för en hälsosam framtid.  

Idag är dataspelandet online en stor del av ungdomars vardag, dock är online spel framförallt 

datarollspel såsom Massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) mer 

framträdande när det gäller ett problematiskt spelande. Tidigare forskning har påvisat 

negativa hälsokonsekvenser och följder så som skolk och sämre skolprestation hos vissa av 

spelarna. Syfte; Studien syftade till att undersöka spelande bland ungdomar i Västmanland 

och sambandet mellan spelande, trivsel i skolan, skolk samt hälsa.  

Metod; Studien har en deduktiv kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign och 

populationsbaserad data från Liv och hälsa ung studien 2012 användes.  

Resultat och Slutsats; Studien påvisade att majoriteten av ungdomarna aldrig till sällan 

spelar, dock är killarna mer utmärkande då det kommer till spelande och 1149 av totalt 2080 

uppger att de spelar cirka två till sju dagar per vecka. Vidare framkom samband mellan skolk 

och spel, då de som skolkar har ökade odds för att spela i jämförelse än de som inte skolkar. 

Inga signifikanta samband framkom gällande hälsa och spel där spel utgjorde den beroende 

variabeln i logistisk regression.  

Nyckelord; Hälsa, Online spel, Tvärsnittsstudie, Ungdomar. 



ABSTRACT 

Background; It is important from a public health perspective to gain a greater understanding 

of young people's daily lives, their living conditions and lifestyles to promote for a healthy 

future.  Today is online gaming a large part of young people's daily lives, however, online 

games especially MMORPGs (Massively multiplayer online role-playing game) are more 

prominent in the case of a problematic gaming. Previous research has shown negative health 

consequences and implications such as truancy and poorer school performance among some 

of the players. Aim; The study aimed to investigate gaming among young people and the 

relationship between gaming, well-being in the school, truancy and health.  Method; The 

study has a deductive quantitative approach with a cross-sectional design and population-

based data from the Liv och hälsa ung 2012 was used.  Results and Conclusion; The study 

showed that the majority of young people never to rarely play, however when it comes to boys 

it is more common as 1149 out of a total of 2080 played two to seven days per week. Further 

investigations revealed links between truancy and gaming, among those who truant has 

increased odds to play in comparison than those who do not truant. No significant 

correlation was found regarding health and games where the game was the dependent 

variable in the logistic regression. 

Keywords; Adolescents, Cross sectional study, Health, Online gaming,  
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1 INLEDNING  

Studiepopulationen i denna studie består av ungdomar i åldrarna 15-18 år, en viktig grupp att 

lägga fokus på då de är viktiga för framtiden ur ett individ och samhällsperspektiv. Deras 

hälsa och välbefinnande innebär förutsättningar för att de ska kunna utvecklas väl samt 

kunna leva ett gott och hälsosamt liv. Något som ökat de senaste åren är datoranvändningen 

hos ungdomar och enligt Landstinget Västmanland (2012) nämns det att andelen ungdomar 

som ägnar mer än två timmar per dag ökat anmärkningsvärt, vilket sannolikt förklaras av en 

ökad tillgänglighet. Folkhälsomyndigheten (2014b) nämner att den snabba 

teknikutvecklingen förändrat ungdomars vardag på olika sätt och att detta kan ha en 

betydelse för deras psykiska hälsa. 

Online spel såsom Massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) kan liknas 

vid internetanvändning som inkluderar både för och nackdelar. Spelandet kan innebära en 

isolering, konflikter i relationer och andra negativa konsekvenser för hälsan men samtidigt 

som det kan berika ett socialt nätverk och kan möjliggöra nya vänskapsrelationer. 

Folkhälsovetenskapen syftar till att kartlägga indikatorer som kan främja och förebygga hälsa 

i en befolkning, därför anses det viktigt att studera ungdomars vardag för att se vilka 

determinanter som påverkar deras hälsa och välbefinnande. Vetenskapen behöver breddas, 

fördjupas och ifrågasättas. Att möjliggöra för individer att ha kontroll över sin hälsa och dess 

bestämningsfaktorer stärker samhället och förbättrar liv, hälsa kan ses som en samhällelig 

resurs och tillgång (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Det personliga motivet för det valda fenomenet som i denna studie är online spelande har 

funnits med sen systersonen fick upp ögonen för spelandet för ett par år sedan. Ämnet är 

relevant för tidens teknikutveckling och spelandet har blivit en allt mer vanlig företeelse och 

en naturlig del av många ungdomars vardag. 
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2 BAKGRUND 

2.1  Definitioner 

Hälsa; Definitionen av hälsa i denna studie utgår från den klassiska definitionen från WHO 

(1948). 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och välbefinnande (WHO, 1948., Pellmer, Wramner & Wramner, 2012, s. 

12).”  

WHO (2009) benämner att en god hälsa kan ses som en viktig resurs för en individ och 

innefattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den självskattade hälsan ses som en 

subjektiv upplevelse av det egna hälsotillståndet. 

Normbrytande beteende; ett beteende som i den miljö en individ befinner sig i och som 

på olika sätt bryter mot dess regler och normer som råder (Andershed & Andershed, 2005).  

Prosocialt beteende; ett beteende som främjar positiva egenskaper som är bra för 

ungdomarna (Andershed & Andershed, 2005). 

Risk- och skyddsfaktorer; riskfaktorer kan ses som en egenskap som indikerar en ökad 

risk för sjukdom, ett mått av sannolikhet för utvecklande av sjukdom. Skyddsfaktorer eller 

även kallade friskfaktorer är egenskaper som främjar hälsa och förebygger ohälsa (Dahlgren 

& Whitehead, 1992).   

Skolk; innebär elever som har en icke godkänd frånvaro i skolan. 

Spel; i denna studie fokuseras det på dataspel som spelas online, även kallade MMORPG 

som står för Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. 

2.2 Hälsa och välbefinnande 

I grundrapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 skattade majoriteten av 

ungdomarna sin hälsa som god och ansågs även ha ett högt välbefinnande, dock skattade 13 

och 15 åriga tjejer sin hälsa lägre än killarna i samma ålder (Folkhälsomyndigheten, 2014a).  

Folkhälsomyndigheten (2014b) nämner att det bland ungdomar rapporteras dubbelt så 

många kvinnor som män som har besvär av oro, ångest eller ängslan samt att dessa besvär 

har tredubblats bland ungdomar sedan början på 1990-talet. Det kan vara svårt att förstå hur 

riskerna med ett osunt beteende inte får verkan förrän senare i livet, speciellt för ungdomar i 

åldern 13 till 18 år, där hälsan ses som någonting här och nu (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

En god psykisk hälsa är väsentlig för människors välbefinnande samt hälsa, individers 

psykiska hälsa och psykiska störningar formas av olika sociala, ekonomiska och fysiska 
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faktorer genom hela livet (WHO, 2014). Enligt Petersen et al. (2010) skattade tjejer ett sämre 

välbefinnande än killar och att äldre skattade ett sämre välbefinnande än yngre, detta 

överensstämmer även med Folkhälsomyndigheten (2014a). Förändringar i samhället såsom 

levnadsstandard, livsstilsfrågor och familjeliv, kan ha en påverkan på ungdomars 

utvecklingspsykologiska miljö. Ungdomars psykiska ohälsa ses som ett ofullständigt 

utforskat område i Sverige och det finns anledning till att titta närmare på hur det förhåller 

sig med den psykiska hälsan hos ungdomar samt deras välbefinnande. En god psykisk hälsa 

kan fungera som en skyddsfaktor vid olika påfrestningar och stress (Petersen et al., 2010). 

I rapporten SOU 2010:08 angav elever att de känner sig stressade och upplever en avsaknad 

av arbetsro samt att det är en högre grad tjejer som känner sig stressade. Psykosocial hälsa 

omfattar psykiska och somatiska aspekter utav välbefinnandet och stress ses som en orsak till 

psykosomatiska problem. Dessutom har psykosomatiska besvär såsom huvudvärk och 

magont ökat bland ungdomar. 

Landstinget Västmanland (2012) visar på att hälsan bland ungdomar i Västmanlands län är 

genomgående god. Köhler (2014) nämner att svenska ungdomars hälsa är genomgående god, 

att ungdomarna är friska och välmående mer än i de flesta andra länder. Dock syns en ökning 

av övervikt och fetma bland unga, vilket är en betydande fara för folkhälsan på kort och lång 

sikt. Även psykiska och psykosomatiska besvär är något som ökat under de senaste 

decennierna vilket anses alarmerande. Indikatorer för att mäta ungdomars psykiska ohälsa 

kan ses i fem dimensioner av psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär, nedstämdhet, 

koncentrationssvårigheter, bristande välbefinnande och problemens påverkan på 

vardagslivet (Köhler, 2014). Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är viktigt för en 

hållbar samhällsutveckling och för individers välbefinnande och det finns styrdokument som 

beskriver hur Sverige ska kunna skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande 

mellan det offentliga, den ideella sektorn och den enskilda människan (Prop. 2007/08:110). 

2.3 Styrdokument gällande hälsa och välbefinnande 

Prop. 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik, målområde tre handlar om trygga och goda 

uppväxtvillkor, fokus finns på att förbättra de sociala villkoren för barnfamiljer, förstärka 

barnomsorgen och utveckla hälsofrämjande skolor. Det konstateras att det finns ett samband 

mellan barns uppväxtvillkor, vuxnas ekonomiska och sociala trygghet, inflytande samt 

delaktighet. Viktigaste faktorerna för ungdomars hälsa anses vara familjeförhållanden, skola 

och fritid. 

Barnkonventionen ställer både politiska och juridiska krav på beslutsfattare och Unicef:s roll 

är att kämpa för att reglerna efterlevs.  I Unicef:s (2009) publikation finns 

Barnkonventionen i sin helhet och där nämns det fyra grundläggande principer, dock är alla 

artiklar i barnkonventionen viktiga och de utgör en helhet. De fyra principerna skall tas i 

beaktning när det handlar om frågor som rör barn, och det är att alla barn har samma 

rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, att alla barn har rätt 
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till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

(Unicef, 2009).  

I Proposition 2009/10:232, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, nämns att 

de har som utgångspunkt från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 18 år och att 

de ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åtaganden som följer 

av konventionen om barnets rättigheter det vill säga Barnkonventionen. 

”Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut 

eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller en grupp barn. Detta barnperspektiv 

innebär att inför ett beslut eller en åtgärd ska ansvarig beslutsfattare överväga om det berör 

barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt. Att anamma ett barnperspektiv handlar både om 

attityder, kunskap och arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga medborgare och 

kompetenta individer som ska bemötas med respekt i alla sammanhang. Om åtgärden eller 

beslutet bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga 

rättigheter som barn har enligt bl.a. barnkonventionen. Att på så sätt säkerställa barnets 

rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn innebär att ha ett barnrättsperspektiv.” 

(Prop. 2009/10:232, s.11). 

De elva målområdena i Proposition 2007/08:110 klassar hälsans bestämningsfaktorer, det 

vill säga de faktorer i individers livsvillkor samt levnadsvanor, de faktorer som har betydelse 

för hälsan och faktorernas utveckling mäts via olika indikatorer. 

2.4 Hälsans bestämningsfaktorer 

Bestämningsfaktorerna kan påverka hälsan negativt och positivt, kan även ses som risk- och 

skyddsfaktorer. Individers levnadsvillkor har ett samband med hälsorelaterade levnadsvanor. 

Riskfaktorer i denna studie har fokus på spelberoende och skyddsfaktorer som ett socialt 

nätverk och en meningsfull fritid. Beroendeframkallande medel ses som en viktig 

bestämningsfaktor för hälsa och spelberoende liksom andra beroendeframkallande medel 

kan leda till ohälsa (Helling, 2003., Statens folkhälsoinstitut, 2006). 

Enligt Whitehead och Dahlgren (1991) styrs hälsans bestämningsfaktorer av ett samspel 

mellan strukturella, socioekonomiska och demografiska variabler samt individers 

levnadsvanor, inflytande och delaktighet i samhället och därtill även individers övriga 

livsvillkor (Figur 1). Regnbågsmodellen skapades för att belysa vad som påverkar hälsan och 

visar hur interaktionen mellan individuella förutsättningar och mera strukturella 

förhållanden som kan påverka hälsan (Dahlgren & Whitehead, 1991).   
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Figur 1. Omarbetad version av regnbågsmodellen “hälsans bestämningsfaktorer”. Källa: (Dahlgren och 

Whitehead, 1991). 

