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Sammanfattning
Studien undersöker föräldrars syn på problematiskt spelande hos barn och ungdomar och
därigenom vilka aspekter föräldrar anser problematiska samt vilka strategier de anser centrala
i hanteringen av fenomenet. Ovanstående syfte besvaras med hjälp av teorin om
disciplinering samt teorin om problembarnet och det goda föräldraskapet. Dokumentstudien,
som utgörs av en innehållsanalys av diskussionsforum på nätet, utmynnade i teman kring
förväntningar på föräldrarollen och föräldrars relation till barnet, barnets ansvar över
vardagslivet samt barnets utveckling. Studien påvisar en förändring i föräldrars definition av
problematiskt spelande mellan två olika tidsnedslag. Skillnaden innebär att barn inom det
senare tidsnedslaget har kommit att ses mer som aktörer kring spelande, vilket även gjorde att
föräldrars reglering blev mer liberal. Vidare skedde även en förändring i synen på spelande
som aktivitet eftersom detta normaliserades i det senare tidsnedslaget samtidigt som
spelproblematik sågs mer som en sjukdom. Slutligen kunde föräldrars syn på spelproblematik
härledas till föreställningar om gott föräldraskap och normala barn, vilka bestämdes utifrån
interaktioner mellan föräldrar på diskussionsforumen. Dessa fynd belyser vikten av att
föräldrars syn och hantering av spelproblematik blir fortsatt beforskade för att bättre kunna
hantera en komplex problematik hos barn och unga i framtiden.
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1. Inledning
“Han har ju inga kompisar och inget socialt liv, inga intressen förutom datorn.

Hans pappa orkar inte kämpa emot, och snart ger jag också upp.”
(Tråd #4) (Uppgi ven, 2013a)

I citatet som inhämtats från diskussionsforumet Familjeliv uttrycker en förälder oro kring sitt
barns datorspelande på grund av barnets avsaknad av socialt umgänge och brist på andra
intressen än spel. Föräldern förmedlar även känslor av uppgivenhet för att en inte orkar
kontrollera spelandet. Citatet speglar föräldrars negativa känslor inför att viktiga
vardagsaspekter faller bort till följd av spelandet. Just denna oro kring barns vardag återfinns
hos många föräldrar vars barn spelar (Barn- och Ungdomspsykiatri [BUP], 2020; Kutner et
al., 2008). Professionella menar att oron även kan vara befogad om spelandet går ut över
vardagssysslor (BUP, 2020). Forskare har till och med uttryckt att mindre datorrelaterade
förändringar i fysiskt och psykiskt mående och socialt beteende kan vara varningssignaler
och behöva uppmärksammas (Rangmar & Thomée, 2019:9; Hansdotter, 2019). Detta
eftersom även mindre symptom kan indikera på att barnet har en problematik, även om dessa
inte är symtom som vanligtvis kopplas med spelmissbruk (ibid.). Därmed är föräldrars
förståelse för problematiskt spelande viktig för att den kan vara avgörande för om
problematiken uppmärksammas. Den oro som föräldrar uttrycker kan vara svårhanterlig och
göra att föräldrar söker sig till sin omgivning för hjälp, exempelvis för att reda ut om oron är
berättigad. Diskussionsforum kan vara en plattform dit föräldrar söker sig för att få hjälp med
denna oro. Därtill kan tankar som uttrycks på diskussionsforum, såsom i ovanstående citat, ge
en inblick i hur föräldrar ser på spelproblematik.

2. Bakgrund och problemformulering
Genom historiens gång har spel i alla dess former varit en given del av människors
underhållningsliv och allt eftersom den tekniska utvecklingen fortskridit har spelandet
kommit att bli digitaliserat. Spelupplevelsen har i takt med datorspelens framfart och
utveckling blivit allt mer avancerad och i dagens spel finns funktioner som gör att en kan
spela i en oändlighet och skapa sin egna personliga karaktär (King och Delfabbro, 2018).
Dessa avanceringar har medfört många nya fördelar såsom virtuella gemenskaper, vilka kan
bidra till förbättrade sociala förmågor och sociala kontakter utanför ens vanliga miljö (Granic
et al., 2014). Datorspelandets popularitet sträcker sig även nedåt i åldrarna, vilket bland annat
illustreras i en undersökning som visar att 50% av dagens 9-18-åringar spelar (Statens
medieråd, 2019).

I och med ungdomars ökade intresse för datorspelande har diskussioner uppstått kring
huruvida spelet kan överkonsumeras och leda till problem bland unga människor. Dessa
diskussioner har resulterat i att datorspelande har kommit att uppfattas som ett socialt
problem. Detta sociala problem har sedan genomgått en medikaliseringsprocess, genom
vilken problemet har belysts utifrån ett medicinskt perspektiv och beskrivits i medicinska
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termer (Conrad, 2007;5). Internet gaming disorder (IGD) är en diagnostisering av
spelproblematik som accepterades av World Health Organization år 2018 och kan ses som ett
uttryck för att fenomenet har genomgått en medikaliseringsprocess (World Health
Organization [WHO], 2018). Medikaliseringsprocessen har även gett uttryck i utvecklingen
av synen på spelproblematik, genom vilken problematiken mer har blivit betraktat som ett
beroende och en sjukdom. Denna syn har dock kritiserats eftersom diagnosen inte ansetts vila
på vetenskapliga grunder (van Rooij et al., 2018). Vidare har även definitionen av
spelproblematik ansetts innehålla flera tvetydigheter.

Diskussioner kring dessa tvetydigheter har bland annat ägt rum på samhällsnivå i form av
mediala debatter men även på individnivå, exempelvis mellan föräldrar på diskussionsforum.
Forumen kan också vara en plats där föräldrar kan ventilera sin förvirring och oro kring
effekter av sina barns spelande. Att skriva inlägg på forum kan ses som ett försök till att få
kunskap om hjälpåtgärder, begripliggöra och bekräfta den egna föräldrarollen eller
rationalisera barns beteenden.

Inom spelforskningen har föräldrars roll diskuterats i förhållande till uppkomsten och
hanteringen av problematiskt spelande. Föräldrar kan bland annat bidra till att motverka
problematiska spelbeteenden genom hur de reglerar spelandet. Eftersom föräldrar kan
påverka spelproblematik är det ytterst viktigt hur de definierar problematiskt spelande. Detta
därför att synen på spel kan ha en inverkan på problematiken eftersom själva spelregleringen
färgas av synen. Hur föräldrar ser på spelproblematik kan även avgöra om initiativ till
förändring tas då föräldrar ofta är inblandade i utformande och genomförande av insatser för
sina barn. Detta berör socialt arbete eftersom kunskap om föräldrars syn kan förbättra
utomstående insatser, vilka genomförs i samarbete med föräldrarna. Vidare kan kunskap om
föräldrars syn erbjuda ett annat perspektiv på problematiken från den som bättre förstår
barnet i sitt vardagliga sammanhang. Ett perspektiv som inte är lika präglat av sociala eller
medicinska förståelser kan visa på komplexitet i spelrelaterade problem. Detta är av vikt
eftersom spelproblematik kan uppenbara sig på flera sätt och måste förstås i sin helhet. Att
analysera diskussionsforum kan ses som ett sätt att komma åt föräldrarnas syn på
spelproblematik och därigenom komplexitet i problematiken. Trots att föräldrars inverkan har
ansetts viktig i barns utveckling har forskningen generellt inte fokuserat på hur föräldrar ser
på problematiken. Syftet för denna studie har uppkommit ur slutsatsen att det behövs mer
kunskap om hur föräldrar ser på problematiskt spelande i och med att deras syn har en så pass
direkt påverkan på barns möjlighet till hjälp.

3. Syfte och frågeställningar
Denna studie syftar till att undersöka föräldrars definition av problematiskt video- och
datorspelande bland ungdomar. Frågeställningarna som används för att besvara syftet är
följande.
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1. Vilka aspekter är centrala i föräldrars definition av problematiskt spelande bland
ungdomar?

2. Vilka strategier upplever föräldrar som centrala i hanteringen av problematiskt
spelande bland ungdomar?

Den första frågeställningen avser att undersöka vilka aspekter föräldrar anser ingår i
problematiskt spelande och vad de tycker är problematiskt med spelandet. Den andra
frågeställningen avser att undersöka vilka strategier föräldrar anser är de viktigaste när det
kommer till att hantera ungdomar med spelproblematik. De strategier som föräldrar upplever
som mest centrala kan visa på vilka delar av problematiskt spelande som är mest angelägna
att jobba mot. Dessa kan på så vis besvara syftet genom att synliggöra de olika
problemaspekter som ryms inom definitionen.

3.1 Begreppsdefinitioner och avgränsningar
Inledningsvis är ett begrepp som används inom studien spelande. Spelande i vår mening
avser video- och datorspelande online. Därtill omfattas inte gambling eller offline-spel. Den
vanligaste form av spel som associeras med spelproblematik är MMORPG (Massively
multiplayer online role-playing game), first-person-skjutspel och strategispel (Müller et al.,
2015). Den sortens spel är därmed den som åsyftas när video- och datorspelande nämns.
Video- och datorspelande kommer hädanefter att kallas för datorspelande eller bara spelande.

Ett annat begrepp som ofta förekommer inom studien är problematiskt spelande.
Problematiskt spelande omfattar både sociala, medicinska och psykologiska perspektiv på
spelproblematik (Enevold et al., 2018). Andra begrepp som ämnar till att beskriva
spelproblematik är IGD, risk för IGD, spelmissbruk eller spelberoende, vilka endast utgår
ifrån ett medicinskt perspektiv. IGD står för Internet Gaming Disorder och är en diagnos
inom ICD-11 (International Classification of Diseases, elfte versionen) (WHO, 2018).
Eftersom problematiskt spelande är bredare än andra begrepp som exempelvis spelmissbruk
(Enevold et al., 2018), används det i studien istället för andra snävare begrepp som belyser
spelproblematik.

Vidare har avgränsningar gjorts inom studien i förhållande till både tids- och materialaspekter
då studiens empiri har inhämtats från två olika tidsnedslag samt två utvalda diskussionsforum
på nätet, Familjeliv och Flashback. Dessa avgränsningar utvecklas ytterligare i det avsnitt
som berör urvalet.

4. Tidigare forskning
Detta avsnitt kommer inledningsvis att behandla studiens sökprocess. Därefter behandlas
tidigare forskning i förhållande till studieämnet. Eftersom det är föräldrars definition som
undersöks anses det relevant att inkludera studier kring negativa aspekter kring
spelproblematik och definitionen i stort. Utifrån en önskan om att visa en nyanserad bild av
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spelande samt att spelproblematiken är komplicerad behandlas även spelandets funktioner
och tvetydigheter kring problematiskt spelande som definition. Avsnittet redogör även för
föräldrars inverkan och syn på spelproblematik, eftersom det är ur deras perspektiv som
definitionen undersöks och på så vis ansågs det relevant att skildra hur föräldrar förhåller sig
till spelproblematik. I detta avsnitt tematiseras därmed den tidigare forskningen under
rubrikerna spelandets funktioner, spelandets baksidor, problematiskt spelande, definitionens
tvetydigheter och föräldrars inverkan och syn. Avsnittet avslutas med reflektioner över
kunskapsläget.

4.1 Sökprocess
Sökprocessen för insamlande av litteratur gjordes systematiskt genom att påbörjas i breda
termer för att sedan smalnas av. Sökorden baserades på de ämnen som ansågs relevanta för
syftet, vilka innefattar video- och datorspelande i stort, IGD och föräldrars inverkan och syn
på spelande hos ungdomar. Utifrån sökträffarna valdes endast artiklar som var citerade av
andra forskare, publicerade i vetenskapliga tidskrifter och kollegialt granskade. Artiklarna
som valdes berörde innehållsmässigt aspekter kopplade till problematiskt spelande, dess
definition och föräldrars förhållande till det. Inledningsvis användes Uppsala Universitet
databas och Proquest för att söka efter litteratur. Liknande sökningar gjordes även i Google
Scholar. Däremot tillkom inga nya relevanta resultat i denna databas.

I början av processen användes svenska sökord vilket gav få resultat. Sökorden var bland
annat “video- och datorspelande” och “problematiskt spelande”. Utöver detta begränsades
sökningen till nyare publikationer som hade publicerats inom de senaste fem åren.
Sökningarna resulterade i få resultat vilket gjorde att vi såg behov av att även använda
engelska termer och inte begränsa oss gällande publiceringsdatum. De engelska sökorden var
bland annat “video gaming”, “internet gaming”, “problematic gaming” och “gaming
addiction”. Utvidgningen av sökprocessen ledde till många resultat, vilket synliggjorde
behovet att att förfina sökorden och göra dem mer specifika.