Statens folkhälsoinstitut (2013) skapade en rapport som utgick från att samordna 

folkhälsorapporteringen år 2010, med fokus på barn och ungdomar. Där redovisades den 

långsiktiga utvecklingen av folkhälsan och bestämningsfaktorer, samt analys av tänkbara 

orsaker till förändringar. Dessa utgår från folkhälsopolitikens elva målområden (prop. 

2007/08:110) och delades in i tre strategiska områden; Goda livsvillkor - målområde 1-3 och 

delar av 6, omfattade miljön i hemmet, förskolan och skolan, samt möjligheten att vara 

delaktig och ha inflytande i samhället. Hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor - 

målområde 4-10, omfattade den fysiska och psykosociala miljö där individer spenderar sin 

tid, dessa kan främja fysisk aktivitet och goda matvanor. Alkohol, narkotika, dopning, tobak 

och spel - målområde 11 och delar av 6, omfattade arbetet för att minska skadeverkningarna 

vid överdrivet spelande, skadorna vid alkohol samt minska tobaksbruket och verka för ett 

narkotika- och dopingfritt samhälle. För varje strategiskt område har Dahlgren och 

Whiteheads (1991) modell använts för att presentera utvecklingen av hälsans 

bestämningsfaktorer. Under det strategiska området alkohol, narkotika, dopning, tobak och 

spel nämns att ett överdrivet spelande finns i hela befolkningen och för alla spelformer, men 

det förekommer oftare bland män och bland ungdomar. De individer som har spelproblem 

eller som spelar mycket kan även drabbas av depression, ångest och självmordstankar, 

jämförelsevis med individer utan spelproblem. De som spelade och hade spelproblem kände 

även ensamhet och saknade bekräftelse från deras omgivning under uppväxten (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013). 

Riskfaktorer för ett normbrytande beteende kan ses som en egenskap, händelse, process eller 

förhållande som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall. En riskfaktor är inte 

nödvändigtvis samma som en orsak till beteendet. För de personer som har ett normbrytande 

beteende löper större risk att utveckla andra problem senare i livet, såsom lägre utbildning, 

missbruk, arbetslöshet, konflikter av olika slag samt brister i sociala nätverk. Risken för att 
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barndomsdebuterande normbrytande beteenden som fortsätter upp i tonåren och även 

senare i livet anses relativt stor. Skyddsfaktorer för ett normbrytande beteende är bland 

annat social kompetens, stabilt temperament, positiv attityd, självförtroende och nära 

relationer till andra. Ett normbrytande beteende kan förknippas med skolk och trivseln i 

skolan (Andershed & Andershed, 2005). 

2.5 Trivsel i skolan 

Skolan och skolmiljön är en stor del av ungdomars vardag och har därför en betydelse för 

välbefinnandet och hälsan. Trivseln i skolan har sedan slutet av 1980-talet ökat. Däremot är 

andelen som är stressade över skolarbete störst bland 15-åringarna (Folkhälsomyndigheten, 

2014a). Enligt Skolverket (2013) uppger nio utav tio elever att de trivs ganska eller mycket 

bra med andra elever, däremot har andelen som trivs ganska eller mycket bra i sin skola 

minskat över tid. Ungdomar i årskurs sju till nio och gymnasiet känner sig trygga på väg till 

och från skolan, i klassrummen och på rasterna (SCB, 2012). 

Landstinget Västmanland (2012) nämner att ungdomarna trivs bra i skolan och är 

förhållandevis nöjda med arbetsmiljön, de flesta ungdomar känner ett stöd från lärare, 

föräldrar samt kamrater.  

WHO (2014) nämner att erfarenheter i skolan kan vara avgörande för elevernas utveckling av 

självkänsla och självförtroende samt hälsobeteenden. De elever som upplever sin skola som 

stödjande visar sig vara mer benägna att engagera sig i positiva hälsobeteenden samt att de 

har bättre självskattad hälsa och högre nivåer av livstillfredsställelse.  

I en studie från Australien av Bond et al. (2007) nämns att samhörighet socialt och i skolan 

är skyddsfaktorer för god psykisk hälsa och riskbeteenden, då en låg samhörighet utgör en 

riskfaktor. Kombinationen av en social samhörighet och en samhörighet i skolan mellan 

eleverna, lärarna och läroplanen var associerad med den lägsta risken att utveckla depressiva 

symptom.  

Anderman (2002) anger att bli accepterad av sina kamrater ses som grundläggande för 

en sund psykologisk utveckling samt nämner att elever som inte känner stöd i skolmiljön kan 

uppleva en social utstötning och andra skolproblem. 

Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming, & Hawkins (2004) nämner att om en skola är väl 

organiserad och att lärarna tror att alla unga kan lära sig samt stödjer prestationer är 

sannolikheten att producera en samhörighet och positiv anknytning till skolan hög bland 

ungdomarna. Utfallet vid en positiv anknytning till skolan kan relatera i minskade 

problembeteenden, generera positiva studieresultat och social kompetens. En positiv 

anknytning till skolan var dessutom associerad med mindre tobaksbruk, alkohol och drog 

användning (Catalano et al., 2004). Om en ungdom utesluts från prosociala kamratgrupper 

riskerar det att söka sig till kamratgrupper som utgörs av normbrytande beteenden. Då 

skolrelaterade faktorer kan ha betydelse för utvecklingen av normbrytande beteenden som 

att inte ha positiva känslor för skolan, låg ambitionsnivå och dålig motivation kan ses som 

riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2005).  
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I prop. 2009/10:165 nämns att utgångspunkterna för att barn och ungdomar ska kunna 

inhämta och utveckla kunskaper är en trygg och stimulerande lärandemiljö. För att 

åstadkomma en trygg skola med studie ro behövs en aktiv dialog mellan elever, mellan elever 

och lärare eller annan personal men även bland elevers vårdnadshavare.  

Trivsel i skolan anses vara förknippade med skolk men även hälsan och välbefinnandet. Skolk 

betraktas som ett allmänt avvikande beteende och speciellt i samband med dåliga 

skolprestationer, psykiska problem, aggression och familjesvårigheter. Det finns en 

uppfattning om att skolklimat och då speciellt mellan elever och personal kan påverka 

problembeteenden (Elovainio et al., 2011). 

2.6 Skolk 

Enligt Rogers (2014) behöver ungdomars självkänsla byggas upp samt att främja och 

förebygga en daglig skolgång, då skolk kan ha skadliga effekter på ungdomars utbildning och 

kan leda till andra riskbeteenden. SOU 2010:79 nämner att ungdomars depressiva symptom 

påverkas negativt av vänskapsrelationer och uteblivna skolresultat, då försämrade relationer 

och sämre skolprestationer förvärrar depressiva symptomen. 

Ströfrånvaro även kallat skolk är störst vid lektioner i idrott och hälsa. Skolverkets (2010) 

slutsatser visar på att skolmiljön har en stor påverkan på elevers närvaro samt att 

bemötandet och engagemanget från personalen är av betydelse. Att elever struntar i skolan 

och skolkar kan ses som ett rop på hjälp, några orsaker kan vara att elever haft svårt att 

slutföra sina skoluppgifter, varit rädda för att misslyckas, sjukdom, mobbing, bekymmer 

hemma eller otillräckligt utmanade. En problembild med både otillfredsställda utbildnings- 

och livsbehov kan leda till en ogiltig frånvaro (Skolverket, 2010). Enligt Skolverket (2013) 

uppger nio utav tio av de yngre eleverna att de aldrig är borta från skolan utan tillåtelse, 

däremot uppger närmare sju procent av de äldre eleverna att de är borta från skolan minst en 

gång i veckan utan tillåtelse. SCB (2012) benämner skolk som all ogiltig frånvaro och cirka 

fem procent av gymnasieeleverna fick sitt studiebidrag indraget på grund av skolk. Vanligast 

är skolk i gymnasiet där cirka 23 procent någon gång under en månad skolkar, och cirka sju 

procent i årskurs 7-9 Det fanns inga signifikanta skillnader mellan killarna och tjejerna.  

Havik, Bru & Ertesvåg (2015) nämner även i deras studie att dåliga relationer med jämnåriga 

kan ses som en riskfaktor för skolk, även lärare kan ha en bidragande roll till skolk. Att 

eleverna får dåligt med stöd ökar risken för skolk. Mobbning visade sig ha ett samband med 

skolk, att inte vilja gå till skolan för att undvika att bli mobbad. Grupptryck, ensamhet, social 

isolering och osäkerhet är också riskfaktorer för skolk (Havik et al., 2015). 

Skolk kan vara en sund reaktion på en otillfredsställd skolsituation, men skolk kan även 

innebära andra riskfyllda beteenden eller en social isolation. Faktorer som skoltrötthet och 

andra svårigheter i skolan kan påverka om eleverna väljer att skolka (Strand & Cedersund, 

2013). Enligt Hellström, Nilsson, Leppert och Åslund (2012) finns det även ett samband 

mellan skolk i skolan och datorspelande. 
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2.7 Online spel 

Massively multiplayer online role-playing game (MMORPG) är en typ av genre inom 

datorrollspel, och det innebär spel som har ett stort antal spelare som integrerar med 

varandra i en virtuell värld. MMORPG´s skiljer sig från andra spel på grund av att det spelas 

oftast i grupp och inte alltför ofta förekommande individuellt, spelen har oftast ett 

fantasytema och utspelar sig i världar där det till exempel finns magi, troll och alver. Spelaren 

representeras av en så kallad avatar som är en personlig karaktär, och spelarna deltar i 

spelvärlden tillsammans med tusentals andra spelare. Spelen går oftast ut på att samarbeta 

för att uppnå resultat och utveckla sin avatar. Ett spel som bland annat förknippas mest med 

MMORPG´s är World of Warcraft (som är det allra största i genren) Runescape, Everquest 

och Guild wars. World of Warcraft spelas av cirka elva miljoner människor i världen och är 

utvecklat av Blizzard Entertainment (Statens medieråd, 2016a., Yee, 2006., Zhong, 2011., 

Hellström et al., 2012., Martončik & Lokša, 2016). Då en större del av dataspelandet sker 

online har vissa spelgenrer en starkare koppling till ett problematiskt spelande än andra. 

MMORPG är sådana spel som är av mer framträdande typ för att utveckla ett problematiskt 

spelande då andra spel som kan spelas offline innebär att pauser kan tas och att de kan spelas 

i sin egen takt. MMORPG kännetecknas av ett ständigt pågående skeende utan slut och 

spelarna är delaktiga i en global uppkoppling. Detta kan göra att vissa rycks med och 

upplever att det är svårt att sluta spela (Statens medieråd, 2016a). Nästan 20 miljoner 

människor världen över spelar MMORPG, och antalet online spelare fortsätter att öka liksom 

antalet timmar spenderade online (Martončik & Lokša, 2016). Bland killar mellan 17 och 18 

år nämns World of Warcraft som ett av de populäraste spelen och oavsett åldersgrupp spelar 

killar spel betydligt oftare än tjejerna. Bland killar är andelen högkonsumenter av dator och 

tv-spel konsekvent större än bland tjejerna. Vid 13 års ålder spelar nästan varannan kille mer 

än tre timmar per dag. Killar hamnar betydligt oftare jämfört med tjejer i konflikt med 

föräldrarna och då handlar det oftast om hur mycket tid de ägnar åt spelande (Statens 

medieråd, 2015).  

Yee (2006) nämner att MMORPG har en bred åldersgrupp och det spelas i genomsnitt cirka 

22 timmar per vecka. Jämfört med andra online tjänster med snabbmeddelanden även kallat 

chatt, utmärker sig MMORPG spel eftersom de möjliggör en tät social interaktion, ett 

samarbete och ömsesidighet mellan spelarna. Många utvecklar en vänskap online som även 

fortsätter i den verkliga världen utanför spelet (Zhong, 2011., Martončik, & Lokša, 2016). 

Holstein et al. (2014) nämner att dataspel och internet användning är en viktig del i 

ungdomars liv och vardag, och i deras studie undersöktes tidsaspekt relaterat till spel och 

internetanvändning. Konklusionen av studien var att en ökad risk för upplevda problem, 

ökade med tid av spelande och internetanvändning, dock svarade de flesta skolbarnen i 

studien som tillbringar mycket tid med spel och internetanvändning, att de inte upplever 

problem. 

I en studie av Hou (2013) nämns att MMORPG kan underlätta elevers lärande till en viss 

grad, speciellt spel som kombinerar scenarion med problemlösningsuppgifter och 

övningsuppgifter. De höga sociala attributen i MMORPGs gör spelen till rika miljöer för ett 

kooperativt lärande, problemlösning och social tillhörighet. Spelen kan erbjuda pedagogiska 

alternativ i en kombination med realism och kan leda till nya sätt att lära sant utveckla ett 
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kritiskt tänkande och problemlösning speciellt om de baseras på social inlärning och 

erfarenheter (Childress & Brasswell, 2006).  

 

Det finns både positiva såväl som negativa effekter av spelandet speciellt på relationer mellan 

människor, ett överdrivet spelande har negativa effekter om det orsakas av en okontrollerbar 

lust till att spela (Utz, Jonas, & Tonkens, 2012). Något som även Hellström et al. (2012) tar 

upp är de negativa konsekvenser utav spelande såsom mindre sömn, konflikt med föräldrar 

och syskon, försummande av skoluppgifter och även matintag. Mycket på grund av att 

ungdomarna i studien valde att spela på kvällar och nätter. Det finns olika motiv bakom 

spelandet och Yee (2006) tar upp några faktorer till spelandet som till exempel 

verklighetsflykt, relation, prestation och manipulation. Faktorer som socialisering, 

utforskande, sökande efter spänning och kön kan påverka ett beroende (Hussain, Williams & 

Griffiths, 2015).  

Billieux, Van der Linden, Achab, Khazaal, Paraskevopoulos, Zullino & Thorens (2013) 

undersökte motiven till spelandet och fann att manligt kön och ung ålder var relaterade till 

en ökad benägenhet att leta efter konkurrens i spelet och både kvinnliga samt äldre spelare 

påvisade ett större intresse för upptäckt och utforskning i spelet. Beroendeframkallande 

användningsmönster var främst relaterat till motiv som framsteg, prestation och 

verklighetsflykt och de individer som är mest benägna att uppvisa ett problematiskt spelande 

är de som avsiktligt använder spelandet för att fly eller slippa tänka på sina verkliga problem 

(Billieux, 2013).  

 

Kirby, Jones & Copello (2014) undersökte sambandet mellan att spela MMORPG och 

psykiskt välbefinnande samt med konsideration om huruvida en problematisk användning av 

MMORPG och spelarnas motivationer till att spela relaterades. Resultaten studien tyder på 

att det kan vara lika viktigt i dagens samhälle av ständigt ökande teknikanvändning, att 

överväga att använda uppslukande spel som en strategi för att orka med så kallade coping 

strategier eller för att fly undan.   

MMORPG engagerar då spelen erbjuder en alternativ värld med alternativa identiteter och 

med spännande upplevelser. För att besegra de svåraste motståndarna samt för att få ta del 

av de bästa föremålen krävs ett deltagande i tidskrävande gruppaktiviteter i spelen. Det kan 

upplevas kravfullt och som en förpliktelse för vissa spelare, och belöning ges utifrån 

prestationen samt den egna insatsen. Spelarna blir motiverade till att fortsätta spela då en ny 

och bättre belöning väntar och de når framgång när de får bättre föremål, vilket kan skapa en 

känsla av att hela tiden vilja bli bättre och att utvecklas. Det är relativt vanligt att ett helt 

kompisgäng börjar spela ett spel samtidigt i likhet med andra fritidsaktiviteter och det anses 

att det inte är viktigt vilket spel som spelas utan att det görs tillsammans (Statens medieråd, 

2016a., Statens medieråd, 2016b).  

 

Kommunikationen med andra spelare är en central del för många av de som spelar. Gällande 

MMORPG kommuniceras det oftast i realtid med andra under spelets gång. Men 

kommunikation även utanför spelandet är viktigt, då de kan kommuniceras om till exempel 

hur uppgifter i spelen går att lösa eller bara att prata om spel med andra i skolan. Ett 

spelförbud och restriktioner kan upplevas obefogat, orättvist och frustrerande för 

ungdomarna och förbudet kan innebära att ur sin sociala kontext och det i sin tur kan leda till 
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sämre kontakt med vännerna och därmed ge en känsla av utanförskap. Till exempel om 

ungdomen inte får spela på kvällen är det inte delaktig i gemenskapen och aktiviteten, och 

kan då känna sig utanför dagen efter i skolan när alla kompisar pratar om spelet, lite som att 

missa en fotbollsträning (Statens medieråd, 2016a., Statens medieråd, 2016b). 

 

Spelmissbruk. 

Genom internets etablering och räckvidd kan det ge olika former av missbruks- och 

beteendeproblematik då det når ut till fler i samhället. Ett exempel på problematik är 

spelandet online. Onlinespelsmissbruket har på senare tid ökat och benämns numera som 

diagnosen Internet Gaming Disorder (IGD) i Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, fifth edition (DSM-5). Vilket är den primära klassificeringen manualen för 

psykiska sjukdomar i USA och många andra länder (American Psychiatric Association, 2013, 

p795-798). IDG har föreslagit nio kriterier till missbruk av spel online och om fem eller flera 

av kriterierna uppfylls anses individen ha en problematik. De mest framträdande utav dessa 

kriterier är abstinensbesvär i form av oro, nedstämdhet och irritation, oförmåga att kunna 

hantera psykosociala problem och upprätthållandet av relationer. De som ofta drabbas av 

detta tillhör den population som studien avser studera (American Psychiatric Association, 

2013, p795). DSM-5 används i Sverige som ett komplement till The International Statistical 

Classification of Diseases (ICD). ICD-10 används mer inom öppenvården medan DSM-5 

används mer inom psykiatrin. Den svenska översättningen ”Internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk förteckning”, även 

kallad ICD-10-SE, är en manual som innehåller standarddiagnoser (Socialstyrelsen, 2013).  

2.8 Social inlärningsteori 

Då det är vanligt förekommande att ett kompisgäng börjar spela spel tillsammans (Statens 

medieråd, 2016a) kan det sättas i relation till Den sociala inlärningsteorin, då en form av 

inlärning sker i sociala sammanhang (Bandura, 1977). 

Bandura (1977) beskriver att handlings- och tankemönster formas i samspel med andra 

människor. Social inlärning handlar om inlärning som samtidigt kräver uppmärksamhet, 

minne och motivation för att fungera. Individer anses vara sociala varelser och deras 

inlärning sker inte bara individuellt utan det sker även i sociala sammanhang, då de lär av 

varandra, observerar och imiterar. Social inlärning innebär att individer själva inte behöver 

lära sig allt genom ”trial and error” utan de kan dra fördelar av andra individers 

erfarenheter.  

Modellinlärning innebär en form av observationsinlärning, individer observerar andras sätt 

att agera i en situation, analyserar beteenden och tar efter de som verkar fördelaktiga. Enligt 

Bandura (1977) har individer en förmåga att härleda underliggande principer ifrån det 

beteende som iakttas. Detta kallade Bandura (1977) för abstract modeling, en imitation som 

kräver ett utpräglat teoretisk och logiskt sätt att tänka, individer hittar mönster och regler för 

hur de ska bete sig. Det är inte bara individer som tar efter beteenden utan det sker i ett 

samspel med andra och det gör inlärningen komplicerad, då individer imiterar beteenden 

påverkar det deras omvärld och omvärldens svar på beteendet kan i sin tur påverka individen 

och dennes beteende.  
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2.9 Sociala utvecklingsmodellen 

Sociala utvecklingsmodellen, även kallad Social Development Model (SDM) är en dynamisk 

modell som generellt och grundläggande förklarar hur individuella och sociala faktorer kan 

bidra till utvecklingen av ett normbrytande beteende. SDM har i grunden använt tre olika 

teorier och en av dem är social inlärningsteori. SDM är en teori om mänskligt beteende som 

används för att förklara ursprunget och utvecklingen av ett normbrytande beteende under 

uppväxten. Genom att ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer kan SDM förutspå om en 

ungdom kan komma att utveckla ett antisocialt beteendemönster när de blir äldre. SDM 

används av barnpsykologer, kriminologer och lärare i syfte att kunna identifiera och kunna ge 

tidiga insatser för barn och ungdomar som kan utveckla ett normbrytande eller antisocialt 

beteende. Forskare använder SDM för genomförandet av studier om barn samt ungdomars 

beteende. SDM som verktyg har ansetts som effektivt för att förbättra barn och ungas 

antagande av ett prosocialt beteende (Cohen, 2015). I  modellen beskrivs två vägar av 

utveckling som en ungdom kan följa; en välanpassad prosocial väg eller en normbrytande 

avvikande väg. Socialisationen består av fyra grundprocesser och det oavsett om det ger ett 

prosocialt eller ett normbrytande beteende. SDM börjar med ett mål av hälsosamma 

beteenden för ungdomar och för att dessa ska kunna utveckla prosociala beteenden behöver 

vuxna kommunicera sunda och tydliga normer (Catalano & Hawkins, 1996) ses överst i Figur 

2. Första processen har att göra med de individuella möjligheterna att engagera sig i 

umgänge med andra i antingen prosociala eller normbrytande aktiviteter. Ses som Healthy 

belifs & clear standards i Figur 2. Den andra processen innehåller graden av engagemang i 

normbrytande eller prosociala aktiviteter. En normbrytande aktivitet kan leda till att 

exempelvis individen får svårigheter att bete sig på ett socialt anpassat sätt. Bonding (Figur 

2). Tredje processen har att göra med individens förmåga att delta i normbrytande eller 

prosociala aktiviteter eller umgängeskretsar, där risk finns för att individen inte lyckas knyta 

sociala eller emotionella band till positiva aktiviteter. I Figur 2 ses det som Opportunities, 

Skills, Recognition och som skulle kunna översättas till svenska som möjligheter, kunskap, 

kompetens och bekräftelse. Den fjärde processen handlar om den grad av förstärkning som 

en individ får av deltagande i normbrytande eller prosociala umgängeskretsar eller aktiviteter 

ses som individual characteristics i Figur 2. I de fyra processerna integreras individuella 

förmågor och egenskaper som kan förklara och förstå utvecklingen av ett normbrytande 

beteende. Faktorer i närsamhället och egenskaper hos individen påverkar möjligheterna till 

aktiviteter och umgänge som finns tillgängliga. Ungdomar lär sig mönster av beteende vare 

sig de är normbrytande eller prosociala allt eftersom individerna utvecklas. En ungdom med 

en positiv social inriktning är mer benägen att utnyttja möjligheter till delaktighet och att 

utveckla sociala färdigheter för att lyckas i många situationer (Catalano & Hawkins, 1996., 

Andershed och Andershed, 2005., Hawkins & Weis, 1985).  
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Figur 2. Omarbetad version av sociala utvecklingsmodellen. Källa: Catalano & Hawkins (1996). 

2.10 Problemformulering 

Då spelandet och interaktiva aktiviteter ökat bland ungdomar är det därför av vikt att 

synliggöra huruvida det påverkar deras hälsa och välbefinnande. Folkhälsovetenskapens 

breda perspektiv gör det möjligt att synliggöra fler aspekter av spelandet såsom socialt, 

psykiskt samt hur de kan påverka hälsan. Tidigare forskning visar på både positiva och 

negativa konsekvenser utav spelandet. I denna studie fokuseras på huruvida spelandet 

påverkar det sociala, såsom trivsel i skolan, skolk, hälsan och välbefinnandet, samt om 

samband finns mellan faktorerna. 

Studien syftar till online spel och då inte spel i form av hasardspel, det vill säga spel om 

pengar. Studien bearbetar endast online spel som sker uppkopplat till internet och alltså inte 

spel av liknande karaktär som sker offline i ett frånkopplat läge samt omfattar inte heller spel 

av olika slag som sker via smartphones eller surfplattor.  