Ett exempel på en sökfras som användes var “(parent-child OR parent-child relation) AND
(gaming problem OR gaming addiction OR problematic gaming)”. Denna sökfras resulterade
i 1 677 träffar inom databaserna. Därmed synliggjordes behovet av en sista avsmalnande fas i
sökprocessen och en sista förfining av sökord. Ett exempel på sökord som användes i detta
sista steg i sökprocessen var “video game AND addiction OR (internet gaming disorder)
AND youth OR adolescents AND parent”. Sökningen, som resulterade i 164 träffar inom
databaserna, exemplifierar hur våra sista sökfaser utmynnade i en mängd resultat inom de
flesta områden som undersöks i denna studie. Däremot identifierades en kunskapslucka,
vilken redogörs för i avsnittet om reflektioner över kunskapsläget. Denna försvårade
sökningen och medförde ett stort behov av att använda kedjesökning. Genomgående
filtrerades sökningarna så att artiklarna skulle vara kollegialt granskade, eftersom det medför
en viss kvalitetssäkring.
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4.2 Spelandets funktioner
Spelande kan härledas långt bakåt i historien och har utmynnat i en form av video- och
datorspelande som skiljer sig från innan genom egenskaper som erbjuder en psykologisk och
social upplevelse (King & Delfabbro, 2018). Trots detta argumenterar forskare för att de
positiva effekterna från dagens spel ser likadana ut som för traditionella spel (Granic et al.,
2014). De uttrycks vidare att den nya komplexiteten inom spel har inneburit flera fördelar för
de som spelar idag jämfört med de som spelade traditionella spel (ibid.). Det traditionella
spelets fördelar är många och till exempel kan spelet göra att en glömmer bort vardagen en
stund och kan njuta av socialt umgänge (Fritz, 2004:92,96; Rogersdotter, 2011:25,26). De
vanligaste spelen idag är som nämnt i begreppsdefinitionerna, MMORPG,
first-person-skjutspel och strategispel. King och Delfabbro (2018) nämner också en annan
populär spelform, MOBA (Multiple Online Battle Arena). Alla dessa spel har gemensamt att
de inte har ett slut och oftast omfattar en hel värld som kan utforskas obegränsat (King et al.,
2010). En värld som trots sin virtuella karaktär kan upplevas viktig och verklig (King &
Delfabbro, 2018).

Spelandet medför många positiva aspekter. Enligt Granic et al. (2014) främjar spelandet
kognitiva, emotionella och sociala förmågor hos användarna, vilket i förlängningen kan leda
till bättre psykisk hälsa och välmående. Även Kaye et al. (2018) förespråkar spelandets
emotionella fördelar. Granic et al. (2014) menar att dessa fördelar bidrar till att negativa
känslor kan utarbetas och leda till tillfredsställelse och stolthet när mål uppfylls.
Delaktigheten i dessa spel bidrar till en känsla av att ha uppnått något och spelandet låter en
fly från det besvärliga i livet (Granic et al. 2014; King & Delfabbro, 2018). Spelets
interaktiva funktioner kan också sudda ut socioekonomiska och generationsmässiga gränser
(Granic et al., 2014). Fortsättningsvis har spelande även inlärningsfördelar för många olika
grupper, bland annat för människor med autism och impulskontrollstörningar (Griffiths,
2010). Spelandet kan även användas för att träna upp olika förmågor (ibid.). Spelande som
verktyg har också beaktats i förhållande till hälsoåtgärder för barn och unga och har ansetts
bidra med en social funktion (Granic et al., 2014). Vidare omnämns även fysiska fördelar i
form av bättre kognitivt betingad kroppsmotorik (Pujol et al., 2016). Spelande kan även
användas som rehabilitering för muskelkontrollstörningar, förbättringar i perceptuell
bearbetning, kontroll av kroppsställning och rörlighet (Deutsch et al., 2008).

4.3 Spelandets baksidor
Trots att spelandet i sig associeras med positiva faktorer, placeras ungdomars spelande ofta i
ett negativt sammanhang.

Inledningsvis belyses spelandets negativa kopplingar från ett socialt perspektiv och Pujol et
al. (2016) menar att konsekvent spelande kan kopplas till kamratkonflikter och problem med
interaktioner. Även Lobel et al. (2017) pekar på att ungas sociala förmågor kan begränsas till
följd av mer än 8 timmars speltid per dag, beroende på vilken typ av datorspel det rör sig om .
Försämrade problemlösningsförmågor och brister i fundamentala läs- och skrivförmågor har
även identifierats som eventuella sociala konsekvenser av problematiskt spelande (Farchakh
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et al., 2020). Bristfällighet i skolgång och regelbunden sömn har också setts som
konsekvenser av en hög grad spelande (Sugaya et al., 2019).

Även om spelande kan anses föranleda vissa specifika konsekvenser, ifrågasätts
orsakssamband som pekar på att ett visst spelbeteende ovillkorligt leder till en viss typ av
konsekvens. Hellström et al. (2012) exemplifierar detta tankesätt då de menar att spelandets
konsekvenser utöver spelbeteendet bestäms av intentionen med spelandet. Detta eftersom en
lägre risk för problematik kunnat härledas till sociala spelintentioner, medans en högre risk
istället kopplades till spelande med flyktmotiv och intentionen att passa in i en grupp (ibid.).

Vidare har flera negativa, psykologiska och psykosociala faktorer påträffats i förhållande till
ungdomar med spelproblematik. Stress är en vanligt förekommande faktor eftersom stress
exempelvis kan kopplas högre stress och särskilt akademisk stress med problematiskt
spelande (Dreier et al., 2017; Jeong et al., 2019). Spelproblematik förknippas också med
psykisk ohälsa och psykiatriska symtom, där de vanligaste symtomen är depression, ADHD
och ångestsyndrom (Vadlin et al., 2016; Király et al., 2017; González-Bueso et al., 2018;
Hellström et al., 2015).

I den mån ungdomar redan har utvecklat IGD tycks även emotionsproblem ha en förbindelse
med spelande (Singh et al., 2020). Detta exemplifieras genom en undersökning av
psykosociala problem hos 12 938 ungdomar med konstaterad IGD där aggressivitet och
svårigheter att förhålla sig till regler har kopplats med diagnosen (Müller et al., 2015). Från
ett medicinskt perspektiv bekräftar Hsieh (2016) förbindelsen mellan argsinthet och
problematiskt spelande genom att härleda den till förändringar i nerv- och impulssystemet.

Andra psykosociala och psykologiska faktorer som associeras med spelande är coping,
kognitiva tankesätt, försämrade kognitiva funktioner och självkontroll. Personer med
spelproblematik har uppvisat dysfunktionella copingstrategier och ett annat kognitivt
tankesätt kring spelande bland annat gällande hur de ser på belöningar inom spelet och hur de
reglerar spelandet (Dreier et al., 2017; King och Delfabbro, 2016b). Hjärnans funktioner kan
även påverkas av problematiskt spelande, exempelvis i form av försämrade uppmärksamhets-
och minnesförmågor (Sugaya et al., 2019; Farchakh et al., 2020). En sista faktor som
associeras med problematiskt spelande är självkontroll, då mindre självkontroll associeras
med högre grad problematiskt spelande (Jeong et al., 2019). Det finns också ett påvisat
samband mellan response inhibition (förmågan att behärska sina responser) och impulsivitet i
förhållande till problematiskt spelande eftersom båda påverkar självkontroll (Chen et al.,
2014: Billieux et al., 2011).

Avslutningsvis undersöker forskare även fysiska, ekonomiska och tidsmässiga perspektiv på
spelande. Hellström et al. (2015) talar för ett samband mellan problematiskt spelande och
muskelskelettproblematik medans Dreier et al. (2017) menar att problematiskt spelande kan
utmynna i att mer tid och pengar investeras i spelet än vad som görs om man inte spelar på ett
problematiskt sätt. Hitintills har positiva och negativa faktorer uppmärksammats i förhållande
till spelande.
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4.4 Problematiskt spelande och definitionens tvetydigheter
Ovan har video- och datorspelande kopplats till flera negativa faktorer vilka har gjort att
spelande i sig många gånger har sett som problematiskt. Något annat som kan förklara hur
spelandet har kommit att ses som problematiskt är den ökade medikaliseringen inom
samhället (Conrad, 2007:7). Medikalisering är enligt Conrad en process genom vilken ett
problem börjar betraktas ur ett medicinskt perspektiv och som ett sjukdom (ibid.:4). Inom
forskningsfältet är det tydligt att ett psykologiskt och medicinskt perspektiv har varit
framträdande och spelproblematik har behandlats som sjukdom i många studier. Även media
har validerat IGD som diagnos genom att uppmuntra synen på spelande som sjukdom vilket
har bidragit till skapande och legitimering av en diagnos (Parrott et al., 2020; Conrad,
2007:67). Detta talar för att forskningsfältet har undergått en medikaliseringsprocess. Fokuset
på spelande ur ett medicinskt perspektiv kan ses som en betydande faktor till uppkomsten av
diagnosen IGD, vilken ser problematiskt spelande som ett beroende och en sjukdom. Detta
perspektiv kan antas påverka hur föräldrar definierar problematiskt spelande.

Det är dock oklart vart gränsen går mellan problematiskt och icke-problematiskt spelande.
ICD-11 och DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, femte version)
syftar till tydliggöra när spelande blir problematiskt genom diagnoskriterierna för IGD (King
& Delfabbro, 2018). Kriterierna omfattar en försämrad förmåga till självkontroll, prioritering
av spel och oförmåga att sluta spela när det innebär konsekvenser för ens liv (WHO, 2018).
Diagnosen har som tidigare nämnt validerats av media samt utifrån viss forskning men även
genom att ha antagits av ICD-11 (Parrott et al., 2020; Jo et al., 2019). Däremot har diagnosen
även kritiserats av forskare av åtskilliga anledningar. IGD har kritiserats för att att var
komplex nog samt att inte vila på vetenskapliga grunder (van Rooij et al., 2018; Paulus et al.
2018). Detta eftersom den inte underbyggts av tillräckligt många transparenta studier som
visar olika perspektiv (ibid.).

Problematiskt spelande som koncept innehåller därmed många otydligheter och har väckt
många debatter. Det finns en otydlighet kring huruvida spelande är beroendeframkallande i
sig självt vilket har lett till förvirring kring om det kan missbrukas. Därtill anses det inte lika
problematiskt att engagera sig i andra aktiviteter som det är att engagera sig i spelande.
Möjligen kan det bero på att spelandet som aktivitet i många fall inte producerar någonting
konkret, såsom en låt eller en tavla, vilket stämmer överens med Fritz syn om att spelande
länge har betraktats i termer av användbarhet (Fritz, 2004;92; Rogersdotter, 2011:25).
Problematiskt spelande som koncept har även kritiserats på andra grunder; att spelande inte är
problematiskt i sig, att det finns otydlighet gällande hur spelande förhåller sig till de negativa
faktorerna och att spelandet inte behöver vara huvudproblematiken.

Spelproblematiken behöver studeras som mångfacetterad eftersom det inte finns en påvisad
problematisk struktur inom spelandet samt att ökad speltid inte kan kopplas till ökad risk för
spelproblematik (Wood et al., 2007; Király et al., 2017). På grund av detta har forskare
ifrågasätt existensen av problematiskt spelande (ibid.). Däremot anser andra att problematiskt
spelande inte kan studeras som ett beroendeframkallande medel, utan måste studeras i sin
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komplexitet. Exempelvis uttrycker King och Delfabbro (2016b) att flera faktorer påverkar
risken för problematiskt spelande såsom intensiteten i spelandet, spelfrekvensen och den
påverkan spelandet har på andra delar i livet. Paulus et al. (2018) menar på ett annat sätt att
det handlar om hur interna och externa faktorer samspelar i spelarens liv.

Ytterligare en aspekt inom tveksamheten till problematiskt spelande är otydligheten kring om
problematiskt spelande orsakar de negativa faktorerna, om de negativa faktorerna orsakar
problematisk spelande eller om dessa samvarierar. Detta kan förklaras genom att det inte
finns många longitudinella studier inom fältet vilket gör det svårt att visa i vilken riktning de
påverkar varandra (Paulus et al., 2018). Stress är ett exempel på en negativ faktor som både
kan antas förvärra spelmissbruk, orsakas av den eller existera samtidigt och oberoende av
spelande.

Avslutningsvis diskuteras huruvida spelandet bör ses som huvudproblematik eller inte.
Oavsett om problematiskt spelande är orsakat av eller orsakar de negativa faktorerna, finns
dessa faktorer och dessa kan vara viktigare att behandla än problematiskt spelande i sig.
Exempelvis finns det vissa spelare som behöver hjälp med annan problematik fast att
spelandet ändå hamnar i fokus, medan andra spelare riskerar utveckla IGD utan att få hjälp
med sitt spelande (Colder Carras & Kardefelt-Winther, 2018). Kardefelt-Winther (2014)
uttrycker att överdrivet spelande är en copingstrategi för andra problem snarare än en
problemskapare i sig, vilket exemplifierar hur spelandet hamnar i fokus när andra problem
kan vara mer akuta. Eftersom spelproblematik kan bero på komplexa faktorer, att det är oklart
i vilken riktning de negativa faktorerna påverkar varandra och att spelproblematiken inte
behöver vara huvudproblematiken i sig, finns det tveksamhet till konceptet problematiskt
spelande. Däremot kan dessa resonemang också argumentera för en bedömning av varje
individs särskilda situation.

4.5 Föräldrars inverkan och syn
För att förstå samt åtgärda problematiska spelbeteenden bör familjefunktion och föräldrars
roll beaktas eftersom familjen är delaktig i barnets liv och bör inkluderas i åtgärderna.