Ungdomar kan komma att utveckla ett avvikande beteende där vanorna kring online 

spelande blir bekymmersamma ur det perspektivet att de kan få negativa konsekvenser för 

deras egen del, anhöriga och för samhället i stort då de kan få problem med skolgången och 

senare i livet arbetet. Ungdomar lär sig mönster av beteende vare sig de är normbrytande 

eller prosociala då de utvecklas, därför anses de viktigt för hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet att ha tillgång till evidensbaserad forskning som påvisar till exempel risk och 

skyddsfaktorer. Resultaten från Liv och hälsa ungs enkätundersökningar kan bidra till och 

användas för planering samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att beskriva omfattningen av MMORPG bland ungdomar i Västmanland och att 

undersöka könsskillnader samt om det finns samband mellan spelandet och trivsel i skolan, 

skolk, hälsa och välbefinnande. 

Frågeställningar; 

1. I vilken omfattning spelar ungdomar? 

2.  Finns det samband mellan spelandet och trivsel i skolan? 

3.  Finns det samband mellan spelandet och skolk? 

4.  Finns det samband mellan spelandet och hälsa? 
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4 METOD 

En kvantitativ ansats har valts för att besvara syftet och frågeställningar i denna studie. Det 

innebär att kvantiteten beskrivs med siffror istället för ord och det handlar om att beskriva 

och förklara jämförelsevis mot en kvalitativ ansats som handlar om att tolka och förstå 

respondenter. I denna studie har ingen kontakt med respondenter skett och den valda 

ansatsen är därmed mer lämplig. Epidemiologin är en grundläggande vetenskap som rör 

folkhälsan och har en central roll i att förbättra hälsan i befolkningsgrupper. Nödvändigt för 

att kunna identifiera och kartlägga nya sjukdomar, inbegriper determinanter som påverkar 

hälsan till exempel; psykiska, fysiska och sociala. Observationsstudier, även kallade 

epidemiologiska studier, innebär att forskaren mäter men inte ingriper, deskriptivt och 

analytiskt. Bland epidemiologiska studier kan man finna tvärsnittsstudier, fall-kontroll 

studier, kohort och ekologiska. Syftet med epidemiologiska studier kan ses som att 

tillhandahålla korrekta mätningar av sjukdomsförekomst eller andra utfall, dock är riskerna 

för fel i mätningarna många. Felkällorna kan antingen vara systematiska eller slumpmässiga 

och det är vid stor vikt att ha i beaktning alla källor till bias så kallade systemfel och även 

confounders, detta för att sträva efter att minska dem i studierna (Bonita, Beaglehore,  & 

Kjellström, 2010). Denna studie har en deduktiv ansats och det innebär att det undersöks ett 

fenomen utifrån redan existerande antaganden beträffande fenomenet (Olsson & Sörensen, 

2011). En induktiv ansats ansågs inte tillämpbar för studiens syfte då ansatsen innebär att 

resultatet från studien ska kunna skapa nya teorier om fenomenet och verkligheten. 

Fenomenet som studeras i denna studie är online spelandet.  

4.1 Studiedesign 

Denna studie är en observations studie med tvärsnittsdesign, och med det innebär att 

studiens data är insamlad vid ett tillfälle och att de ger en ögonblicksbild (Eljlertsson, 2012) 

samt att vid en observationsstudie mäts endast de variabler man vill undersöka utan att dessa 

manipuleras (Bonita et al., 2010). Observations studier görs utan att påverka deltagarna 

(Eljlertsson, 2012). Enligt Bonita, Beaglhore & Kjellström (2006) finns en fördel med 

tvärsnittsdesignen och det är att den möjliggör inkluderandet av ett stort antal individer samt 

att det går att upptäcka samband. Tvärsnittsstudier används främst för att avgöra 

förekomsten i en population vid en given tidpunkt och används vid studier för att kunna dra 

slutsatser om samband (Mann, 2003). Detta överensstämmer med denna studies syfte och 

frågeställningar. En annan fördel med tvärsnittsstudier är att det sällan finns etiska hinder 

och anses kostnadseffektivt (Mann, 2003). Liv och Hälsa Ung 2012 är en enkätbaserad 

tvärsnittsstudie och som ger en ögonblicksbild av ungdomar i Västmanland och deras hälsa, 

livsvillkor samt levnadsvanor. Mann (2003) nämner att samband är möjligt att undersöka 

med tvärsnittsstudier, kohortstudier, fall- och kontrollstudier. En kohortstudie passade inte 

denna studies syfte då en sådan design beskriver incidensen och mäter händelser i en 

tidsekvens och särskiljer orsak från effekt. Likaväl en fall-kontroll studie passade inte och 

som motsats till kohort och tvärsnittsstudier är retrospektivt. Hade avsikten med studien 

varit att mäta orsakssamband hade en fall-kontrollstudie varit bättre lämpad men den 
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studiedesignen är något begränsad i avseende att den endast kan mäta ett utfall åt gången 

(Mann, 2003).   

4.2 Urval och population 

Studiepopulationen var ungdomar i Västmanlands län (totalt; n=6296) i årskurs nio (15-16 

år) och årskurs två i gymnasiet (17-18 år). Antalet respondenter uppnådde 4440, inklusive 

126 sena respondenter. Tabell 1 påvisar fördelningen av kön.  

Obundet slumpmässigt urval är ett urval som görs med samtliga personer i populationen 

(Olsson & Sörensen, 2011) och enligt Bonita et al. (2010) innebär ett slumpmässigt urval att 

alla i studiepopulationen har samma chans att komma med i urvalet.  

 

Tabell 1; Fördelningen av kön och antal (n=4440). 

Kön n= % 

Kille 2186 49,2 

Tjej  2254 50,8 

 

 

4.3 Mätinstrument 

Studien använder sig av data från undersökningen Liv och hälsa ung 2012. Enkäten som 

användes för 2012 års mätning var 21 sidor lång och bestod av 97 frågor angående 

levnadsvanor och hälsa. Frågorna härstammar från tidigare väl använda och validerade 

mätinstrument, landstingsenkäter och/eller från undersökningar av levnadsförhållanden 

genomförda av SCB. Enkäten Liv och hälsa ung 2012 erhåller självrapporterade svar, den 

typen av frågeformulär kan innehålla en risk för felaktiga eller falska svar. En annan 

begränsning är risken för felaktigt minne när respondenterna behöver svara på frågor som 

relaterar till det förflutna, dock är ungdomar mer benägna än vuxna att lämna korrekta svar 

(Hellström, 2015).   

4.3.1 Beroende och oberoende variabler. 

Beroende variabel;  

Den variabel som står för utfallet och är beroende av de oberoende variablerna för effekten av 

utfallet (Creswell, 2013).  

Fråga 38; Brukar du spela multi-player online dataspel som till exempel World of Warcraft, 

Counter-Strike, Guild Wars, EverQuest, Starcraft, Battlefield eller liknande?  

Svarsalternativ; Aldrig, Några gånger/år, Någon gång/månad, 2-4 gånger/månad, 2-3 

dagar/vecka, 4-5 dagar/vecka, 6-7 dagar/vecka.  
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Oberoende variabler;  

De variabler som troligtvis orsakar inflytande eller påverkar utfallet, med andra ord de 

variabler som antas påverka den beroende variabeln (Creswell, 2013). 

Fråga 25; Hur mår du? Svarsalternativ; Mycket bra, Bra, Varken bra eller dåligt, Dåligt, 

Mycket dåligt. 

Fråga 26; Hur nöjd är du med livet? Svarsalternativ; Väldigt nöjd, Nöjd, Varken nöjd eller 

missnöjd, Missnöjd, Väldigt missnöjd.  

Fråga 76; Hur trivs du i skolan? Svarsalternativ; Mycket bra, Ganska bra, ”Så där”, Ganska 

dåligt, Mycket dåligt.  

Fråga 78; Brukar du skolka? Svarsalternativ; Nej, Aldrig., Ja, någon gång under terminen., 

Ja, någon gång i månaden., Ja, 2-3 gånger i månaden., Ja, en gång i veckan., Ja, flera gånger i 

veckan. 

4.4 Datainsamling 

Data från enkäten Liv och hälsa ung 2012 har använts som material till denna studie. Liv och 

hälsa ung 2012 utgörs av enkätstudier där samtliga av Västmanlands elever i årskurs sju, nio 

och årskurs två på gymnasiet erbjöds att delta. Liv och hälsa ung enkäten har funnits sedan 

1995 och genomförs vartannat år. 

I denna studie har data använts från de elever i årskurs nio och två på gymnasiets som svarat, 

totalt 4440 respondenter. Vissa frågor från enkäten har valts ut för att svara till studien syfte 

och frågeställningar: Fråga 25; Hur mår du?, 26; Hur nöjd är du med livet?, 38; Brukar du 

spela multi-player online dataspel?, 76; Hur trivs du i skolan?, 78; Brukar du skolka?. Även 

bakgrundsfråga 1; Kön? har tagits i beaktning. 

4.5 Databearbetning och analys 

En deskriptiv analys genomfördes med de utvalda variablerna för att se frekvens. Analyserna 

genomfördes i dataprogrammet IBM SPSS Statistics (version 22). 

Dikotomisering av variabler;   

För att kunna analysera riktningar av samband och för att få lättare variabler att tolka vid 

analyser gjordes en vändning av svarsalternativen för fråga 38 och 78. I fråga 38; Brukar du 

spela multi-player online spel? vändes svarsalternativen från att ha haft value 1 på aldrig till 

value 7 och så vidare. Samma gjordes med fråga 78; Brukar du skolka? Med svarsalternativ 

Ja, flera gånger från value 7 till value 1. Detta gjordes för att kunna utföra analyserna med 1 

som det negativa utfallet. Dikotomisering av variabler gjordes på fråga; 25,26,38,76 och 78, 

se tabell 2. Det gjordes ett val vid dikotomiseringen att dela variabeln utifrån det som ansågs 

lämpligast som till exempel bra eller dålig, och sen konsekvent följa gränsdragningen vid alla 

variabler som dikotomiserades. 

 



17 

 

Tabell 2. Beskriver databearbetning via dikotomiseringen av variabler.  

Fråga 25; Hur mår du? 
Mycket bra  
Bra  Bra 
Varken bra eller dåligt  
Dåligt Dåligt 
Mycket dåligt  
Fråga 26; Hur nöjd är du med ditt liv?  
Väldigt nöjd  
Nöjd Nöjd 
Varken nöjd eller missnöjd  
Missnöjd Missnöjd 
Väldigt missnöjd  
Fråga 38; Brukar du spela multi-player online dataspel? 
6-7 dagar i veckan  
4-5 dagar i veckan Veckospelare 
2-3 dagar i veckan  
2-4 gånger per månad  
Någon gång per månad  
Några gånger per år Sällan spelare 
Aldrig  
Fråga 76; Trivs du i skolan? 
Mycket bra  
Ganska bra Bra 
”Så där”  
Ganska dåligt Dåligt 
Mycket dåligt  
Fråga 78; Brukar du skolka? 
Ja, flera gånger i veckan  
Ja, en gång i veckan Skolkar 
Ja, 2-3 gånger i månaden  
Ja, någon gång i månaden  
Ja, någon gång i terminen Sällan/aldrig 
Nej, aldrig  

 

Bakgrunds variabel kön, behölls som den var, då den har bara två kategorier; kille eller tjej. 

I denna studie användes chi-två test för att pröva könsskillnaderna och enligt Bonita, 

Beaglehole & Kjellström (2006) används ett chi-två test för att pröva skillnader mellan 

variabler och för att synliggöra om sannolikheten uppkommit utav en tillfällighet. För att 

mäta om de observerade värdena skiljer sig från de förväntade används Pearsons chi-två test.  

Beroende på vilken typ av variabler som är tänkt att studeras och arbetas med finns det tre 

typer av bivariat analys såsom korstabellsananlys, medelvärdesanalys samt enkel regression 

(Djurfeldt & Barmark, 2009) och i denna studie görs korstabellsanalys och binär logistisk 

regression som även kan kallas enkel regression samt korrelation. I sambandsanalyser 

undersöks om det finns samband mellan två variabler och hur det sambandet ser ut 

(Ejlertsson, 2012).  
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Korrelation;  

En korrelationsanalys används för att påvisa samband mellan variablerna (Olsson & 

Sörensen, 2011) och korrelation användes i denna studie för att få fram ett mått på hur 

spelandet samvarierar med trivsel i skolan, skolk, hälsa och välbefinnande. Korrelation kan 

tala om hur starkt ett samband är mellan variabler (Ejlertsson, 2012).  