Bonnaire och Phan (2017) påvisar inledningsvis att familjens roll påverkar uppkomsten av
IGD samtidigt som Sim et al. (2021) belyser betydelsen av delaktighet i
återhämtningsprocessen. Hårddraget hävdas även att internetberoende kan förutsägas i
bristande föräldraförmågor såsom otillgänglighet, sämre värderingsförmåga och okänslighet
(Trumello et al.,2018). Andra riskfaktorer som omnämnts är misshandel i hemmet i
kombination med mobbning i skolan (Vadlin et al., 2016). Således enas forskare om att en
fungerande relation mellan barn och föräldrar kan vara en skyddsfaktor för problematiskt
spelande (Su et al., 2018; Sugaya et al., 2019). Detta bekräftas även i studier som påvisar att
ungdomar med redan utvecklade spelproblem hade en sämre föräldrarelation än de som inte
hade spelproblem (King & Delfabbro, 2016a; Bonnaire & Phan, 2017).
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Utöver föräldrars delaktighet, föräldrarelation och föräldraförmågor tycks även medlingsstil
och kontroll kunna påverka spelbeteenden i positiv eller negativ riktning. Su et al. (2018)
menar att föräldrars kontroll visat sig ha en positiv effekt på ungdomars spelande, vilket är en
uppfattning som även delats av ungdomar själva. Att föräldrar lägger sig i spelandet, så kallad
medling, har också visat sig leda till mindre skolstress och självkontroll. Detta har i sin tur
bidragit till ett mer hälsosamt spelande (Jeong et al., 2019). Det har även fastslagits att mer
spelande ofta kopplas till minimal spelreglering från föräldrarna (Brooks et al., 2016).
Däremot gäller detta bara medlingens påverkan på speltiden och inte spelproblematiken i sig.
Detta eftersom det visat sig att speltiden inte entydigt korrelerar med problematiken. Däremot
finns vissa studier som talar för att en begränsning förväntas kunna motverka IGD (Bonnaire
& Phan, 2017; Lyu, 2017).

Forskare är vidare oeniga kring huruvida familjerelationen eller den restriktiva hållningen är
viktigast i spelhanteringen (Lyu, 2017; Choo et al., 2014). För ungdomar som själva
intervjuats kring vad de ansåg vara en optimal spelhantering visade sig förståelse för spelets
innebörd behöva kombineras med ett begränsande förhållningssätt (Meriläinen, 2021). Därtill
har föräldrar en betydande och komplex påverkan på utvecklingen av spelproblematik genom
föräldraförmågor, sin relation till barnet och medlingstil.

Eftersom föräldrar har visat sig inverka på ungdomars spelande har forskare även intresserat
sig för hur deras syn på spelandet ser ut och hur denna knytas till själva hanteringen. Att
föräldrars inställning till spelande även påverkar hanteringen bekräftas av Stijn et al. (2019)
som menar att föräldrar som är mer negativt inställda använder mer kontroll. Detta anses
vidare ge en än mer negativ effekt på spelandet varpå en normal grad av kontroll förespråkas
(ibid.). Därtill uttrycker Enevold et al. (2018) att föräldrar som inte förstår spelandets
innebörd på samma sätt som ungdomar kan bidra till en ineffektiv hantering av problem som
föräldrar anser beror på spelande, men ungdomar anser beror på annat.

Forskare har även undersökt vad som kan ligga bakom synen hos föräldrar och konstaterat att
förväntningar på ungdomen som familjemedlem och föreställningar om att den inte ska klara
av skola, träning och det sociala är sådant som spelar in (Kutner et al., 2008: Gregersen,
2018). Ungdomar upplevde själva att stigma kring spelande påverkade hur föräldrarna
hanterade spelandet (Brus, 2018).

Sammanfattningsvis kan en negativ syn på spelande bygga på fördomar om spelande som
hinder för ungdomens roll i hemmet och andra livsuppgifter. Synen kan påverka hanteringen
av negativa spelbeteenden och bidra till en mer konstruktiv hantering. Föräldrars inverkan
som byggs på deras syn har därmed en betydande roll i spelproblematikens utveckling.

4.6 Reflektioner över kunskapsläget
Det finns omfattande forskning kring ungdomar och datorspelande och spelandet diskuteras i
förhållande till många olika aspekter. Emellertid finns mindre forskning gällande föräldrars
inverkan och syn på problematiskt spelande. Forskningsfältet omfattar flera olika discipliner
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samt perspektiv på spelandes påverkan på ungdomar. Dock belyser mycket forskning inom
fältet bara spelandets negativa sidor och inte de positiva (Granic et al., 2014).

Fältet är vidare internationellt och studierna bygger på både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Trots detta finns vissa brister i fältet då det exempelvis rymmer flera olika
mätmetoder, vilket kan innebära svårigheter i att jämföra resultat. Exempelvis studeras
spelproblematik utifrån de olika begreppen IGD, risk för IGD och problematiskt spelande,
vilka alla tillskriver problematiken olika innebörd. På så vis kan resultaten vara svåra att
jämföra. Vidare innefattar studier inom fältet ofta slutsatsen att problematiskt spelande inte
existerar eftersom det inte anses problematiskt i sig självt vilket flera studier har motbevisat.

Slutligen finns en kunskapslucka kring föräldrars inverkan och syn på problematiskt spelande
och då särskilt föräldrars förståelse av spelproblematik som koncept. Där tar föreliggande
studie vid genom att utforska problemet med stöd i en kvalitativ innehållsanalys av
diskussionsforum och utifrån ett annat perspektiv. Metoden öppnar likt intervjustudier upp för
en djup förståelse för fenomenet och bidrar likt enkätundersökningar med ett vidgat urval.
Studien kan därmed inom fältet positioneras avsides andra studier rent metodologiskt,
teoretiskt och urvalsmässigt.

5. Teori
I nästföljande del kommer studiens teoretiska utgångspunkter i form av Foucaults teori om
disciplin och Börjesson och Palmblads teori om problembarnet och det goda föräldraskapet
att redogöras och härledas till studiens syfte och frågeställningar. Dessa teorier användes för
att förstå hur föräldrars definition av problematiskt spelande påverkades av att spelande
kunde ses som ett avvikande beteende utifrån en ordning inom samhället eller ett ideal kring
ett normalt barn eller förälder.

5.1 Disciplin
Disciplineringen härstammar från vad Foucault beskriver som samhällets och rättsväsendets
förändring mot ett straffsamhälle, vilket innebär ett samhälle inom vilket alla övervakar och
reglerar varandra (2017). Denna utveckling skedde i och med fängelsernas framväxt, genom
vilken bestraffning genom sociala funktioner institutionaliserades i samhället, någonting som
Foucault använder militärläger för att exemplifiera (ibid.:169). Syftet var att kategorisera
människor som inte följde lagarna utifrån den ideala disciplinära apparaten (ibid.:169). För att
uppnå detta användes disciplinen eftersom den utmynnade i samma resultat som slaveri, sett
till dess nytta utan att vara lika kostsam eller våldsam (ibid.:175).

Disciplinen är således det arbetssätt som används för att kunna tillämpa maktutövning i
samhället (Foucault, 2017:216). Tre verktyg som används inom disciplinen är den hierarkiska
övervakningen, den normaliserande sanktionen och examen (ibid.:217). Den hierarkiska
övervakningen innebär ett kontrollerande, nätverksliknande system, bestående av människor
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som kontrollerar och disciplinerar varandra (ibid.:217, 226). Denna övervakning sker inte
bara nedåt i hierarkin utan i alla riktningar och disciplineringen genomsyrar på så vis hela
samhället (ibid.:226). Eftersom makten finns överallt kan den anses indiskret eftersom den i
många fall är osynlig och präglas av reserverade metoder (ibid.:226-227).

Inom den normaliserande sanktionen som verktyg beskriver Foucault “en artificiell ordning”,
genom vilken allt som inte följer straffsystemet är avvikande och straffbart (2017:180). Straff
innebär allt från grövre fysisk bestraffning till mindre verbala kränkningar eller
tillrättavisningar (ibid.:227). Straffen aktualiseras så fort personer avviker från ordningen och
tjänar till att korrigera snedsteg och minska avvikelse, alltså inte för att utesluta människor
som ter sig annorlunda (ibid.:231-233). För att behålla ordningen tillämpas belönings- och
bestraffningssystem, genom vilket individer värderas i förhållande till varandra i termer av
bra eller dåliga individer (ibid.:231). Individer lär sig därmed följa ordningen för att slippa
bestraffning och istället belönas (ibid.:231). Att fullfölja denna värderingsskala genom
belöning och bestraffning medför att avvikande beteenden kan lokaliseras och synliggöras
(ibid.:231). För att forma individer som har betett sig avvikande kan de därmed bestraffas
(ibid.:231). Belöning och bestraffning innebär på så sätt att människor differentieras och
konformitet skapas, vilket i sin tur till skapar en gräns för vad som anses normalt och inte och
utmynnar i att vissa beteenden normaliseras (ibid.:232-233). Normaliseringen resulterar i sin
tur i homogenitet då människor uppmuntras förhålla sig till ordningen och bete sig önskvärt
(ibid.:233).

Examen innefattar vidare den process, varigenom individen görs till någon som kan
disciplineras och därmed få sina egenskaper granskade och bedömda (Foucault, 2017:238).
Foucault nämner både sjukhus och skolor som olika exempel på institutioner där examinering
sker (ibid.:236-237). Denna process innebär att staten istället för att synliggöra sig själv och
sin makt över individen, tvingar individen att göra sig själv synlig genom att underkasta sig
examineringsprocessen och låta sig granskas (ibid.:238). Genom examinering blir individen
på så vis ett objekt och ett fall, samtidigt som ens särdrag observeras, dokumenteras och
kontrolleras genom individualiteten (ibid.:242-243). De särdrag som identifieras bedöms
därefter i förhållande till koder och kategorier, vilka exempelvis kan vara diagnoskategorier
(ibid.:241). Enligt Foucault har tvång i moderna dagar lett till vetenskapen om individen
(ibid.:242). Denna vetenskap och maktutövning utgörs av de tre tidigare nämnda verktygen,
genom vilka individen bedöms, jämförs och effektiviseras utifrån sin individualitet (ibid.).

Foucaults teori om disciplin (2017) är relevant för syftet eftersom föräldrar både kan
betraktas som en disciplinär apparat som bedömer sina barn, jämför dem med andra och
behandlar dem utifrån sin individualitet. Samtidigt kan föräldrar betraktas som kontrollanter
som bidrar till disciplinering, särskilt eftersom föräldrarollen kan innebära kontroll i sig.
Föräldrar kan betraktas som kontrollanter gentemot ordningen inom samhället men även
inom forumen. Vidare kan spelande som aktivitet anses gå emot ordningen, vilket gör att barn
som spelar betraktas som avvikande i relation till andra. Teorin ger därmed förståelse för hur
föräldrars syn på spelande som avvikande påverkas av deras egen roll som kontrollanter inom
samhället och forumen och som bestraffare inom familjen.
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5.2 Det balanserade barnet och det goda föräldraskapet
Börjesson och Palmblads (2003:18-21) teori om problembarnet och det goda föräldraskapet
förklarar hur föreställningar om normala föräldrar och barn skapas av experter utifrån flera
faktorer och frambringar ett idealt sätt för föräldrar och barn att vara på. Författarna menar att
denna skapandeprocess börjar med en strävan hos välfärdsstaten om att skapa bra medborgare
och normalitet (ibid.). Denna strävan efter att alla ska rätta sig efter vad som utgör en bra
medborgare utgår ifrån moraliska principer men beror även på situationen och
tidssammanhanget (ibid.). Eftersom det på så vis är välfärdsstaten som skapar en normalitet
är det också dess uppgift att bestämma vad som är avvikande (ibid.). Dessa bedömningar
syftar till att det som är avvikande så småningom ska åtgärdas och för att åtgärda det måste
välfärdsstaten blanda sig in i familjen och kontrollera att föräldrar tar sitt ansvar över att barn
ska utvecklas på rätt sätt och på så vis bli bra medborgare (ibid.). Välfärdsstaten blir därmed
kontrollanter av vad som är normalt och ska se till att det normala upprätthålls inom familjen
(ibid.).

Experter är de som bestämmer vad som anses normalt inom samhället och deras bedömning
baseras på både vetenskap och vardagliga åsikter (Börjesson & Palmblad, 2003:18-21). Dessa
åsikter baseras på olika roller inom samhället, vilka skiljer mellan normalt och avvikande
(ibid.). Rollerna byggs upp genom vardagsspråket, vilket blir till kulturella föreställningar
och sedan vardagliga åsikter (ibid.). Föreställningarna om den ideala föräldern och det ideala
barnet finns på så vis inte endast inom välfärdsstats experter utan internaliseras även i
individer (ibid.). Om förväntningarna inte internaliseras är personen avvikande och i behov
av en åtgärd såsom medicinering (ibid.). Dessa ideal återfinns därför även på en mikronivå,
exempelvis inom familjen men även hos individen själv (ibid.). Idealen omfattar således
föräldern genom det goda föräldraskapet, relationen mellan barn och föräldrar samt barnet
genom det balanserade barnet (ibid.).

5.2.1 Det balanserade barnet
Börjesson och Palmblad beskriver hur problembarnet uppenbarade sig i början av 1900-talet i
och med professionaliseringen och välfärdsstatens framväxt (2003:21-31).
Professionaliseringen innebar förutom en ökad tilltro till experter, ett ökat intresse för att
analysera barns beteenden och ifrågasätta föräldrars kompetens inom olika områden
(ibid.:18-19). Välfärdsstatens uppkomst bidrog utöver detta till statlig inblandning i
familjeangelägenheter och ansvar för barns utveckling (ibid.:19).