För ytterligare analys övervägdes alternativen till analysmetod och vid sambandstest såsom t-

test, ANOVA och linjär regression krävs det att beroende variabeln är kontinuerlig. I denna 

studie dikotomiserades variablerna för att kunna utföra en mer tillämpbar analysmetod och 

den valda metoden blev därför en binär logistisk regressionsanalys som använder sig av odds 

för att beskriva förhållandet mellan sannolikheter. Utfallet förvandlas till odds som varierar 

mellan 1 och oändlighet. Konfidensintervallen (CI) är ett praktiskt verktyg inom 

epidemiologin som påvisar det sanna medelvärdets intervall och påvisar statistisk signifikans 

(Bonita et al., 2010).  

Logistisk regressionsanalys;  

Binär logistisk regressionsanalys används där beroende variabeln är dikotom och 

regressionsanalyser används för att kunna förutspå ett värde på en variabel utifrån 

kunskapen om en annan (Ejlertsson, 2012).  

För att besvara frågeställning ett genomfördes en deskriptiv analys, samt ett chi två test för 

att undersöka skillnaderna mellan kön. Frågeställning två, tre och fyra genomfördes med en 

deskriptiv analys, ett chi två test för könsskillnaderna, en korrelation mellan variablerna 

samt en logistisk regressionsanalys.  

4.6 Externt bortfall 

Alla ungdomar i åldern 15-18 i Västmanland (n=6296), tillgängliga studenter uppnådde 

(n=5671) och deltagande blev (n=4554, 72,3%). Totalt antalet respondenter i denna studie 

uppnåddes till (n=4440, pojkar n=2186, flickor n=2254). De elever (n=1117) som inte var 

närvarande vid datainsamlingstillfället och som inte returnerade enkäten i efterhand, ses 

som ett externt bortfall. 

4.7 Etiska överväganden 

En god forskningssed handlar om att tala sanning om forskningen som genomförs, medvetet 

granska och redovisa utgångspunkterna samt öppet redovisa metoder och resultat 

(Vetenskapsrådet, 2011). Då informationen i fallregister eller andra databaser ofta är 

konfidentiella behöver epidemiologer ansöka om tillstånd för att få tillgång, detta skriver 

Bonita et al. (2010) om att epidemiologer är skyldiga till att se över sekretessen kring 

information de får fram i sina studier. I forskning som avser människor är etiska 

överväganden viktigt och kan påverka tillförlitligheten i studien. Detta är något som beaktats 

även i denna studie. 
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Forskningsetiska huvudprinciperna handlar om att skydda deltagares intressen, följa 

nationella lagstiftningar, garantera ett frivilligt deltagande som baseras på ett informativt 

samtycke och undvika falska förespeglingar samt bedriva studien med vetenskaplig integritet 

(Denscombe, 2016). Liv och hälsa ung 2012 samt denna studie tar hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) krav för en samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning i 

enlighet med de forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med Liv och hälsa ung 2012 enkäten bifogades 

ett informationsbrev om studiens syfte och upplysning om deltagandet i studien, samt att det 

var frivilligt att delta och kunde avbrytas närsomhelst. Informationen angående studien gavs 

muntligt och skriftligt. Alla som deltagit i Liv och hälsa ung 2012 har varit anonyma och det i 

hänsyn till konfidentialitetskravet. I denna studie har datan från Liv och hälsa ung 2012 

bearbetats och analyserats under uppsikt av betrodd personal. Nyttjandekravet har tagits till 

hänsyn i denna studie då inga uppgifter om enskilda individer använts samt att studien är 

endast till för forskningsändamål. Liv och hälsa ung 2012 och denna studie är också förenliga 

med Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) genom att de berörda deltagares privatliv, hälsa 

och värdighet skyddats.  

4.8 Kvalitetskriterier 

Liv och hälsa ung 2012 enkäten baseras på validerade frågebatterier som granskats av 

expertis och bedöms ha en hög validitet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär validitet 

att det som studien mäter är det som är avsett att mätas. En hög validitet kan uppnås om 

resultaten motsvarar sanningen (Bonita et al., 2006). Liv och hälsa ung undersökningarna 

har genomförts ungefär vartannat år sedan 1995.  

Reliabilitet innebär att mätningen är tillförlitlig samt att flera mätningar genererar ett 

likvärdigt resultat (Bonita et al., 2006). Olsson och Sörensen (2011) benämner att reliabilitet 

innebär att samma resultat ges vid varje mätning i samma population och då Liv och hälsa 

ung 2012 enkäten har gjort överensstämmelser mellan mätningarna stärks reliabiliteten. 

Reliabilitet handlar om att en studie är pålitlig på så vis att den går att upprepa och ska 

kunna ge samma resultat, denna studie har reliabiliteten stärkts av en väl förbered 

undersökning och kontrollerad data har använts. Att kunna säkerställa en hög reliabilitet i 

denna studie gjordes genom att välja ut variabler från Liv och hälsa ung 2012 för att kunna 

ge svar på syftet med studien och dess frågeställningar. 

 

En del av den kvantitativa forskningen är neutralitet, objektivitet och distans till de 

respondenter som deltar i en studie, och det innebär att åsikter och förförståelse inte får 

påverka resultatet. Detta påpekas av Olsson och Sörensen (2011) som en viktig aspekt att 

vidmakthålla vid forskning. Denna studie har en distans till respondenterna då sekundär 

data används, på så vis vidmakthålls objektiviteten och neutraliteten.  

Studiepopulationen anses representativt för ungdomar i Sverige och det på grund av att 

Västmanland inte skiljer sig mycket från resterande län i landet, då länets närvaro av både 

stads- och landsbygdsområden finns och för inkomstfördelningen samt utbildnings- och 

sysselsättningsnivåerna. Generaliserbarheten kan stärkas av en hög svarsfrekvens. Förmågan 
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att kunna generalisera resultatet till andra unga populationer i länder med liknande 

levnadsförhållanden kan stärks av studiepopulationen (Bonita et al., 2006., Hellström, 2015).   

Resultaten bör kunna generaliseras då ett stort urval deltar i studien (n= 4440). 

5 RESULTAT 

Resultatdelen presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

5.1 Omfattningen av spelandet 

Bland respondenterna uppgav majoriteten att de aldrig spelar MMORPG. Antalet som spelar 

6-7 dagar per vecka uppnådde 12,9% (Tabell 3).   

I tabell 4, syns att killarna (totalt; n=2080) spelar betydligt mer än tjejerna (totalt; n=2176) 

och totalt så spelade 1149 av totalt 2080 killar cirka två till sju dagar per vecka. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen (χ2=1392,4, df=1, p=0.001). Dikotomiseringen av variabel 

online spel gav frekvensen för sällanspelare antalet 3032 (71,2%) och veckospelare 1224 

(28,8%).  

Tabell 3. Redogör för hur många som spelar (n=4256). 

Hur ofta brukar du spela MMORPG? 
 n % 

6-7 dagar/vecka 549 12,9 

4-5 dagar/vecka  374 8,8 
2-3 dagar/vecka  301 7,1 

2-4 ggr/månad 203 4,8 
Någon 
gång/månad 225 5,3 

Några gånger/år 350 8,2 
Aldrig 2254 53,0 

 
 

Tabell 4. Redogör för könsskillnaderna (n=4256) 

Kön  
Veckospelare  

n (%) 
Sällan spelare 
    n (%) 

Kille 1149 (27,0) 931 (21,9) 

Tjej 75 (1,8) 2101 (49,4) 

Totalt 1224 (28,8) 3032 (71,2) 
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5.2 Samband mellan spelandet och trivseln i skolan 

Flertalet av respondenterna uppgav att de trivs ganska bra i skolan (Tabell 5).  

Skillnaderna mellan kön och trivsel i skolan var dock inte signifikanta (χ2=0,006, df=1, 

p=0,937). Bland de killar som spelar ofta sågs att fler trivdes i skolan jämfört med de killar 

som spelar sällan men totalt sett är det fler som trivs i skolan bland sällan spelarna jämfört 

med de som spelar ofta (Tabell 6). 

 

Tabell 5. Frekvensen av trivseln i skolan (n=4332). 

Hur trivs du i skolan? 
Kön Trivs i skolan 

     n (%) 
Trivs dåligt i skolan 
     n (%) 

Kille 1670 (38,6) 444 (10,2) 

Tjej 1750 (40,4) 468 (10,8) 

 

Svarsalternativ n (%)  

Mycket bra  1485 (34,3)  

Ganska bra 1935 (44,7)  

”Sådär” 702 (16,2)  

Ganska dåligt 143 (3,3)  

Mycket dåligt 67 (1,5)  

 

Tabell 6. Redogör för trivsel i skolan bland de som spelar samt inte spelar (n=4332) 

 Veckospelare 
    n (%) 

Sällan spelare 
   n (%) 

Kille 
Trivs i skolan 862 (42,5) 742 (36,6) 
Trivs inte 258 (12,7) 164 (8,1) 
Tjej    
Trivs i skolan 45 (2,1) 1652 (76,8) 
Trivs inte 29 (1,3) 424 (19,7) 
Totalt   
Trivs i skolan  907 (21,7) 2394 (57,3) 
Trivs inte 287 (6,9) 588 (14,1) 

 
 

Korrelationen påvisade ett svagt negativt samband mellan trivseln i skolan och spelande    

(r= -,062, p=<0,001), det vill säga att de som spelar ofta trivs i skolan. 

Den logistiska regression analysen visade att bland de som spelar sällan är det en ökad risk 

på 7,9 procent att man trivs dåligt i skolan i jämförelse med de som spelar ofta (OR: 1,079, 

95% CI= 1,026-1,135). 
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5.3 Samband mellan spelandet och skolk 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de skolkar sällan till aldrig (83,2%) och bland både 

tjejerna och killarna är det majoritet på att skolka sällan till aldrig se Tabell 7. 

Det fanns signifikanta skillnader mellan könen och skolk (χ2=4,148, df=1, p=0,042). 

 

Tabell 7. Frekvensen för skolk (n=4334).  

Skolkar du? n %  

Skolkar 730 16,8  

Skolkar sällan/aldrig 3604 83,2  

Kille    

Skolkar  382 8,8  

Skolkar sällan/aldrig 1737 40,1  

Tjej    

Skolkar 348 8,0  

Skolkar sällan/aldrig 1867 43,1  
  

 

Bland killarna sågs att fler som spelar ofta skolkar sällan till aldrig jämförelsevis mot de som 

spelar sällan. Majoriteten av tjejerna varken skolkar eller spelar sällan till aldrig (Tabell 8). 

Vidare analyser påvisade ett svagt positivt samband mellan skolk och spel (r= 0,055, 

p=<0,001). Medan oddsanalysen visade en ökad sannolikhet för att de som skolkar mer 

spelar mer (OR= 1,345., 95% CI= 1,162-1,557). 

 

Tabell 8. Redogör för spel, kön och skolk (n=4180). 

Kille Veckospelare 
 n (%) 

Sällan spelare 
n (%) 

Skolkar 213 (10,5) 146 (7,2) 
Skolkar inte 909 (44,7) 766 (37,7) 
Tjej   

Skolkar 24 (1,1) 310 (14,4) 
Skolkar inte 49 (2,3) 1763 (82,2) 
 

 

Bland de tjejer som spelar ofta fanns en ökad sannolikhet för att skolka för att spela (OR= 

2,657., 95% CI=1,654-4,269), (Tabell 9). 

Tabell 9. Redogör för odds ratio mellan kön, spel och skolk (n=4180). 

Kön Veckospelare  
OR, (CI, 95%) 

Sällan spelare 
OR, (CI, 95%) 

Skolk/sällan skolk 
OR, (CI, 95%) 

Kille 1,093 (0,993-1,204) ns 0,889 (0,777-1,018) ns 1,229 (0,975-1,550) ns 
Tjej 2,657 (1,654-4,269) ** 0,954 (0,925 -0,984) ** 2,786 (1,684-4,606) **  
Total 1,245 (1,108-1,399) ** 0,907 (0,857-0,961) ** 1,372 (1,153-1,632) ** 
Note. OR = Engelska för Odds Ratios vilket motsvarar oddskvot på svenska. CI = Engelska för Confidens 

Interval vilket motsvarar konfidensintervall på svenska. **= Signifikant p=<0,01., ns = ej signifikant. 
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5.4 Samband mellan spelandet och hälsa 

Majoriteten av respondenterna är nöjda med sitt liv och de mår bra (Tabell 10).  

Tabell 10. Redogör för antalet respondenter som svarat på 
frågorna om hälsa (Mående, n=4397., Nöjd med livet; n=4423). 

Hur nöjd är du med livet? n % 

Nöjd 3411 77,1 

Missnöjd 1012 22,9 

Hur mår du? 

Bra 3564 81,1 

Dåligt 833 18,9 
 

Bland killarna som spelar ofta uppger fler att de mår dåligt jämförelsevis mot de killar som 

spelar sällan. Majoriteten av tjejerna spelar sällan och mår bra (Tabell 11). Det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen och hur de mår (χ2=64,982, df=1, p=0,001). 

Ingen signifikant korrelation påvisades mellan spelandet och måendet (r=0,008., p=0,611). 

Inte heller vid oddsanalys påvisades signifikanta värden gällande sannolikhet för ökat eller 

minskat spelande i relation till mående (OR=1,045., 95%CI=0,881-1,240).  

Tabell 11. Frekvensen av kön, spelande och mående (n=4224). 

Kille Veckospelare, n (%) Sällan spelare, n (%) 

Mår bra 949 (45,9) 826 (40,0) 

Mår dåligt 192 (9,3) 99 (4,8) 

Tjej   

Mår bra 42 (1,9) 1605 (74,4) 

Mår dåligt 33 (1,5) 478 (22,2) 
 

 

Fler som är nöjda med livet uppgavs bland killarna som spelar ofta jämförelsevis mot de som 

spelar sällan. Bland tjejerna är majoriteten av de som spelar sällan nöjda med livet (Tabell 

12). Det fanns även en signifikant skillnad mellan könen och om de är nöjda med livet 

(χ2=47,350, df=1, p=0,001). Ingen korrelation påvisades (r=-0,007, p=0,643). Inga 

signifikanta risker mellan spelandet och hur nöjd man är med livet påvisades (OR=0,963. 

95%CI=0,823-1,127).  

Tabell 12. Frekvensen av kön, spelande och nöjd med livet (n=4246). 

Kille Veckospelare, n (%) Sällan spelare, n (%) 

Nöjd med livet 894 (43,1) 792 (38,2) 

Missnöjd 252 (12,2) 136 (6,6) 

Tjej   

Nöjd 40 (1,8) 1542 (71,0) 

Missnöjd 35 (1,6) 555 (25,6) 
 

 

Korstabell (Tabell 13) påvisar odds mellan kön, spel och mående till exempel killarna som 

spelar sällan har en ökad sannolikhet att må dåligt (OR= 1,368., 95% CI=1,157-1,617). 
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Tabell 13. Redogör för odds mellan kön, spel och mående (n=4224). 

 OR (CI, 95%) OR (CI, 95%) OR (CI, 95%) 

Kön Veckospelare  Sällan spelare Mår bra/Mår dåligt  

Kille 0,810 (0,738-0,889)** 1,368 (1,157-1,617)** 0,592 (0,457-0,768)** 

Tjej 0,395 (0,253-0,616)** 1,042 (1,017 -1,067)** 0,379 (2,38-0,605)ns 

Total 1,245 (1,108-1,399)** 0,907 (0,857-0,961)** 1,045 (0,881-1,240)ns 

**= Signifikant p=<0,05., ns = ej signifikant. 
 

Korstabell (Tabell 14) påvisar odds mellan kön, spel och nöjd med livet. Bland de killar som 

spelar sällan syns en ökad sannolikhet till missnöjdhet med livet (OR= 1,340., 95% CI=1,160-

1,549).  

Tabell 14, Redogör för odds mellan kön, spel och nöjd med livet (n=4246). 

 OR (CI, 95%) OR (CI, 95%) OR (CI, 95%) 

Kön Veckospelare  Sällan spelare Nöjd/Missnöjd  

Kille 0,816 (0,749-0,890)** 1,340 (1,160-1,549)** 0,609 (0,484-0,766)** 

Tjej 0,426 (0,273-0,664)** 1,036 (1,014-1,059)** 0,411 (0,259-0,654)** 
Total 0,974 (0,871-1,089) ns 10,011 (0,966-1,058) ns 0,963 (0,823-1,127) ns 

   **= Signifikant p=<0,05., ns = ej signifikant. 

Styrkan av sambanden mellan de oberoende och beroende variablerna presenteras i tabell 15. 

Tabell 15. Pearsons korrelationstest för mätning av styrkan av samband mellan variabler 

 Kön Trivsel Mående Nöjd Spel Skolk 
Kön  0,007ns 0,177** 0,143** 0,639** 0,014 ns 
Trivs i skolan   0,435** 0,424** -,062** -,307** 
Mående    0,685** 0,054** -,219** 
Nöjd med livet     0,024 ns -,208** 
Spel      0,059** 
Skolk       
**= Signifikant p=<0,05., ns = ej signifikant. 

 

Den logistiska regressionsanalysen visade tre faktorer, mående, nöjd med livet och kön som 

signifikant bidrog till att påverka den beroende variabeln spel (Tabell 16). En minskad risk 

för spelande kan noteras för mående och nöjd med livet. En ökad risk syns bland något av 

könen.  

Tabell 16. Risk för spel i relation till situation i skolan och hälsa. 

 OR CI (95%) 

Mående 0,717 0,539 – 0,954 **   
Nöjd med livet 0,728 0,564 – 0,940 ** 

Skolk 1,214 0,965 – 1,528 ns 
Trivsel i skolan 0,844 0,672 – 1.061 ns 

Kön 38,795 30,010 – 50,152 ** 

**= Signifikant p=<0,05., ns = ej signifikant. 
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6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva omfattningen av MMORPG bland ungdomar i 

Västmanland samt att undersöka om det fanns samband mellan spelandet och trivsel i 

skolan, skolk, hälsa och välbefinnande. Frågeställningarna som användes för att svara på 

syftet var; I vilken omfattning spelar ungdomar? Finns det samband mellan spelandet och 

trivsel i skolan? Finns det samband mellan spelandet och skolk? Finns det samband mellan 

spelandet och hälsa? Huvudresultatet från studien var att majoriteten av de som spelar ofta 

är killar. Majoriteten av alla respondenter spelar aldrig till sällan. Samband syntes mellan 

spel, trivsel i skolan och skolk.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Spelandet och dess omfattning. 

Resultatet påvisade att majoriteten sällan till aldrig spelar MMORPG´s. Däremot var de 

procentuellt fler bland de som spelar sex till sju dagar per vecka (12,9%) än övriga 

svarsalternativ bortsett från svarsalternativet aldrig. Killarna spelar mer och oftare än 

tjejerna vilket överensstämmer med tidigare statistiska resultat (Statens medieråd, 2015) och 

oavsett åldersgrupp spelar killar spel betydligt oftare än tjejerna enligt tidigare forskning. Att 

killarna hamnar oftare i konflikt med föräldrarna kan hänga ihop med hur mycket tid de 

spenderar på spelandet (Statens medieråd, 2015) och enligt Martončik och Lokša (2016) ökar 

antalet online spelare liksom antalet timmar spenderade online. Det kan ses som en 

riskfaktor för hälsan och ett normbrytande beteende om spelandet ökar och därmed 

konflikterna.  

 

Då social inlärning inte bara sker individuellt utan även i sociala sammanhang (Bandura, 

1977) skulle det kunna vara förekommande bland de killar i denna studie att de spelar som en 

typ av fritidsaktivitet, dem lär sig av varandra och tar efter beteenden. Och det har visat sig i 

tidigare forskning att inte är ovanligt med att ett kompisgäng börjar spela spel tillsammans 

(Statens medieråd, 2016a). Det kan ses som en skyddsfaktor för ett normbrytande beteende 

att killarna tillsammans spelar spel, då nära relationer till andra och socialt umgänge ses som 

en skyddsfaktor (Andershed & Andershed, 2005). Att bli accepterad av sina kamrater är en 

grundläggande faktor för en sund psykologisk utveckling (Anderman, 2002) och att till 

exempel killarna spelar ihop kan skapa en delaktighet samt de ger möjligheter att engagera 

sig i umgänge med andra i antingen prosociala eller normbrytande aktiviteter (Catalano & 

Hawkins, 1996). Om man ser till det sociala med spelandet finns det möjligheter till att 

utveckla prosociala beteenden. Ser man till spelandet och det individuella kan det både ge en 

ny form av gemenskap men samtidigt en personlig isolering. Det kan ses som en fara för 

hälsan om spelandet minskar på verkliga livets kommunikation och om det ger upphov till 

ensamhet samt depression.  
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Genom hela livet formas psykiska störningar av olika sociala, ekonomiska och fysiska 

faktorer (WHO, 2014). Detta är viktigt att ha i åtanke när det kommer till spelandet och dess 

konsekvenser för hälsan. Spelandet har både positiva och negativa konsekvenser på hälsan 

(Utz et al., 2012) där överdrivet spelande har negativa effekter på relationerna mellan 

individer och för att utveckla ett problematiskt spelande finns det forskning som påvisar att 

motiv som prestation och verklighetsflykt kan skapa ett beroende (Billieux et al, 2013). 

Positiva effekter av spelandet syns bland sociala aspekter såsom att nya vänskapsrelationer 

som kan skapas online (Zhong, 2011).   

 

En ökad upplevd problematik ökar i takt med tid som tillbringas på spel och 

internetanvändning (Holstein et al., 2014). Barnkonventionen nämner alla barns rättigheter 

till liv, utveckling och att barnen ska få säga sin mening och få den respekterad (Unicef, 

2009). Detta kan ses till spelandet som en fritidssysselsättning om den ger ungdomarna en 

meningsfull fritid och med propositionen 2007/08:110 som ser de viktigaste faktorerna för 

en god hälsa som familjeförhållanden, skola och fritid. För att uppnå en meningsfull fritid 

och en god hälsa bör ungdomarnas intressen tas på allvar oavsett vad de än är. Att ha 

spelförbud och restriktioner för ungdomar som spelar kan upplevas orättvist av ungdomen 

(Statens medieråd, 2016a) men utan restriktioner skulle det finnas en risk för ökad 

problematik, då ungdomar ser hälsan som något här och nu och ser inte de eventuella 

konsekvenserna.    

6.1.2 Spelande och trivsel i skolan.  

Resultatet visade att ungdomarna trivs ganska bra i skolan och inga signifikanta skillnader 

mellan kön syntes. Tidigare studier från Folkhälsomyndigheten (2014a) och även Skolverket 

(2013) påvisar att elever trivs i skolan vilket överensstämmer med resultatet. Dock nämner 

Folkhälsomyndigheten (2014a) en ökad trend i trivsel sedan 1980-talet men Skolverket 

(2013) nämner att trivseln i skolan minskat över tid men att eleverna trivs med varandra i 

skolan. Detta kan vara en komplikation av hur frågan om trivseln i skolan är ställd och 

tolkad. I denna studie har trivseln i skolan sett utifrån trivs eller inte trivs. Resultatet visar att 

tjejerna trivs bättre i skolan än killarna. Bland de killar som spelar sällan sågs att de trivdes 

sämre i skolan jämfört med de killar som spelar ofta.   

 

Då det tidigare nämnts att ungdomar som spelar som fritidsaktivitet (Statens medieråd, 

2016a) pratar om spel i skolan kan de som spelar ha hög trivsel för att de har sina kamrater 

som de spelar med att prata om spel och spelandet. Det sociala samspelet och samhörigheten 

i skolan ses som en skyddsfaktor för en god psykisk hälsa (Bond et al., 2007) och en bra 

skolmiljö är viktigt för ungdomar eftersom de spenderar sin huvudsakliga tid i skolan.  