Uppkomsten av problembarnet har lett till frågor om vad som egentligen är eftersträvansvärt
hos ett barn och vad som gör att barnet kan klassificeras som balanserat (Börjesson &
Palmblad, 2003:21-22). Huruvida ett barn är balanserat har enligt Börjesson och Palmblad
berott på hur skötsamt barnet är utifrån samhällets grundläggande moraliska ståndpunkter
(ibid.:21-30). Ståndpunkter som inledningsvis grundas i kulturella föreställningar om vilka
personliga egenskaper och levnadsmönster som är accepterade och vilka som är avvikande
(ibid.:21-30). På senare tid uppges avvikande beteenden alltmer förstås utifrån medicinska
och psykologiska perspektiv, vilket har gjort många av dem mät- och klassificerbara utifrån
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diagnoskriterier (ibid.:18-20). Denna övergång har enligt Börjesson och Palmblad lett till
synen på barns brister som möjliga att åtgärda med hjälp av experter (ibid.:19-20).

Vidare menar författarna (2003:24) att bedömningar av barns beteenden och det ideala barnet
har präglats av vissa normupsättningar och ideal. Dessa har utmynnat i eftersträvansvärda
karaktärsdrag, som barn varken får ha för mycket eller för lite av för att anses normala
(ibid.:30). Några sådana, vilka anses vara ideala är trevlighet, vederhäftighet, följsamhet och
kreativitet (ibid.:24). Att vara trevlig beskrivs som en balans mellan tillbakadragenhet och
tjänstvillighet, vederhäftighet, mellan att inte vara inställsam till förväntningar och
ögontjänande, följsamhet, mellan inåtvändhet och ja-sägande och kreativitet, mellan tröghet
och överfantiserande (ibid.:24-30). Andra eftersträvansvärda egenskaper är självständighet,
tålmodighet, frimodighet, tålighet och uthållighet (ibid.:26-27). Barnet anses slutligen även
behöva besitta förmågan att ta för sig utan att styra och ställa för mycket samt vara öppen och
tillgänglig för interventioner och stöd från vuxna (ibid.:29-30). Detta kan göras genom att en
visar förtroende för sina föräldrar men även professionella (ibid.:24-30).

5.2.2 Det goda föräldraskapet
Experters kunskap om föräldraskap har vidare lett till ett ifrågasättande av föräldrars
kompetens och utmynnat i en slags hierarki av visdom (Börjesson & Palmblad, 2003:19).
Genom denna förväntas föräldrar lita på att experterna vet mer om föräldraskap och därtill
vara öppna till deras insatser (ibid.:39-40). Föräldrarna förväntas även själva följa forskning
från experterna (ibid.39-40). Detta har lett till att föräldraskap också har professionaliserats
och börjat betraktas som ett vetenskapligt projekt som också uppmuntras till självhjälp
(ibid.:31). Dessa förväntningar på föräldrar har lett till ett ideal i form av den kompetenta
föräldern eller det goda föräldraskapet (ibid.). Den kompetenta föräldern är den som ska ha
drivkraft att hjälpa sitt barn utifrån vetenskapliga kompetenser medan den samtidigt litar på
och följer experternas råd (ibid.:31, 42-43). Vidare ska den uppvisa särskilda egenskaper,
såsom att inte ska vara för klängig mot barnet eller för kall (ibid.:31-38). Utifrån detta ideal är
föräldrarna fortfarande förklaringen till varför barnet avviker, även om barnet ses som
problemet (ibid.:31-32).

Både idealen för den kompetenta föräldern och problembarnet är relevanta för syftet eftersom
idealen visar vad som anses normalt och att de som hamnar utanför idealen blir avvikande
(Börjesson & Palmblad, 2003). Liknande teorin om disciplin används problembarnet för att
förstå hur föräldrars definition påverkas av hur spelande inte ses som normalt och inte ingår i
idealet och därmed gör barnet till en avvikare. Denna teori ger ännu mer djup eftersom den
också används för att förstå hur föräldrars definition påverkas av att de själva måste förhålla
sig till idealet för att inte bli avvikande i sitt föräldraskap.
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6. Metod
Detta avsnitt behandlar studiens metod och inleds med en diskussion om
socialkonstruktionismen och dess relevans för studien. Därefter redogörs valet av metod,
vilken är en dokumentstudie av diskussioner på diskussionsforum samt studiens
materialinsamling. Efter detta beskrivs urvalsprocessen och hur den kvalitativa
innehållsanalysen tillämpas på studien. Sedermera behandlas frågor om trovärdighet,
tillförlitlighet och överförbarhet samt etiska överväganden kring studien. Avsnittet avslutas
med en diskussion kring metodval.

6.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt

Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är socialkonstruktionismen, vilken ser
verkligheten som uppkommen genom människors gemensamma överenskommelse om
sociala aktiviteter (Payne, 2015:40). Dessa sociala överenskommelser blir sanna och
verklighet allt eftersom de vänjs in och institutionaliseras (ibid.:40-41). Människor skapar på
så vis en verklighet samtidigt som de påverkas av den verklighet som skapas (ibid.:41). Detta
betyder att de sociala konstruktionerna är föränderliga (ibid.:41). Utifrån ett ontologiskt
perspektiv innebär socialkonstruktionism idealism, vilket betyder att en objektiv verklighet
inte existerar (Sohlberg & Sohlberg 2013:59, 274). Det enda som är viktigt är människors
tolkningar av verkligheten (ibid.). Ur ett epistemologiskt perspektiv finns därmed social
kunskap och utgörs av dessa tolkningar av verkligheten (Payne, 2015:41). Kunskapen kan nås
genom en induktiv metod genom vilken material generaliseras kring konstruktioner av ett
visst fenomen för att förstå hur verkligheten skapas (Sohlberg & Sohlberg, 2003:274-275).
Socialkonstruktionismen utgör därmed studiens vetenskapliga utgångspunkt eftersom den
ingår i teorierna som tillsätts i denna studie samt att den passar metoden som används.
Teorierna har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt eftersom de både förklarar hur
verkligheten, det normala och det avvikande skapas. Vidare är socialkonstruktionismen
lämplig för metoden och syftet eftersom vi undersöker föräldrars definitionen av ett socialt
problem. Detta eftersom föräldrars definition utgörs av deras konstruktioner kring
problematiskt spelande samt de konstruktioner som skapas inom dessa forum. Därmed ger
socialkonstruktionism en ram för att kunna förstå hur definitionen skapas.

6.2 Kvalitativ dokumentstudie av diskussionsforum på nätet

6.2.1 Varför dokumentstudie av diskussionsforum
Studien bygger på en kvalitativ dokumentstudie av trådar som återfinns i två olika
diskussionsforum på nätet. Denna metod har valts eftersom vi anser att de diskussioner som
florerar inom dessa trådar kan bidra med förståelse för hur föräldrar ser på och definierar
problematiskt spelande. En dokumentstudie möjliggör själva undersökningen av föräldrars
förståelse för problematiskt spelande genom ett annat tillvägagångssätt än vad som vanligtvis
används inom forskningsfältet. Föräldrars uppfattning om problematiskt datorspelande har
tidigare undersökts med hjälp av många olika metoder, men få använder sig av just denna
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metod. Däremot har metoden använts för att analysera ämnesdiskussioner på internetforum
inom andra områden än datorspelande.

Att analysera just diskussionsforum görs därför att dessa anses kunna bidra med en nyanserad
bild av hur diskussioner om ett visst ämne faktiskt ser ut bland föräldrar (Smedley &
Coulson, 2018). Dessutom anses forumen vara fördelaktiga sett till de stora eller rent av
obegränsade diskussionsvolymer som ofta finns inom de ämnen en intresserar sig för
(Smedley & Coulson, 2018; Holtz et al., 2012). Smedley & Coulson (2018) beskriver hur
diskussionsforum har växt och blivit en betydelsefull plattform för diskussioner av ämnen
som kan relateras till exempelvis hälsoproblem, vilket anses mycket relevant även i
förhållande till problematiskt datorspelande. Vissa påtalar även att analys av
diskussionsforum, till skillnad från exempelvis intervjustudier, kan ge en mer opåverkad bild
av hur föräldrar ser på spelande (ibid.). Detta eftersom att en observatör eller intervjuperson
alltid har en viss inverkan på studieobjektet (ibid.). Holz et al. (2012) menar därtill att tankar
som uttrycks på diskussionsforum kan vara mer frispråkiga än om de istället hade uttryckts
inom exempelvis gruppintervjuer.

6.2.2 Materialinsamling

För materialinsamlingen valdes forumen Flashback och Familjeliv, vilka undersöktes utifrån
de två tidsnedslagen, 2011-2014 och 2018-2021. Inledningsvis bedrevs en sökprocess inom
både forumen utifrån olika tillvägagångssätt. På Flashback användes sökrutan där våra sökord
skrevs in. Vissa sökord mynnade ut i många resultat vilket ledde till att vi valde att sökte
inom kategorin “Barn och Familj” på Flashback för att sålla bort irrelevanta trådar och göra
materialet hanterbart. För att söka på Familjeliv användes istället Googles sökfunktion. Detta
eftersom Familjeliv inte hade någon utökad sökfunktion. På Google kunde vi även söka inom
vissa tidsnedslagen. På Google lades “site:www.familjeliv.se” till bredvid sökordet och
sökorden som användes var spel, spelande, spelproblem, video- och datorspel, datorspel,
barn och spel, föräldrar och spel, datorspel i familjen, för mycket och spel, begränsa
datorspelande, överdrivet datorspelande, problematiskt spelande, spelförbud och förbjuda
spel. Dessa sökord valdes eftersom de berörde spelande och det antogs att föräldrar hade
skrivit dessa ord i inlägg kring spelproblematik. Sökorden inom tidsnedslaget 2011-2014
resulterade i sammanlagt 1 413 sökresultat på Familjeliv och 3 568 på Flashback. Inom
tidsnedslaget 2018-2021 uppkom 1 157 sökresultat på Familjeliv och 2 639 på Flashback.
Därmed fanns alltså många resultat att sålla bland vilket underlättades av att många resultat
var samma inom de olika sökorden samt att arbetet fördelades mellan två personer.

Vidare sparades alla för syftet relevanta trådar i ett separat dokument eftersom vi skulle ha en
möjlighet att hitta tillbaka till trådarna samt kunna försäkra oss om att det material vi plockat
ut inte redan hade använts av oss. Efter att trådarna samlats in valdes de mest relevanta ut.
Trådarnas och citatens beskaffenhet redogörs inom avsnittet om urval. Målet var att samla in
tio trådar för varje tidsnedslag, fem från Flashback och fem från Familjeliv. Detta var möjligt
under det senare tidsnedslaget men inte det tidigare. Flashback hade mindre relevant material
att tillgå mellan 2011-2014 eftersom det kunde inte försäkras utifrån språk eller
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profilinformation om användarna var föräldrar, även om det fanns mycket material. Därmed
gallrades tre trådar bort från de ursprungliga fem utvalda från Flashback och det lades till en
extra tråd från Familjeliv. Vårt slutgiltigt antal trådar blev istället två trådar från Flashback
och sex trådar från Familjeliv, för detta tidsnedslaget. En överblick av trådarna återfinns i
bilaga 1.

Ur trådarna valdes därefter kommentarer eller delar av kommentarer ut för att sparas ned som
citat. Utifrån tidsnedslaget 2018-2011 extraherades 98 citat och från tidsnedslaget 2011-2014
extraherades 86 citat. Materialet sparades i en tabell, där relevanta citat inom samma tråd
sparades i en kolumn under tråden, vilken sammanfattades högst upp. På så vis kunde
resultaten analyseras utifrån hela tråden och inte bara citaten, eftersom interaktionerna är en
del av trådanalysen. Vissa citat behövde även förstås utifrån det citat det responderade till.
Slutligen analyserades citat och sammanfattningar utifrån principerna för kvalitativ
innehållsanalys.

6.3 Urval

För att studien urvalsmässigt skulle förhålla sig till syftet gjordes flera avgränsningar inom
datainsamlingen. Inledningsvis gjordes en begränsning av de diskussionsforum som
analyserades. Detta gjordes först då vi fått en uppfattning om hur många användbara trådar
som fanns inom de olika forumen. Både Flashback och Familjeliv innehöll många trådar på
ämnet datorspelande samt hade många medlemmar. Dessa var viktiga kriterier för att forumet
skulle ge oss tillräckligt mycket material (Holtz et al., 2012).

Utöver detta valdes antalet trådar i syfte att ge varierade svar på vårt syfte. Även om det
uppmärksammades att flera kommentar inom trådarna bestod av liknande åsikter valdes 18
stycken ut, för att vi ansåg att dessa skulle täcka in hela spektrat av åsikter som återfanns
inom forumen. Med andra ord ansågs fler trådar kunna ge en mer representativ bild av
definitionen än att analysera ett fåtal trådar mer djupgående.

Trådarna och citaten valdes vidare efter särskilda kriterier och ett sådant var
publiceringsdatum. För att bättre kunna förstå definitionen sökte vi inom två olika
tidsnedslag, dels för att kunna analysera hur definitionen såg ut nu och dels hur den hade
förändrats över tid samt i och med förändringar som hade skett inom området. Därtill valdes
trådar och citat som publicerades mellan 1 januari 2011 till och med 1 januari 2014 samt
mellan 1 januari, 2018 till och med 1 januari, 2021. Under 2018 kom diagnosen IGD, vilket
kan antas ha påverkat definitionen och därför vi ville se hur fenomenet datorspelande hade
framställts av föräldrar innan och efter förändringen. Ytterligare en anledning till
tidsbegränsningen var att materialet skulle bli mer hanterbart (Smedley & Coulson, 2021).
Därmed ansågs valet av material från olika tidsnedslag fördelaktigt både ur analytisk och
empirisk synpunkt.