Linderoth och Bennerstedt (2007) nämner att en drivkraft bakom spelandet som 

ungdomarna i deras studie talar om är att deras spelande är kopplat till vänner och 

skolkamrater utanför spelet. I skolan blir spelandet ett gemensamt samtalsämne på rasterna 

och blir ett återkommande fenomen i deras vardagssituationer och diskussioner (Linderoth & 

Bennerstedt, 2007). Handlings- och tankemönster uppstår i samspel med andra människor 

enligt Bandura (1977) och social inlärning ses av effekten när flera ungdomar i ett 

kamratgäng spelar så kan det innebära att andra börjar spela för att kunna delta i den sociala 
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gemenskapen och så utvecklas. Behovet av social samhörighet kan ge upphov till att fler 

spelar. Men den negativa effekten kan ses vid grupptryck i och med spelet som gör att 

ungdomarna kan komma att känna ett tvång att medverka (Linderoth & Bennerstedt, 2007).  

  

Den sociala utvecklingsmodellen beskriver vägen till antingen ett normbrytande beteende 

eller ett prosocialt (Catalano & Hawkins, 1996) och trivsel i skolan kan ses som en kärna i 

modellen som följer med alla steg i processerna för att inte utveckla ett normbrytande 

beteende och för att förebygga prosociala beteenden. Detta genom tydliga normer och regler i 

skolan och dess miljö, kunna ge möjligheter och bygga på relationerna mellan eleverna, 

lärare och elever samt med övrig personal. Detta nämns även av Catalano et al. (2004) om 

vikten av väl organiserad skola och en positiv anknytning associeras även med en minskning 

av andra problembeteenden. 

Ökade insikter om den fritidssysselsättning som starkt engagerar ungdomarna idag behövs. 

Prop. 2007/08:110 nämner samband mellan uppväxtvillkoren och social trygghet samt att de 

viktigaste faktorerna för en hälsa är familjeförhållanden, skolan och fritiden. Trivsel i skolan 

och meningsfulla fritidssysselsättningar kan ses som skyddsfaktorer för en god hälsa. Enligt 

Elovainio et al. (2011) är trivsel i skolan förknippad med skolk, hälsan och välbefinnandet 

samt att skolklimatet kan påverka problembeteenden. De som sällan spelar har en ökad risk 

på 7,9 procent att trivas sämre i skolan än de som spelar ofta, vilket kan ses i relation till att 

de som spelar ofta har en viss typ av gemenskap, en social samhörighet. Ett svagt negativt 

samband fastställdes mellan trivsel i skolan och spelande.  

6.1.3 Spelande och skolk. 

Totalt sett skolkar inte majoriteten av respondenterna (83,2%). Majoriteten av killarna som 

spelar ofta skolkar inte (44,7%) bland tjejerna var majoriteten sällan spelare och skolkar inte 

(82,2%). Det fanns signifikanta skillnader mellan könen och skolkandet. Att fler som spelar 

ofta inte skolkar kan ses som något positivt, där tanken på att skippa skolan för att spela inte 

verkar vara något som sker ofta bland de som spelar. Dock påvisar resultatet att de fanns ett 

svagt positivt samband mellan spelandet och skolk, det återfinns även i tidigare studier som 

påvisat samband mellan skolkandet och spelandet (Hellström et al., 2012). Det motstridiga 

resultatet kan förklaras med att majoriteten tjejer inte spelar men det är fler tjejer som 

skolkar. Det kan medföra att resultatet blir svårtolkat. 

Intervjupersonerna i studien av Linderoth och Bennerstedt (2007) nämner en förekomst av 

skolk för att kunna spela samt andra skolrelaterade problem. Normbrytande beteenden som 

är icke-aggressivt kan uttryckas i form av bland annat lögnaktighet eller skolk (Andershed & 

Andershed, 2005). Dåliga relationer med jämnåriga nämns som en riskfaktor för skolk 

(Havik et al., 2015) och skolk kan ha skadliga effekter på utbildningen samt att de kan leda 

till andra problembeteenden (Rogers, 2014). Om motiven till att spela online spel är att fly 

från verkligheten kan de ge upphov till en problematiskt spelande och (Billieux et al., 2013) 

samt att ett beroende av spelandet kan utlösas även av socialiseringen, utforskandet och 

sökandet efter spänning (Hussain et al., 2015). Då det inte syns några starka samband mellan 

skolkandet och spelandet kan det ses som något positivt speciellt för ungdomarnas hälsa och 

framtid. Men som det nämns av Linderoth och Bennerstedt (2007) förekommer det att 
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ungdomar väljer att skippa skolan för att kunna spela, vilket anses oroväckande då det kan 

skapa problematik. Det skulle vara intressant att se huruvida orsakerna till spelandet och om 

det faktiskt sker som orsak till skolkandet eller om det kan vara att ungdomarna väljer att 

stanna hemma av andra orsaker och därmed spelar för att hålla sig sysselsatt. Då andra 

orsaker till skolkandet är till exempel mobbing, utanförskap och ensamhet (Skolverket, 2010) 

kan det ge en social samhörighet genom spelandet för de som redan är utsatta. Och ett socialt 

nätverk ses som en skyddsfaktor (Helling, 2003., Statensfolkhälsoinstitut, 2006). Skolk kan 

ses som ett rop på hjälp och därmed kan det vara av intresse att fånga upp de som skolkar. 

För ett normbrytande beteende ses skyddsfaktorer såsom ett gott självförtroende och nära 

relationer till andra (Andershed & Andershed, 2005) och de finns en risk att de som skolkar 

har en avsaknad av båda faktorerna. Andra faktorer som kan påverka ett skolkande kan vara 

grupptryck (Havik et al., 2015) och för killarna som i kompisgäng gillar och spela (Statens 

medieråd, 2016a) kan de ge en ökad risk för skolk. Enligt social inlärningsteori så lär 

ungdomar av varandra (Bandura, 1977) och även det kan vara en faktor till skolkandet. 

Ungdomarna kan se det som fördelaktigt att kunna vara hemma och spela istället för att gå 

till skolan. För ungdomar som ser sin kompis skolka någon gång för att kanske spela istället, 

kan de se det som något fördelaktigt och därmed ta efter det beteende eftersom det sker här 

och nu. Långsiktigt så blir det konsekvenser av att skolka för att spela, men det är inget som 

ses i nutid. Därför är det extra viktigt att arbeta med skyddsfaktorerna som bidrar till att 

förhindra skolk och andra problembeteenden. Skyddsfaktorer såsom positivt skolklimat 

(Elovainio et al., 2011) och hög trivsel i skolan kan utgöra en mindre risk för skolkande och 

därmed även en minskad risk för ohälsa. De individerna med normbrytande beteende redan 

från tidig barndom innehar även andra svårigheter, de utmärker sig inte bara i och med 

skolkandet. 

6.1.4 Spelande och hälsa. 

Respondenterna uppgav att de mår bra och att de är nöjda med livet. Signifikanta skillnader 

syns mellan könen och mående även i välbefinnandet det vill säga nöjda med livet.  

Resultatet påvisade att flertalet av killarna som spelar ofta anger att de mår bra och är nöjda 

med livet jämfört med de killar som spelar sällan. Ingen korrelation påvisades mellan 

mående och spelande, och inte heller mellan nöjd med livet och spelande. Vid oddsanalysen 

påvisades inga signifikanta värden gällande sannolikhet för ökat eller minskat spelande i 

relation till mående eller nöjd med livet.  

 

En god hälsa ses som en viktig resurs för ungdomarna och innefattar ett fullkomligt 

välbefinnande, fysiskt, socialt och psykiskt. Detta relateras till respondenterna i studien som 

skattade sin hälsa som god och var nöjda med livet. Det hade varit intressant att få in några 

fler aspekter till exempel på huruvida dem själva ser på den egna hälsan, speciellt bland de 

som spelar ofta. Eftersom resultatet i denna studie påvisade att de killar som spelar ofta mår 

bra och trivs med livet så vore det intressant att få orsakerna bakom det, till exempel om det 

kan ha och göra med den sociala samhörigheten mellan killarna som spelar, att det skulle 

kunna vara något som får dem att må bra.  
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Det gjordes intervjuer av Linderoth och Bennerstedt (2007) där några av spelarna fick 

komma till tals om hur det upplever spelandet och dess konsekvenser. Det skulle det vara 

intressant att göra en uppföljning av de som intervjuades då och se om deras hälsa blivit 

påverkad över tid, vilka konsekvenser de upplevt och om dem själva anser att den tid de lagt 

på spelandet varit värt samt om de fortsatt eller slutat spela.  

Då MMPORPG är mer framträdande när det kommer till ett problematiskt spelande (Statens 

medieråd, 2016a) och nämns som de populäraste spelen bland killar, kan det få negativa 

konsekvenser på lång sikt för hälsan som inte syns direkt i nutid. Holstein et al. (2014) 

nämnde ökad problematik i samband med tiden som tillbringas med spel och 

internetanvändning. Ett problematiskt spelande och missbruk av spelandet kan enligt 

American Psychiatric Association (2013) uppnås om fler än fem av de nio framtagna 

kriterierna uppfylls och de mest framträdande kriterierna är oförmåga att kunna hantera 

psykosociala problem, nedstämdhet, oror, abstinensbesvär och upprätthållandet av verkliga 

relationer. 

 

Negativa konsekvenser såsom minskad sömn och matintag (Hellström et al., 2012) kan på 

lång sikt skada hälsan avsevärt om det är något som pågår under längre tid då ungdomar kan 

utveckla ett avvikande beteende kring vanorna för spelandet som kan få oanade 

konsekvenser för deras egen del och deras anhöriga. Detta nämns även av Linderoth och 

Bennerstedt (2007) samt att förändrade matvanor bottnar i att spelet inte går att pausa. 

Ungdomar lär sig mönster av beteenden och kan även benämnas som modellinlärning och 

enligt Bandura (1977) menas de med en form av observationsinlärning där individer 

observerar andras sätt att agera i en situation. Spelare är benägna att följa sina vänner och 

deras spelvanor (Linderoth & Bennerstedt, 2007). 

 

Ska man se till normbrytande eller prosociala beteenden kan spelandet både gynna och 

missgynna. Spelandet kan ge upphov till ett prosocialt beteende då ungdomarna socialiserar 

och har de som en fritidsaktivitet. Dock kan spelandet även ge upphov till ett normbrytande 

beteende om ungdomarna bryter mot de regler och restriktioner som vårdnadshavare eller 

andra vuxna satt upp för ungdomarna och deras spelande. Konflikter kan uppkomma till 

följd av att föräldrarna och ungdomarna har olika värderingar beträffande vad som är en 

meningsfull sysselsättning eller fritidsaktivitet.  

 

Tid är en viktig faktor i spelandet av MMORPG´s och för att bli skicklig så krävs en 

otroligtidsåtgång då det tar tid om de ska spelas seriöst. Ett problematiskt användande kan 

komma av en högkonsumtion av spelandet men behöver inte göra det. Ett problematiskt 

användande avser att spelandet ger en negativ effekt på spelarens liv och det är inte alltid så 

att spelarna själva upplever att spelandet har en negativ effekt på deras liv.  

Social utveckling kan ses som en process där de viktigaste enheterna av socialisering är 

familjen, skolan och kamraterna och det påverkar det prosociala eller normbrytande 

beteendet både direkt och indirekt. SDM (Social utvecklingsmodell) ses som ett verktyg för 

att kunna förstärka ungdomars antagande av ett prosocialt beteende, och därmed förbättra 

och främja hälsan hos ungdomarna. Möjligheter för engagemang, kompetens och 

bekräftelser och ett utrymme för engagemang är nödvändig. Ungdomar ska ha möjlighet att 

interagera och involvera sig i prosociala aktiviteter.  
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Viktigt är skolan, familjen och kamraterna som finns med i alla steg i modellen, där första 

processen har och göra med ungdomars möjligheter att kunna engagera sig. I resultatet i 

denna studie var inte omfattningen av spelandet majoritet men andelen killar som spelar är 

fler till antalet än de killar som inte spelar. Det kan därför ses som viktigt att fånga upp 

killarna och ge dem möjligheter att få kunskap om vilka konsekvenser ett överdrivet spelande 

kan föra med sig. Den andra processen innehåller graden av engagemang och där kan man se 

den sociala gemenskapen och tillhörigheten som spelandet erbjuder som en faktor. Tredje 

processen har att göra med individens förmåga att avgöra vad som är bra eller dåligt. Den 

tredje processen kan ses till den sociala inlärningsteorin och därmed att ungdomarna lär sig 

av varandra och spelar kompisarna så kan ett grupptryck uppstå. I den tredje processen kan 

det även finnas en risk för att individen inte lyckas knyta sociala eller emotionella band till 

positiva aktiviteter. Om spelandet ses som en fritidsaktivitet kan det ge både positiva och 

negativa effekter. Positiva effekter i form av socialiseringen och delaktigheten, men negativa 

effekter om tiden på spelandet går ut över andra aktiviteter, sysslor och konflikter uppstår. 