Trådarna valdes utöver tidsnedslagen efter sitt innehåll och ett kriterium var att det skulle
förekomma diskussioner som centrerades kring associationer med spelandets negativa eller
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positiva faktorer, barns problematik i förhållande till spelande eller relationen mellan
föräldrar och barn i förhållande till spelandet. Detta kriterium användes eftersom diskussioner
kring spel på andra sätt inte ansågs kunna besvara syftet. Vidare skulle trådarna behandla
video- och datorspelande i den bemärkelse det definieras i avsnittet om begreppsdefinitioner,
nämligen inte i förhållande till gambling eller offline-spel. Ett slutligt kriterium som
användes i gallringen av trådar var att de skulle innehålla diskussioner om ungdomar, inte
unga vuxna eller småbarn, av orsaken att deras problematik ansågs kunna skilja sig från
ungdomars. Detta bedömdes med hjälp av språk, exempelvis med hjälp av ord som
‘utegångsförbud’, ‘min tonåring’, ‘ungdom’ eller ålder. Inom analysen används däremot
oftast ordet barn eftersom det ansågs mer naturligt i förhållande till hur föräldrarna uttryckte
sig. Detta betyder att både barn och ungdom inom uppsatsen syftar på samma åldersgrupp.

Kriterium för citaten omfattade att det skulle framgå att det var föräldrar som diskuterade
barns spelande utifrån sitt perspektiv, för att komma åt just deras definition. Det uteslöt vuxna
som diskuterade spelande från andra perspektiv, exempelvis ur ett professionellt perspektiv
eller ett syskonperspektiv. Denna bedömning gjordes också med hjälp av språk, där ord som
‘mitt barn’ eller ‘jag som föräldrar’ eller ‘utegångsförbud’ bidrog till igenkänning av vem
som var förälder. På Familjeliv kunde vi även granska profiler för att se om personerna hade
angett att de var föräldrar. På Flashback fanns ingen sådan funktion, vilket är en anledning till
varför vi fick mindre relevanta resultat från detta forum. Däremot kunde vissa citaten som
inte var skrivna av föräldrar analyseras utifrån kommentarer från föräldrar som responderade
på dessa. Ett annat kriterium vi inte valde att tillämpa var att barnen som diskuterades skulle
ha en diagnostiserad problematik. Detta grundades i att det hade varit omöjligt för oss att
bedöma detta samt huruvida föräldrar definierade det utifrån en medicinsk eller social syn
ansågs spela mindre roll för syftet. Det relevanta var istället vad föräldrarna ansåg
problematiskt.

Citat valdes även utifrån syftet och frågeställningarna, vilka omfattade aspekter och åtgärder.
Den första frågeställningen medförde kriterier att citaten skulle behandla aspekter av
spelproblematik, för att dessa utgör definitionen. Citaten skulle därmed innehålla
associationer till spelande, synsätten kring spelproblematik och vad det var som sågs
problematiskt med spelproblematiken samt vad som nämnts vid sidan om spelandet. De
aspekter som nämndes skulle även relateras till spelande, för att kunna relateras till
definitionen. Om föräldrar exempelvis bad om råd kring barns spelande samt råd kring en
cancerdiagnos, kunde det antas att det sistnämnda inte relaterades till spelande. Utifrån den
andra frågeställningen, vilken berörde föräldrars strategier, blev kriteriet att citaten skulle
handla om åtgärder som syftade till spelhantering. Det gjorde att citat om åtgärder som
berörde föräldrar och deras välmående uteslöts, exempel ‘ta ett bad och oroa dig inte”.

6.4 Kvalitativ innehållsanalys
Den analysmetod som används är kvalitativ innehållsanalys. Denna metod som i början
användes endast för att systematiskt beskriva manifesta beskrivningar av innehåll, används nu
både som en kvantitativ och kvalitativ metod (Berelson, 1952; Graneheim & Lundman,
2004). Metoden innebär en systematisk kodning av mönster i syfte att nå en subjektiv
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tolkning (Hsieh & Shannon, 2003). I vårt fall används den som metod för att tolka materialet
både på manifest och latent nivå (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har blandat två grenar
inom innehållsanalysen, vilka är den konventionella och den riktade. Den konventionella
grenen innebär understrykning av ord som anses vara nyckelord och initiala analyser utifrån
flera genomläsningar av materialet (Hsieh & Shannon, 2003). Detta leder till etiketter för
orden, vilka sedan sorteras in i kategorier (ibid.). Koder och kategorier definieras därtill i sig
och i förhållandet till varandra (ibid.). Den riktade grenen innebär läsning utifrån studiens
frågeställningar från början men även utifrån förbestämda koder som besvarar dessa (ibid.).

Vår analys började med en initial läsning av citat och understrykningar av nyckelord, vilket
ledde till abstraktionen, genom vilken nyckelord gjordes om till koder och koder fördelades i
kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Denna kodning gjordes utifrån syftet men även
med hänsyn till frågeställningarna. Med andra ord kodades texterna för att komma åt syftet
utifrån hur problematiskt spelande definierades men även med särskild hänsyn till aspekterna
inom definitionen och strategierna som föräldrarna diskuterade. Kodningen inom de två olika
tidsnedslagen delades upp för att förbättra chanserna att jämförelsen mellan dem gjordes
opåverkad. Efter detta skapades kategorierna separat inom de två tidsnedslagen och det
gjordes en gemensam analys av perioderna. Kategorierna jämfördes och fördes samman till
gemensamma kategorier, där likheter och skillnader inom de tidsnedslagen hamnade under
varsin kategori. Slutligen fördelades kategorier under teman. Ett exempel på hur citaten
kodades, kategoriserades och tematiserades visas i tabellen nedan.

Citat Kod Kategori Tema

“Det enda han gör på fritiden är att han
sitter framför datorn och spelar spel.”
(WoWMeister, 2019)

Vill inte göra andra
aktiviteter

Fritid Balansen mellan lek
och vardagssysslor

Vi förhöll oss vidare abduktivt i vår analys. Trots att socialkonstruktionism oftast förknippas
med ett induktivt sätt var kombinationen av en konventionell innehållsanalys och riktad
innehållsanalys också en kombination av en induktiv och deduktiv metod vilket gjorde
abduktion särskilt relevant för oss (Sohlberg & Sohlberg, 2003;274, 275; Hsieh & Shannon,
2003). Vidare diskuterar Graneheim och Lundman (2004) hur denna analysprocess inte är
linjär utan handlar om att pendla mellan nivåerna i processen. Vi använde oss av denna
abduktiva och pendlande process genom att vi först läste igenom materialet och skapade
koder samtidigt som vi vid valet av trådar och citat delvis utgick från våra frågeställningar.

Analysmetoden valdes eftersom vi intresserade oss för definitionen och inte den process
genom vilken den tillkommer. Där hade diskursanalys kunnat tillämpas vilken hade inneburit
ett fokus på diskurserna som utgör definitionen. Istället blev de olika manifesta och latenta
beskrivningarna i texten fokus för att kunna förstå olika delar av definitionen. Analysmetoden
är också lämplig inom ämnen där det finns en kunskapslucka (Smedley & Coulson, 2021),
vilket gör den än mer relevant för denna studie.
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6.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet

Denna studie utgörs av en kvalitativ dokumentstudie vilken undersöker föräldrars förståelse
för problematiskt datorspelande. Inledningsvis innefattar metoden fördelar i och med
materialets brist på reaktivitet, till skillnad från exempelvis intervjustudier (Padgett, 2008).
Att materialet har uttryckts i annat syfte än att studeras och att forskaren själv inte har
närvarat vid tillfället kan innebära att de åsikter som uttrycks blir mer opåverkade och
verklighetsnära (Padgett, 2008:122-123; Smedley & Coulson, 2018).

Studien tillförsäkrar även trovärdighet och tillförlitlighet genom sin genomgående
transparens i metodförfarande såväl analysprocess (Ruth, 1991). Genom att alla steg i
studieprocessen synliggörs, involveras läsaren så pass mycket att den ges möjlighet att
ifrågasätta och kännas vid resultatet eller till och med genomföra studien på nytt och komma
fram till samma resultat, vilket gör studien mer tillförlitlig (Ruth, 1991:284-286).

I kvalitativa studier bedöms kvalitet även utifrån materialets beskaffenhet, vilken innefattar
hur väl materialet ger svar på studiens syfte och frågeställningar samt huruvida materialet har
egenskaper som gör att forskaren kan förstå studiefenomet på ett djupgående sätt (Ruth
1991:284-286). Dessa aspekter har tillgodosetts genom att hela materialets relevans noga har
övervägts i förhållande till studiens syfte, vilket är att förstå hur föräldrar definierar
problematiskt datorspelande. Därtill har materialet endast hämtats från citat som berört ämnet
och som har konstaterats varit publicerat av föräldrar, även om detta inte kunnat bekräftas.
Den mängd material som samlats in och det omfattande antal personer som producerat
materialet har bidragit till en bred och djup förståelse för fenomenet. Eftersom detta är inte en
kvantitativ studie avser resultatet inte att representera definitionen av problematiskt spelande
hos alla föräldrar. Studien avsåg istället att fördjupa kunskapen inom ämnet genom en
djupgående förståelse, vilket kunde göras genom forumen.

Metoden syftar också till att förstå studiefenomenet så rättvist som möjligt i sin kontext och
forskaren utgör mätmetoden, vilket innebär att tillförlitlighet i denna studie delvis bedöms
utifrån våra förutsättningar att tolka föräldrars bild av spelande (Ruth, 1991:277-278, 283).
För att förhålla oss så öppensinnigt som möjligt till vårt studiefenomen har vi försökt vara
medvetna om vår förförståelse för datorspelande och att den påverkar vårt resultat (Ruth,
1991:284). Vi har därtill försökt distansera oss till fördomar liksom förväntningar som fanns
kring hur vi trodde att föräldrar skulle definiera spelande (Ruth, 1991:284). Vi har även varit
medvetna om risken för osynliggörande av spelandets positiva sidor i analysprocessen, då vi
båda saknade inblick i spelandets positiva effekter på barnet. Samtidigt vet vi att vi aldrig kan
känna till hur förförståelse påverkar studien och att det omöjligen går att tolka ofiltrerat.

Angående överförbarhet inom studien finns en varians mellan medlemmar på Familjeliv och
Flashback, där Familjeliv inriktar sig på frågor kring familjen och därmed är föräldrar
huvudpubliken. På Flashback finns ingen särskild riktning och därmed ingen särskild publik.
Fördelen med dessa stora forum, vilka består av mycket material och varians mellan
användarna är att trådarna kan erbjuda en mer varierad inblick i föräldrars definition än ett
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mindre forum (Holtz et al., 2012; Smedley & Coulson, 2021). Studien syftar till förståelse
och inte förklaring och på så vis eftersträvas inte representativitet. Däremot visar studien ändå
en bredd av olika åsikter inom ämnet, vilket bekräftar en viss överförbarhet.

6.6 Etiska överväganden
Föreliggande studie betraktas som en dokumentstudie eftersom avståndet mellan individerna
bakom analysmaterialet och materialet i sig är så pass stort att det inte går att identifiera
verkliga identiteter (Lomborg, 2013). Därmed aktualiseras andra etiska principer än vid
exempelvis en intervjustudie, särskilt gentemot personerna en studerar. Exempelvis behövs
inget samtycke inhämtas för materialinsamlingen (ibid). Eftersom studiens analysmaterial har
inhämtats från öppna forum, krävs inte heller ett samtycke från administratörerna (Holtz et
al., 2012). Därtill kan valet av stora, öppna forum medföra mindre etiska konsekvenser än om
forumen hade varit mindre och slutna (ibid.).

Trots detta har konfidentialitetskravet, innefattande forskarens skyldighet att avtäcka
personliga identiteter, fortfarande beaktats och endast citat som inte kunnat kopplas till
personliga identiteter har därtill använts i studien (Vetenskapsrådet, 1990:12). De flesta av
citaten är dessutom hämtade från personer som inte har ett konto på forumet, vilket gör att de
omöjligt kan härledas till verkliga personer. Även om anonymiteten är en fördel med öppna
diskussionsforum så finns det också nackdelar i form av att vi inte säkert har kunnat veta
huruvida personerna bakom kommentarerna verkligen är föräldrar.

Ett annat etiskt problem som framkommit under processens gång omfattar hur information
som indikerar på att barn far illa ska hanteras då vi har tagit del enstaka uppgifter om barn
som inte mått bra hemma. Dock har vi inte kunnat vidta någon åtgärd eftersom
uppgiftslämnaren var anonym.

6.7 Metodöverväganden

Vissa metodologiska begränsningar förekom i denna studie. När en studerar trådar är det
omöjligt att förstå hur medlemmar påverkas av trådarna. Det har resonerats kring att forum
möjliggör för människor att uttrycka sig anonymt och fritt, men att alla kommentarer i
trådarna påverkas av tonen hos den person som skriver det första inlägget. Därför är det
viktigt att poängtera att trots att vi undersökte definitionen, och inte definitionsprocessen, vi
fortfarande analyserar en interaktion som påverkar definitionen och behöver inkluderas i
analysen. En annan interaktion som vanligtvis påverkar resultatet inom kvalitativa studier är
den mellan studieobjektet och forskaren. Även om denna undviks i dokumentstudier kan det
finnas nackdelar med att studera dokument eftersom det inte finns en möjlighet för
studieobjektet att bekräfta ens tolkning. Därmed är vi begränsade sett till vår tolkning av
materialet, vilket kan orsaka felaktigheter. Däremot kan det argumenteras för att all kvalitativ
forskning innebär en grad av subjektivitet och tolkning. Det som då blir viktigt är att försöka
undvika så mycket fördomar som möjligt och att öka transparensen i hur tolkningar görs.
Genom en abduktiv metod har vi därmed försökt att undanhålla felaktiga tolkningar och
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samtidigt redogöra för de tolkningar vi gör. Ett exempel på en tolkning vi gör är när vi
bedömer huruvida någon är en förälder eller inte.

7. Resultat och analys
I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet utifrån tre huvudsakliga teman som har
identifierats under analysprocessen. Under temat föräldrar påverkar eller påverkas av
spelproblematik behandlas hur föräldrar både uttrycker att de påverkar spelproblematik
genom reglering och deras syn på det och hur de och deras relation med deras barn påverkas
av spelproblematiken. Under temat balansen mellan lek och vardagssysslor behandlas hur
föräldrar ser på barnets relation till lek gentemot vardagsmåsten i förhållande till
spelproblematik. Under temat barnets utveckling behandlas hur föräldrar ser på
spelproblematik i relation till sociala, beteendemässiga och medicinska perspektiv på en
normal utveckling.

7.1 Föräldrar påverkar eller påverkas av spelproblematik
7.1.1 Föräldrars reglering av spelande
Resultaten visade inledningsvis att föräldrar uttryckte att de både påverkade spelproblematik
samt påverkades av den. Föräldrarnas påverkan på spelande omfattade deras val att reglera
spelandet och på vilket sätt de valde att reglera det. Bland föräldrars kommentarer förekom
ofta uppfattningen att barn inte själva kunde sätta gränser för spelande och att reglering
därmed behövdes för att motverka konsekvenser av spelet. Detta kan enligt Foucault (2017)
förstås som att föräldrar är den disciplinära apparaten som ska effektivisera barnets
individualitet genom reglering. Uppfattningen om barnets oförmåga att effektivisera sin egen
effektivitet eller hantera sitt spelande medförde att barnet inte sågs som aktör. Att barnet inte
sågs som en aktör var något vanligare i det tidigare tidsnedslaget.

Vidare uttryckte flera föräldrar under det tidigare nedslaget att reglering ofta sågs som en
skyldighet i föräldrarollen. Många föräldrar vittnade om känslor av lathet eller misslyckande
då spelet inte kunde regleras som en ville. Dessa känslor kunde uttryckas enligt nedan.

“Jag känner mig verkligen jättemisslyckad som mamma om de sitter inne vid datorn hela
tiden! Det går inte…” (2011-2014, Tråd #8) (Gredelina, 2011a)

“Det var världens undergång när jag och min sambo började med detta då jag av lathet och
bekvämlighet lät dem spela när helst de ville när jag var ensamstående.”

(2011-2014, Tråd #4) (Janatiq, 2013)

Utifrån Foucault (2017) och Börjesson och Palmblad (2003) kan dessa känslor förstås som en
påföljd av de bestraffande funktioner som ryms inom det disciplinerande systemet, när
föräldrar inte levde upp till förväntningar på det goda föräldraskapet eller den sociala
ordningen inom samhället. Detta eftersom allt som avviker från det goda föräldraskapet eller
den sociala ordningen är straffbart (Foucault, 2017; Börjesson & Palmblad, 2003). Vidare
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speglas barnets avvikelse i föräldern vilket leder till en dubbel bestraffning eftersom föräldrar
då upplever avvikelse i både sitt föräldraskap och i sitt barn (Börjesson & Palmblad, 2003).
Därtill kan föräldrars kommentarer på diskussionsforum ses som ett sätt att försöka få både
barnet och föräldraskapet att tillhöra idealet. Att misslyckas med att passa in i idealet kan leda
till känslor av avvikelse, vilka internaliseras i en själv samt i den bestraffningen som kommer
ifrån personerna på forumen då forumen kan betraktas som ett straffsamhälle.

Även om de flesta föräldrar enades i att någon form av reglering behövdes, fanns olika åsikter
kring vad som skulle regleras. Den vanligaste synen på reglering var att speltiden skulle
begränsas eftersom mycket speltid i sig ansågs skapa konsekvenser för barnet. Denna
uppfattning förekom främst i det tidigare tidsnedslaget och föräldrarna menade att spelandet
kunde vara problematiskt i sig självt oberoende av andra faktorer. Citatet nedan belyser att
speltid i sig ansågs skapa konsekvenser.

“Vi har alltid haft restriktioner, alltså begränsat speltiden tydligt. Fick han välja själv skulle
han spela dygnet runt. Det är så himla tråkigt, tycker jag?” (2018-2021, Tråd #9) (Kers, 2019)

Förutom speltiden ansågs tillgängligheten till datorn vara det som främst behövde regleras,
vilket löstes genom att barnet inte fick ha en dator på rummet eller genom användning av
olika program som stängde av datorn vissa förutbestämda tider. Liknande tankegångar
uttrycktes även i diskussioner angående vilken mängd reglering ansågs lämplig. Här
underströks vikten av att regleringen skulle motsvara spelets faktiska påverkan på barnet.
Många ansåg att föräldrar istället för att begränsa spel av principskäl eller baserat på regler
man själv hade som liten, skulle lära sig om spelets aktuella inverkan på barnet och dess
fördelar. På så vis bidrog man inte till att skapa ett problem av någonting som inte innan gav
konsekvenser hos barnet.

Under det senare tidsnedslaget sågs barnet mer som aktör. Detta innebar att barnet sågs som
mer kapabelt i sin egen spelhantering än i det tidigare nedslaget. I det senare nedslaget
uttrycktes oftare att det räckte med att föräldrar införde enkla rutiner för att motverka
problematik. Därefter skulle de inte behöva lägga sig i spelandet mer, eftersom barnet kunde
sköta det själv. Den ökade tilltron till barnet i det senare nedslaget kan betyda att föräldrar
vant sig mer vid tanken om att spelande är en naturlig del av barns uppväxt och något de
själva ska kunna förhålla sig till. Även om lika många föräldrar i båda tidsnedslagen tyckte
att spelandet skulle regleras, var det fler föräldrar i det senare som ändå inte reglerade det.
Detta berodde på att det kändes som ett övertramp mot barnet, integritetsmässigt samt om
barnet skötte sig i övrigt. Därmed avstod man oftare från att reglera spelet i det senare
tidsnedslaget fastän man hellre ville att barnet skulle göra annat.

Enligt Foucault (2017) och Börjesson och Palmblad (2003) kan barnets förskjutning till aktör
förstås som att de förväntningarna på huruvida föräldrar ska reglera eller inte reglera spel för
att förhålla sig till den sociala ordningen och det goda föräldraskapet har förändrats. För att
åtgärda spelproblematik i det senare nedslaget ansågs föräldrar därtill kunna anta en mer
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passiv roll på grund av den disciplinering som skedde mer i form av rutiner samt tilltro till
barnet själv, vilket illustreras i citatet nedan.

“Vi har dock ingen skärmtid utan det är frihet under ansvar. Vi har tillsammans med sonen
bestämt att skola och sysslor kommer i första hand.” (2018-2021, Tråd #11) (Ja men va fan,

2018)

Även om reglering av spelproblematik fortfarande diskuterades i termer av speltid inom det
senare tidsnedslaget förändrades synen på hur och när regleringen skulle ske. I det senare
nedslaget påpekades oftare att spel inte skulle regleras förens spelet påverkade barnet negativt
samtidigt som en under detta tidsnedslag oftare föreslog fasta rutiner för speltid redan från
början. Detta påvisar barnets förflyttning till aktör inom föräldrars definition samt ändrade
förväntningar kring hur föräldrar skulle beakta barnets individuella situation i relation till
spelandet istället för att endast reglera. Som tidigare diskuterats har alltså förhållningssättet
till idealen och ordningen utvecklats och förändrats.

Detta kan enligt Foucault (2017) vidare förstås som att föräldrarna försöker utnyttja barnets
individualitet och effektivisera den, inte endast bestraffa ett avvikande beteende. Någonting
som även kan tolkas som att spelandet har börjat ses mindre som ett avvikande beteende
eftersom det inte är lika straffbart. Vidare kan utvecklingen förstås som att föräldrarna på
senare tid försökte hantera spelandet på ett mer balanserat sätt. Många av föräldrarna menade
att för mycket reglering eller en auktoritär reglering utan att uppskattning visades för barnet
kunde leda till att barnet slutade lyssna på föräldrarna eller mådde dåligt. Samtidigt uttryckte
vissa föräldrar att en för liberal reglering skulle förvärra problematiken. Därtill krävdes en
balanserad disciplinering för att hantera spelproblematik, eftersom idealen grundar sig i en
balans av egenskaper (Börjesson & Palmblad, 2003).

Inom det senare nedslaget uttrycktes det oftare att spelandet hellre skulle regleras genom att
vänja barnet vid rutiner än att tillämpa stränga regler eller straffa barnet vid för mycket
spelande. Detta kan relateras till Foucaults (2017) belönings- och bestraffningssystem, genom
vilket föräldrar använder båda medlen i syfte att korrigera beteendet och inte utesluta dem på
ett sätt så att de hamnar i utanförskap. En reglering som centreras kring rutiner och respekt
kan bättre korrigera beteendet istället för att utesluta. Vidare kan det tolkas som att reglering
inte behöver ske på ett synligt sätt eftersom straffsamhällets utveckling har gjort att reglering
och kontrollering idag sköts av alla individer gentemot varandra (ibid.). Föräldrar kan därmed
på senare tid anses ha mindre behov av att disciplinera barnet på ett synligt sätt eftersom
disciplinering görs av alla inkluderande barnet självt.

Spelproblematik kan utifrån föräldrarnas påverkan därmed ses som antingen en brist på
reglering eller för mycket reglering. Det har skett en fokusförflyttning i definitionen genom
vilken barnet har blivit mer av en aktör och därmed ansetts ansvarig att hantera spelandet
själv. Definitionen omfattar även synen på spelandet som farligt eftersom speltid oftast har
varit det som setts som problem samtidigt som spelandet har utvecklats till att alltmer ses som
en vanlig del av barns vardag.
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7.1.2 Relationen mellan föräldern och barnet
Utöver att spelproblematiken ansågs påverkas av föräldrar, var en vanlig uppfattning att
förälder-barn-relationen påverkades av problematiken. Förälder-barn-relationen omfattade
hur problematiken påverkade familjerelationer, föräldrars eget engagemang i relationen till
barnet samt familjetiden. Inledningsvis menade många föräldrar att spelandet och dess
problematik ofta visade sig i form av bråk och dålig stämning i familjen. Bråket uppkom ofta
i samband med att föräldrar reglerade spelet då barnet ville fortsätta spela och den dåliga
stämningen blev en följd av detta. Flera barn uppvisade även aggressionsproblem och
trotsighet gentemot föräldrarna då de begränsades. Andra menade att det problematiska
istället handlade om att det inte förelåg en kommunikation mellan föräldrarna och barnen.
Bland annat då barnet slutade lyssna på föräldrarna som en följd av reglering, vilket gjorde att
många resonerade enligt följande.

“Man väljer sina strider ts, tjatar du på honom hela tiden så kommer han till slut att sluta
lyssna på dig.” (2011-2014, Tråd #4) (UmmAli, 2013)

Utslitna familjerelationer och slutkörda föräldrar var en annan följd som omnämndes lika ofta
som dålig stämning och i vissa familjer menade föräldrar att det gick det så långt att familjer
splittrades. Eftersom flera av dessa aspekter upplevdes uppkomma efter spelregleringen
menade enstaka föräldrar att den mest fungerande åtgärden var att låta barn spela, fast en
egentligen inte ville det. Ibland kompromissades det och i värsta fall fick en släppa på
reglerna helt.

“Jag utplånar mig själv med att hitta på utflykter, gemensamma aktiviteter osv, villkora spelet
osv. Han ställer upp men allt pustande och suckande tar på mina nerver, det är MIG det är fel

på, jag ORKAR inte upprätthålla den miljö han behöver.”
(2011-2014, Tråd #4) (Uppgiven, 2013c)

Ovanstående citat visar påföljder av spelproblematik i form av att föräldrar inte orkar
hantera spelet på ett sätt som en tror behövs. Detta visar återigen på förväntningar som
föräldrar upplever men också hur spelproblematik påverkar relationen med familjen. Utifrån
detta kan föräldrar ses som vad Foucault beskriver som den disciplinära apparaten (2017),
inom vilken regleringen leder till en bråkighet. Denna egenskap gör att barnets beteende blir
onormalt hos det ideala barnet och ordningen inom familjekontexten. Därmed blir spelande
normalt eftersom det ofta är lösningen till bråkigheten, vilket exemplifieras i de fall då
föräldrar låter barnet spela för att slippa gnäll. Samtidigt ses föräldrar som vad Foucault
beskriver som kontrollanter (2017) i en samhällskontext där spelandet anses mer avvikande
än i familjekontexten. Detta tyder på ett dilemma där föräldrar gentemot samhällsordningen
förväntas disciplinera barn till normalitet inom det goda föräldraskapet samtidigt som att
själva regleringen leder till avvikande beteenden i form av bråkighet hos barnet inom
familjekontexten. På så vis är spelande alltså problematiskt när föräldrar inte reglerar det
utifrån samhällskontexten samtidigt som det är mer problematiskt om det regleras inom
familjekontexten.
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Fortsättningsvis uttryckte föräldrar i det senare tidsnedslaget krav på att en behövde visa
engagemang och delaktighet i barns datorspelande medans kraven på barnen förminskades.
Bland de som förespråkade liberala sätt att reglera spel påpekades framförallt att föräldrar
behövde visa förståelse för spelet för att kunna samarbeta med barnet, vilket innebar att man
satte sig in i dess funktioner och värde för barnet. På så vis ansågs förståelse vara avgörande
för att problematiken i familjerelationen skulle kunna undvikas, vilket citaten illustrerar.