Den fjärde processen handlar om den grad av förstärkning som en individ får av deltagande i 

prosociala umgängeskretsar eller aktiviteter. I de fyra processerna integreras individuella 

förmågor och egenskaper som kan förklara och förstå utvecklingen av ett normbrytande 

beteende eller ett prosocialt (figur 3). Faktorer i närsamhället och egenskaper hos individen 

påverkar möjligheterna till aktiviteter och umgänge som finns tillgängliga, här ses trivsel i 

skolan som något som kan ha en stor inverkan på huruvida ungdomarna väljer att spela eller 

inte. Även skolk påverkas om ungdomarna spelar och trivs i skolan, något som även tidigare 

forskning påvisat (Hellström et al., Linderoth & Bennerstedt, 2007., Andershed & 

Andershed, 2005., Hawkins & Weis, 1985). Sociala band till jämnåriga är en viktig faktor om 

ungdomarna utvecklar ett prosocialt eller normbrytande beteende, och om spelandet blir 

bara en social grej och inte blir problematiskt kan det ses som något positivt. Men 

ungdomarna behöver få information och kunskap om de negativa effekterna som spelandet 

kan innebära. Det behövs en bra dialog mellan skolan, vårdnadshavarna och ungdomarna 

sinsemellan om vad spelandet kan innebära med alla aspekter, positivt som negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Egen utarbetad version utifrån Catalano & Hawkins (1996) av 

Målet; God och jämlik hälsa bland alla ungdomar. 

Börjar med; Hög standard och hälsosamma 

övertygelser. 

Bygger på; Gemenskap och engagemang. 

Tillhandahåll; Möjligheter, kunskap, kompetens 

och bekräftelse.  

Genom att vårda; Individuella kännetecken  

Prosociala eller 
 normbrytande beteenden från 

barndomen. 

 

Gemenskapen och den sociala tillhörigheten i och 

med spelandet. Kunskap behövs för att öka 

medvetenheten om vad som händer med kroppen 

om man till exempel sitter still för länge. 

         

 Skolan, vårdnadshavare och övriga 

som kan ha en inverkan på ungdomars 

vardags situation, livsvillkor och 

livssituation.  
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6.2 Metoddiskussion  

Enligt Merrill (2013) innebär en epidemiologisk ansats ett fokus på analyser för odds och 

risker att drabbas av ett sjukdomstillstånd. Detta är inte helt relevant för denna studie då 

ingen specifikt sjukdomstillstånd analyseras. Dock så innehar studien en epidemiologisk 

tolkning av resultatet och det motiveras med att den nya kunskapen som framställts kan 

eventuellt komma att användas i främjande och förebyggande hälsoarbete då syftet med 

epidemiologiska studier kan ses som att tillhandahålla korrekta mätningar av utfall ellr 

sjukdomsförekomst. För att besvara studiens syfte användes en kvantitativ ansats med 

deskriptivt och analytiskt tillvägagångssätt och det för att beskriva förekomsten av spelandet 

och andra faktorer i populationen samt undersöka samband.  

 

Denna studie syftade inte till att påvisa kausalitet och därför ansågs studiedesignen lämplig, 

orsakssamband undersöks bättre med till exempel en fall-kontroll eller kohortstudie. I 

tvärsnittsstudier såsom även denna studie, är det svårt att fastställa kausalitet då designen 

inte ger hållpunkter för i vilken tidsföljd utfallen inträffar. Randomiserade kontrollerade 

studier anses enligt Bonita et al., (2010) vara den studie som starkast kan fastställa 

kausalitet. För att studera förekomsten, orsaker och prognos används kohortstudier eftersom 

de mäter händelser i kronologisk ordning och de kan användas för att skilja mellan orsak och 

verkan. En kohort studie kräver relativt stora resurser för att genomföras i ett urval av 

representativ storlek och för denna studie fanns inte heller möjlighet för den typen av 

studiedesign då denna studie hade en specifik tidsram.   

 

Studien syftar till att mäta fler än ett utfall, vilket fall-kontroll studier inte syftar till (Mann, 

2003). Fall-kontroll studier syftar till att jämföra grupper i efterhand, där identifieras möjliga 

orsaker för utfall samt att det är användbart för att studera sällsynta sjukdomar eller resultat 

och därmed inte kompatibelt med studiens syfte. Tvärsnittsstudier såsom denna används för 

att fastställa förekomsten och den är relativt snabb samt enkel men tillåter dock inte 

åtskillnad mellan orsak och verkan. Det kan ha påverkat resultatet att inte kunna kontrollera 

för just orsak och verkan.  

6.2.1 Urval och population samt bortfall. 

En styrka i studien var svarsfrekvensen för Liv och hälsa ung 2012 som uppnådde 72,3 

procent samt en jämn fördelning mellan könen, killar 49,2 procent och tjejer 50,8 procent. 

Urvalet är relevant för studiens syfte, hade orsakssamband varit av intresse att studera hade 

enbart de respondenter som spelar spel varit ett bättre urval, för att kunna synliggöra till 

exempel orsaker relaterat till spelandet. Det externa bortfallet var de elever (n=1117) som inte 

var närvarande vid datainsamlingstillfället och som inte returnerade enkäten. Enligt 

Andersson (2013) är bortfalls bias en vanlig anledning till systematiska felaktigheter, de 

respondenter som inte svarar på en enkät kan skilja sig från andra studiedeltagare.  

Selektionsbias kan uppstå enligt Bonita et al., (2010) när det finns en systematisk skillnad 

mellan egenskaperna hos de personer som valts ut för studien och egenskaperna hos de som 

inte valts. I denna studie är urvalet ett obundet systematiskt urval och alla ungdomar i 

Västmanland hade samma chans att komma med i studien. Detta gör att selektionsbias 
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minskar då den mest uppenbara risk för selektionsbias som enligt Bonita et al., (2010) är när 

respondenter väljer ut sig själva att delta, antingen för att de känner sig oroliga för 

exponering eller för att de känner sig sjuka.   

6.2.2 Databearbetning och analys.  

Om andra analyser som till exempel linjär regression gjorts och med andra frågeställningar, 

kan resultatet blivit annorlunda. En linjär regression bör ha kontinuerlig beroende variabel 

som är normalfördelad men i denna studie valdes en binär logistisk regression som passade 

bättre för variablerna och för studiens syfte. Valet att använda chi två test var för att se om 

det fanns skillnader mellan kön i studiepopulationen. De analyser som genomförts har varit 

anpassade efter studiens syfte och frågeställningar. 

Vid andra val av analysmetoder kunde resultatet sett annorlunda ut och om en justerad och 

ojusterad linjär regressionsanalys gjorts kan resultatet sett annorlunda ut och även  

confounders synliggjorts. Men då valet var att bara studera de utvalda variabler och dess 

samband. Då denna studie inte har avsett att studera orsakssamband har inte heller 

confounders varit i åtanke. Enligt Andersson (2013) är confounders en förväxlingsfaktor som 

är orsaksmässigt relaterad till en effekt och associerad med exponeringen, confounders 

bidrar till att försvåra tolkning av orsakssamband. För att kontrollera confounding kan de 

enligt Bonita et al., (2010) ske via studiedesignenen eller under resultatanalysen. 

6.2.3 Kvalitetskriterier. 

Studiepopulationen är representativt för ungdomar i Sverige, på grund av att Västmanland 

inte skiljer sig mycket från resterande län i landet. Generaliserbarheten kan stärkas då en hög 

svarsfrekvens uppnåddes. Att kunna generalisera resultatet till andra ungdomar i 

populationer i länder med liknande levnadsförhållanden kan stärkas av studiepopulationen 

(Bonita et al., 2006., Hellström, 2015). Validiteten i studien anses vara hög liksom då 

studiens data bygger på validerade data som tidigare använts av forskare. Liv och hälsa ung 

studierna bygger på populationsbaserat material och inkluderar majoriteten av ungdomarna i 

Västmanland och svarsfrekvensen för dessa studier är höga och ligger mellan 75-89 % genom 

de år studien har genomförts. Reliabiliteten kan ifrågasättas då studien inte tagit hänsyn till 

eventuella confounders, som sannolikt skulle kunna ha påverkat resultaten och det kan gälla 

många typer av confounders som på olika sätt påverkar ungas hälsa.  

6.3 Forskningsetisk diskussion  

Under processen med denna studie har inga etiska problem uppstått och Liv och hälsa ung 

undersökningen uppfyller de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) 

föreskriver. I enlighet med WMA (2013) är denna studie förtrogen det aktuella området och 

anses ha en vetenskaplig bärkraft. Respondenterna antas ha tagit emot informationen och 

förstått innebörden med enkäten Liv och hälsa ung 2012. Vid databearbetning och analys har 

datan från Liv och hälsa ung 2012 tillhandahållits under uppsikt av betrodd personal. 
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Tillförlitligheten i studien är något som eftersträvats genom hela processen, detta för att 

upprätthålla en god forskningssed. Vetenskapsrådet (2011) beskriver en god forskningssed 

som något som handlar om att tala sanning om forskningen som genomförts. Detta har 

tillämpats i denna studie genom en noggrann litteratursökning, de valda artiklarna har valts 

efter relevans, tidsaspekt och artiklarna har varit peer reviewed, övrig litteratur anses ha en 

relevans för studiens syfte och frågeställningar. De analyser som genomförts har varit 

anpassade efter studiens syfte. Tillförlitligheten i studien anses god och resultatet har inte 

påverkats utav de forskningsetiska överväganden som gjorts. 
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7 SLUTSATSER 

 Majoriteten av respondenterna spelar sällan till aldrig, dock spelar 27 procent av 

killarna ofta och totalt antalet killar som spelar uppnådde 1149 av totalt 2080.  

 Det finns ett samband finns mellan trivsel i skolan och spelandet, där är en ökad risk 

att man inte trivs i skolan om man spelar sällan. Skillnaden mellan kön och trivsel i 

skolan var inte signifikanta. 

 Det finns ett svagt negativt samband mellan skolk och spelande, det vill säga att de 

finns en liten risk att man skolkar för att spela. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan kön och skolk (χ2=4,148, df=1, p=0,042).  

 Totalt sett mår respondenterna bra och är nöjda med livet. Det fanns inga synliga 

samband eller korrelationer mellan hälsan och spelande. Signifikant skillnad mellan 

kön och hur de mår (χ2=64,982, df=1, p=0,001) samt en signifikant skillnad mellan 

kön och nöjd med livet (χ2=47,350, df=1, p=0,001) påvisades. 

 

Fortsatt forskning;  

Det skulle vara intressant att få veta mer om skillnader och likheter mellan spelandet och 

sociala medier och ungdomars hälsa. En intressant aspekt kunde varit att studera spelandet 

det vill säga allt spelande såsom spelande även på smartphones och surfplattor samt andra 

plattformar för spel. Detta på grund av att området är relativt outforskat, och det efterfrågas 

inte i Liv och hälsa ung 2012 men det skulle kunna vara något att ha med i åtanke för 

framtida studier då utvecklingen sker fort inom detta område, dock kan det vara svårt att 

avgöra vad för plattform för spelandet som är dominerande om ett år eller längre bort i tiden 

och det gäller även med sociala medier, det går fort i utvecklingen och ungdomar 

kommunicerar mer och mer genom sociala medier. Så att se huruvida spelandet och sociala 

medier kan relateras till ungdomars vardag, livsstil, villkor och framförallt hälsa och 

välbefinnande vore något för forskningen i framtiden.  
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