“[...] intressera dig för hans värld, låt honom visa dig alla hans prestationer i spelet, hans
gubbar, vilken bana han spelar osv. Han kommer bli jätteglad, tro mig!”

(2011-2014, Tråd #4) (UmmAli, 2013)

“Passa på att prata, kanske lyssna till vad han gör i sitt spel och vilka han har kontakt med.
Det är han ju intresserad av och du kanske inte vet så mycket om spelet?”

(2018-2021, Tråd #9) (Annita, 2019)

Denna skillnad kan tyda på att spelande på senare tid har blivit mer normaliserat i
vardagslivet, vilket gör att föräldrar har blivit tvungna att förstå dess inverkan på barnet för
att sedan kunna reglera det på ett sätt som inte inverkar negativt på familjerelationerna. I och
med spelproblematikens övergång till ett mer medikaliserat problem och att spelandet
konstaterats kunna leda till en sjukdom kan kraven på att föräldrar ska förstå hur barnet
påverkas ha ökat. Dessa krav kan förstås som förväntningar på föräldrar inom idealet som
innefattar att en ska förstå forskning och se föräldraskap som ett vetenskapligt projekt
(Börjesson & Palmblad, 2003).

Inom samma tidsnedslag var det också vanligare att föräldrar ansåg att de behövde respektera
barns intressen, vilket bland annat kunde innebära att man ville anpassa umgängestiden med
familjen efter datorspelandet. Här sågs det även mer naturligt att barn inte ville umgås med
föräldrarna, såvida föräldrarna inte föreslog aktiviteter som barn gillade, vilket illustreras av
uttalandet nedan.

“Och då måste man börja tidigt för det är ingen framgångssaga att komma in i pojkrummet
där 17-årige sonen sitter klistrad vi datorn och föreslå en promenad. Grabben

STIRRAR.......-"WHAT"? Liksom du och jag typ på *typ" PROMENAD!? WHY...?”
(2018-2021, Tråd #15) (Maratonmaniker, 2019)

Det fanns på så vis andra förväntningar på föräldrarollen och barnet i det senare nedslaget,
vilket enligt Foucault (2017) samt Börjesson och Palmblad (2003) kan förstås som att
föräldrar behövde beakta barns intressen mer för att barnet skulle umgås med familjen, förbli
balanserat och passa in i den sociala ordningen. Vidare förväntades inte barnet behöva umgås
med familjen lika mycket som tidigare. Detta innebär som tidigare nämnt, i avsnittet om
reglering, att en förändring har skett mellan tidsnedslagen kring förväntningar. Utöver att
förväntningarna på den kompetenta föräldern förändrats har så även förväntningar på det
balanserade barnet (Börjesson & Palmblad, 2003).

Slutligen kunde spelproblematik förstås utifrån umgänge med familjen. Många föräldrar i
båda tidsnedslagen såg spelande som problematiskt då barn inte intresserade sig för eller
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deltog i umgängestid med familjen. Oavsett om barnet var intresserad av aktiviteten eller inte
förväntade sig majoriteten av föräldrarna under det tidigare nedslaget att barnet skulle vara
med ändå, vilket visas i citatet.

“Det har blivit så svårt att göra något tillsammans med honom! Han vill inte följa med om vi
handlar eller nåt sånt.” (2011-2014, Tråd #6) (Ledsen mamma, 2011)

Många föräldrar inom detta nedslag såg det som att de själva kunde korrigera onormala
spelbeteenden genom att tvinga med barnen på aktiviteter med familjen. Denna uppfattning
skiljde sig från föräldrar inom det senare tidsnedslaget, vilka istället menade att det inte var
korrigerande att tvinga barn att umgås med familjen eftersom det fortfarande var onormalt att
barnet umgicks med familjen utan att vilja det. Detta kan tolkas enligt Foucault (2017) som
att barnet behövde disciplinera sig själv genom att vilja följa med på aktiviteten eller i alla
fall vara den som tog initiativet till denna för att inte avvika från ordningen. Alternativt kan
det förstås som att föräldrar använde mindre synliga disciplineringsmedel till att göra sina
barn normala i det senare tids nedslaget än att tvinga dem följa med på aktiviteter. Umgänge
med familjen skulle därmed inte vara något påtvingat i det senare tidsnedslaget. Däremot
kunde påtvingat umgänge ses som en nödåtgärd som kunde bidra till att barnet inte endast
satt vid datorn. Det innebär att en brist på familjetid ansågs vara en betydande del inom
problematikens definition under både tids nedslagen även om det åtgärdades på olika sätt.

7.2 Balansen mellan lek och vardagssysslor
7.2.1 Fritid
I de utvalda trådarna diskuterades spelproblematik i termer av spelandets värde som
fritidsaktivitet, barnets bristande intresse för andra aktiviteter än spel och hur barnet fördelade
sin fritid.

Inledningsvis såg många föräldrar inte spel som en tillräcklig fritidssyssla i sig själv, utan
någonting som behövde kompletteras med andra aktiviteter för att barnet skulle få en
fullvärdig fritid. Datorspelande jämfördes ofta med lekar som inte skedde framför en skärm
och föräldrarna såg hellre barnen ägna sig åt lekar utanför skärmen såsom utomhusaktiviteter,
brädspel eller idrott. Flera föräldrar uttryckte vidare att de inte såg spelande som skadligt utan
reglerade spelet snarare på grund av sin egen önskan om att barn hellre skulle leka. Detta
förekom oftare inom det tidigare nedslaget, vilket visar på en utvecklingen i synen på
spelande. Hos majoriteten av föräldrarna uttrycktes även en oro för att barns kreativitet,
fantasi och lekförmåga skulle försvinna om de aldrig ägnade sig åt andra lekar än datorspel.
Lika många var rädda för att barnet rentav skulle tappa intresset för andra aktiviteter än spel.

Trots att övervägande del av föräldrarna motsatte sig att barn endast skulle spela på sin fritid,
fanns också förståelse för varför barn valde spel framför annat, framförallt inom det senare
tidsnedslaget. Bland annat uttrycktes att datorspel hade ett annat underhållsvärde än andra
lekar, vilka bara var roliga en kort stund. Spelandets lättillgänglighet var en annan aspekt som
var svår att ersätta med andra lekar och flera föräldrar menade till och med att den gjorde
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spelandet nödvändigt för barnet eftersom det motverkade att barn hade tråkigt. Framförallt i
det senare tidsnedslaget uttrycktes det att barn inte hade kapacitet att roa sig själv utanför
spelet.

En annan positiv aspekt med spelande som nästan bara förekom bland föräldrar i det senare
nedslaget var att spelande ansågs vara en bättre aktivitet än att barnet var ute på stan eller
gjorde dåliga saker såsom att hålla på med droger. Citatet nedan exemplifierar detta.

“Så tacksam över att han inte dräller runt på stan som många andra i hans ålder!”
(2018-2021, Tråd #16) (Mangelina, 2020)

Förekomsten av detta argument i det senare nedslaget kan visa på att spelande inte sågs som
lika problematiskt och att spelande som fritidsaktivitet har blivit mer normaliserat. Detta kan
härledas till att konsekvenser av spelet har allt mer har jämförts med andra aktiviteter som
ansetts kunna orsaka mer avvikande beteenden hos barnet. Därtill kan det tolkas utifrån både
Foucault (2017) samt Börjesson och Palmblad (2003) som att spelande i det senare nedslaget
till och med sågs som en strategi för att den goda föräldern såväl det balanserade barnet inte
skulle avvika mer från ordningen, vilket kunde ske då barnet ägnade sig åt sämre aktiviteter.

Den ökade förståelsen för spelande som en allt större del av barns fritid kan också förstås
utifrån förändringar i de normuppsättningar kreativitet och självständighet som Börjesson och
Palmblad (2003) menar ingår i det balanserade barnet. Bland annat förväntades barnet i det
senare nedslaget inte vara lika intresserat för annat än spel, men inte heller behöva underhålla
sig själv och vara kreativ på samma sätt som i det tidigare nedslaget. Förändringarna i
normuppsättningarna har inneburit att barnen kommit att ses som mindre förmögna att vara
kreativa i och med spelets normalisering som fritidsaktivitet. Samtidigt som de har kommit
att ses som mer ansvariga för hantering av sitt eget spelande i och med den ökade
förväntningen på självständighet.

Vidare påtalade föräldrar i det senare tidsnedslaget oftare vikten av att värna barns integritet
vilket kunde vara ett annat skäl till att man lät barnen spela. Dessa föräldrar ansåg att
datorspel skulle behandlas mer som andra fritidsaktiviteter och uppmuntras snarare än
begränsas. Även detta tyder på förändringar i förväntningar på det ideala barnet samt en ökad
tolerans för spelande. Barn kunde alltså i det senare tidsnedslaget spela mer på sin fritid utan
att ses som avvikande. Föräldrars önskan att inte göra barnet känna sig avvikande på grund av
sin fritidsaktivitet uttryckes enligt nedan.

“Vill du han ska möta dig på halva vägen måste du visa honom att han är viktig, det gör du
inte när du tjatar och gnäller över något som gör honom glad. Allt du visar är att han minsann

inte duger om han inte sportar.” (2011-2014, Tråd #4) (Lilje, 2013)

Däremot ansågs spelande på många andra sätt ha en negativ påverkan på fritiden. En del av
föräldrarna tyckte att det var problematiskt att lägga ned lika mycket tid på datorspel som
exempelvis fotboll eller ett instrument. Detta visar på att datorspelande var problematiskt i
förhållande till barns övriga fritid, även om vissa föräldrar inte uttryckligen skrev att spelande
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var problematiskt. Detta kan utifrån Foucault (2017) och Börjesson och Palmblad (2003)
tolkas som att regleringen tyder på att de såg datorspelande i sig som en avvikande
fritidsaktivitet. Vidare kan det tolkas som att det fanns en förväntning inom ramen för det
goda föräldraskapet att se till att barnet hade andra intressen än datorspel. Att reglera
skärmtiden eller uppmana barn att komma på andra saker att göra än att spela sågs därmed
som en strategi för att motverka konsekvenser hos barnen. Ett exempel på dessa tankegångar
illustreras i citaten nedan.

“Saken är ju den att samtidigt som man vill att de skall utvecklas till egna individer som vet
vad de vill och har sin integritet så måste man nog tvinga dem att hänga med på saker. Oftast
är vår son skitsur till att börja med men tycker sen att det är kul att bygga snökoja med oss.”

(2011-2014, Tråd #6) (Edah, 2011)

Utöver att motverka konsekvenserna av spelandet skulle föräldrar lära barnen att gilla andra
aktiviteter än spel.

“Jag brukar locka dem att gå ut, ibland muta, faktiskt, och när de väl kommer ut är de glada
och springer och hoppar, fastän de sa "nä, vad tråkigt!" tio minuter innan.”

(2011-2014, Tråd #3) (Oleg, 2013)

Vidare sågs spelande många gånger som problematiskt oavsett om barn ägnade sig åt andra
aktiviteter och problematiken avgjordes istället av hur mycket tid barnen lade på själva spelet.
Detta påtalades av föräldrar som reglerade speltiden utan att ta hänsyn till annat som citatet
nedan uppvisar.

“Vi har använt oss av Microsofts föräldrakontroll på sonens dator ända sedan han fick egen
dator. Där kan man begränsa speltiderna vilket är jätteskönt.”

(2011-2014, Tråd #5) (Rikard 925, 2012)

Tankarna framkom även i diskussioner om hur mycket speltid som var rimligt under helger
eller lov. Många föräldrar, framförallt inom det senare tidsnedslaget, ansåg att speltiden inte
var lika problematisk vid dessa tillfällen.

Även i avsnittet Föräldrars reglering av spelande uppkom tankar kring att reglera speltid,
oavsett hur barnets problematik såg ut annars. Dessa tankar kan ses som ett uttryck för att
spel ses som problematiskt i sig självt, vilket utifrån Börjesson och Palmblad (2003) skulle
innebära att det därmed inte skulle spela någon roll hur balanserat eller normalt barnet är i
övrigt. Att barnet inte ska avvika beror därmed helt på om speltiden begränsas.

7.2.2 Vardagsmåsten
En annan vanligt förekommande aspekt som föräldrar på forumen uttryckte var att barn med
spelproblematik inte skötte sina vardagsmåsten. Det vill säga att de inte gjorde det som skulle
göras i vardagen. Ungdomar med spelproblematik ansågs generellt prioritera spelande över
vardagsmåsten för att de inte vill göra något annat än att spela. Rutinerna sköttes på så vis
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inte och tider passades inte, oftast för att barnen inte förstod hur mycket tid som passerat eller
som nämnt, bara ville spela.

“Det samma gäller i skolgången; en person spelar dator kommer inte inspireras till stordåd i
klassrummet, glöm det!” (2018-2021, Tråd #14) (Roddaren, 2019)

Aspekten som oftast nämndes i förhållande till vardagsmåsten var skolan, vilken ungdomarna
inte ansågs prioritera eller göra bra ifrån sig i på grund av datorspelandet. Detta exemplifieras
i citatet ovan. Många föräldrar uttryckte därmed att spelande inte var ett problem så länge
skolan sköttes, vilket talar för att problematiskt spelande enligt föräldrar hade mycket att göra
med den påverkan det hade skolan. Foucault nämner skolan som ett exempel på ett ställe där
examinering skedde (2017:237). Skolan examinerar barn genom att beskriva dem med en
siffra med hjälp av betyg, vilket i sin tur gör dem till fall. Samtidigt utpekas deras
individualitet genom att systemet berättar vad de är bra eller dåliga på. Eftersom skolan är en
plats som klassificerar och presenterar konkreta bevis för föräldrar om hur deras barn sköter
sig kan det förstås varför skolan betonas inom definitionen.

“[...] och han får tjäna speltid om han städar och dylikt.” (2011-2014, Tråd #4) (Uppgiven, 2013a)

Däremot uttryckte många föräldrar att barn med spelproblematik fortfarande klarade av att
sköta skolan. Detta kan möjligen förstås utifrån att flera föräldrar uttryckte att de använde
speltid som belöning om barnet gjorde bra ifrån sig i skolan, vilket även påvisar fokuset på
skolan i förhållande till spelande. Synen på spelande som en belöning och bestraffning
uppkom oftare inom det tidigare nedslaget, som ovanstående citat exemplifierar, vilket kan
tala för att barn sågs som mer ansvariga för att sköta sina vardagssysslor själva. Detta kan
utifrån Börjesson och Palmblad (2003) förstås som att normuppsättningen om självständighet
började betonas hos det balanserade barnet och kan även kopplas med tidigare resonemang
om att barnen började ses mer som aktörer. Utifrån Foucault (2017) kan detta system av
belöning och bestraffning ses som att föräldrar utnyttjade den normaliserande sanktionen,
vilken används för att identifiera och korrigera beteenden. Föräldrar kunde anses göra detta
genom att identifiera överdrivet spelande som avvikande och korrigera det så att barn fick
tjäna eller förlora speltid.

Andra vardagsmåsten som uppkom inom definitionen var barnets hushållssysslor och sömn.
Spelproblematik ansågs omfatta en benägenhet att inte prioritera hemmet och att inte hjälpa
till med att exempelvis handla eller städa. Sömnaspekten omfattade generella sömnproblem,
en störd dygnsrytm och att barnen inte lade sig i tid. Ytterligare uttryckte flera föräldrar att
barnets spelproblematik krävde att de kontrollerade barnet till att inte spela hela natten och att
de stängde av spelet en viss tid på kvällen för att inte störa sömnen.

“Så länge hon sköter skolan, gör läxor, sysslar med hästen när hon kan osv, så är det faktiskt
inget problem.” (2018-2021, Tråd #12) (Äldreochklokare, 2018)
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Dessa vardagsmåsten exemplifierar ett mer omfattande krav på barnet att vara skötsamt. Flera
föräldrar under det senare tidsnedslaget uttryckte vidare att spelandet inte var ett problem så
länge barnet skötte sig i övrigt, vilket citatet ovan exemplifierar. På så vis betraktades inte
spel som något farligt i sig självt utan farligt med tanke på hur det påverkade barns förmåga
att kunna sköta sig inom andra områden.

“Ja, balansen är viktig.” (2018-2021, Tråd #11) (Tvilli ngmamm aVastm anland, 2018)

“Självklart ska man börja oroa sig om barnet enbart spelar hela sin vakna tid.”
(2018-2021, Tråd #10) (IceKitten, 2018)

Fokus på skötsamhet i stort under det senare tidnedslaget pekar även på att det fanns krav på
barnet skulle vara balanserat, eftersom barnet skulle sköta sig inom flera områden samtidigt.
Spelproblematiken kopplades oftast med barnets besatthet, vilken innebar att hela deras liv,
deras tankar och deras tid gick åt till spelandet. Citaten ovan visar detta fokus på balans och
besatthet. Under det tidigare nedslaget pratade föräldrar fortfarande mycket om
spelproblematikens påverkan på barnets skötsamhet, men fokus låg oftast på de specifika
delarna av vardagsmåsten, särskilt skolan. Vidare fanns det mindre diskussioner kring
barnens besatthet och brist på balans i relation till spelandet i detta tidsnedslag. Därmed kan
det påstås att föräldrars definition av spelproblematik har utvecklats till att handla om
skötsamhet och balans.

Enligt Börjesson och Palmblad (2003) ska barn uppvisa skötsamhet i relation till
normuppsättningar som ingår i det ideala barnet. Dessa normuppsättningar omfattar en balans
mellan vissa karaktärsdrag eller beteenden (ibid.). Därmed kan föräldrars oro för hur barnet
sköter sig ses som att barnet saknade en balans avseende de två eftersträvansvärda
karaktärsdragen följsamhet och självständighet (ibid.). Det kan förstås som att barn skulle
vara följsamma genom att fullfölja regler kring vardagen och vara självständiga genom att
klara av dessa på egen hand. Därmed var spelande problematiskt när barnet inte skötte dessa
två delar av idealet. Ur ett bredare perspektiv kan skötsamhet och balans i sig betraktas som
två väsentliga delar av det ideala barnet, eftersom barn både förväntas balansera och se till att
besitta karaktärsdragen (ibid.). Det betyder att besatthet av spelande och en vägran att sköta
vardagsmåsten kan ses som att barnet avvek från idealen inte endast genom karaktärsdragen
utan på ett ännu mer betydande sätt. Spelproblematik innebar därmed att en inte besatt
karaktärsdragen följsamhet och självständighet, men även att en avvek från det ideala barnet
ur ett större perspektiv.

Utifrån Foucault (2017) kan skötsamhet och vardagsmåsten förstås utifrån föräldrars roll som
den disciplinära apparaten eller som kontrollanter. Om föräldrar utgjorde den disciplinära
apparaten skulle skötsamhet kring vardagsmåsten kunna ses som en del av den artificiella
ordningen i hushållet. Det kan då förstås hur föräldrar såg på ordningen inom hushållet som
avvikande, och därmed varför brist på skötsamhet kring vardagsmåsten sågs som en
betydande del av spelproblematiken. Det ger även förståelse för varför föräldrar använde
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belöning och bestraffning, för att återinföra den artificiella ordningen i hushållet genom
korrigering av de avvikelser som diskuterats ovan.

Till skillnad från de föräldrar som tyckte att spelande inte var ett problem om barnet skötte
sig, uttryckte andra föräldrar att barnet fortfarande hade ett problem även om det skötte sig.
Detta pekar på att det fortfarande finns många andra aspekter kopplade med problematiken,
även om skötsamhet är en betydande del inom definitionen. Detta påvisar också att spelande
till någon grad fortfarande ses som någonting negativt och farligt i sig självt.

7.3 Barnets utveckling
7.3.1 Det sociala
En vanligt förekommande diskussion inom problematiskt spelande berörde ungdomars
sociala liv i förhållande till spelet. Föräldrar ansåg att barn som uppvisade problematik oftast
umgicks via nätet, vilket betraktades som både positivt och negativt. Dels ansågs ungdomarna
sakna ett nödvändigt socialt liv, men problematiken kopplades även med isolering och
avsaknad av vänner i det riktiga livet, eller att vänner via nätet prioriterades. Detta förutsatte
att socialt umgänge via nätet värderades lägre än umgänge utanför spelet. Däremot ansåg
vissa att social kontakt via spel var viktig och ibland till och med bättre än kontakt i
verkligheten, framförallt för barn som saknade vänner eller hade svårt att skaffa dem annars.

“Jag undrar hur min son någonsin ska kunna träffa en tjej [...] när han bara sitter och spelar.”
(2011-2014, Tråd #1) (Oroli gmamma, 2013a)

Definitionen omfattade även oro för barns sociala utveckling. Detta eftersom barn som hade
problematik å ena sidan ansågs vara de som hade förlorat vänner över tid eller aldrig skaffat
nya på grund av spelandet. Barn med spelproblematik ansågs över tid utveckla svårigheter
med sociala interaktioner och antisociala beteenden och tillslut ha svårt att skaffa jobb och en
partner. Dessa orostankar, vilka illustreras i citatet ovan, uttrycktes oftare inom det tidigare
tidsnedslaget. Föräldrar i det senare nedslaget uttryckte också oro över den försämrade
sociala utvecklingen och framtiden, men inte i samma utsträckning.

“En viktig social bit för ungarna idag. De som inte alls har dessa bitar på nätet missar tyvärr
en det.” (2011-2014, Tråd #1) (X, 2013)

“Tidigare hade han svårt med det sociala och hade få vänner... Nu är han kompis med massor
av barn från skolan och det ger ju även effekt på skoldagarna.”

(2018-2021, Tråd #13) (Miami, 2020)

Å andra sidan ansåg föräldrar att barn med spelproblematik hade ett behov av att passa in,
exemplifierat i det första citatet ovan. Detta eftersom barnet kunde hamna utanför om det inte
fick spela om deras vänner spelade. Det andra citatet exemplifierar hur spelandet bidrog till
vänskaper utanför spelet, vilket visar på att spelande kan ge vänner både i och utanför spelet.
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Vidare associerades spelande även med aspekter som ansågs främja den sociala utvecklingen,
exempelvis mer tillit till andra människor och bättre samarbetsförmågor.

“Plus att vi har sett många positiva effekter av spelandet [...], hans samarbete med andra har
förbättrats avsevärt.” (2018-2021, Tråd #11) (Ja men va fan, 2018)

Detta är något som uttrycktes oftare inom det senare tidsnedslaget än den tidigare, som
exemplet ovan visar. Skillnaden talar för att den negativa synen på spelande har minskat i
någon grad, men kan också tala för att spelandet har normaliserats som aktivitet. Flera
föräldrar uttryckte just detta, att spelande var en normal aktivitet att göra med sina vänner,
medan andra uttryckte att spelande på sättet barnen gjorde inte var normalt.

“Ja, jag har väl funderat på det åxå....att det är deras nya sätt att umgås”
(2018-2021, Tråd #12) (Scrapparlotta, 2018a)

Detta kan bero på att spelande som aktivitet har normaliserats på grund av sin sociala
karaktär, som citatet ovan exemplifierar, men att det fortfarande finns en oro för
problematiken. Enligt Foucault (2017) kan detta förstås utifrån den normaliserande
sanktionen, genom vilken individer bedöms utifrån belönings- och bestraffningssystemet. Om
föräldrar utgör den disciplinära apparaten ser de alltså problematiskt spelande som något
avvikande i relation till ordningen inom familjen. Om de istället ses som kontrollanter, vilka
bedömer barns spelproblematik utifrån huruvida barn i vänskapskretsen spelar, kan även barn
med problematiska spelbeteenden anses normala i relation till andra.

7.3.2 Humör och beteende
Spelproblematik förknippades ofta med barns beteende och humör och det problematiska
handlade ofta om att barn uppvisade ett dåligt beteende utanför och i relation till spelet. Detta
innebar att barnet exempelvis var rastlöst när det inte spelade, saknade tålamod eller bråkade
med syskonen. Vidare kunde problematiken enligt föräldrarna kopplas till brist på
omtänksamhet eller empati och andra beskrev att beteendet som förekom under spelandet
även kunde uppkomma i det riktiga livet. Detta kan förstås som att spelvärlden och den
riktiga världen krockade eftersom föräldrar ansåg att barn med problematik hade bäst humör
när de fick spela och sämst när de inte fick. Flera föräldrar ansåg att problematiken istället
uppkom när spelandet gick från att vara en glädjefylld aktivitet till att istället bli någonting
som skapade bråk och dåligt humör. Att barnet uppvisade dåligt beteende utanför spelet
betydde enligt vissa föräldrar att beteendet kunde förbättras genom att en lät barnen spela.
Barnet kunde genom spelet få utlopp för sin rastlöshet, förbli glad, lugn och inte bråka med
syskonen.

Framförallt inom det senare tidsnedslaget uppstod ofta beteenden som inte var önskvärda
under spelandet. Dessa kunde bland annat innefatta användande av svordomar, bråk i spelet,
elakhet, högljuddhet.
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“Men skall nog ta bort spelena helt å Tv helt. Men då slåss dem bara med varann. Kan inte
ens sitta still i soffan. Dem ligger på varann. Springer i soffan. Hoppar i soffan.. Vet faktiskt

inte hur ja skall få dem lugna.” (2011-2014, Tråd #3) (De5poj karna, 2013a)

“Det tråkiga i allt detta är att när de spelar så bråkar dom och svär åt varandra. När de inte
spelar slåss dom, brottas, klankar ner på varann. Det är väldigt sällan de leker och har en god

ton.” (2018-2021, Tråd #11) (Workingmom, 2018)

Dessa citat visar att spelandet oftare under det tidigare tidsnedslaget ansågs skapa problem
utanför spelet medans det under det senare tidsnedslaget även ansågs skapa problem under
spelets gång. Detta kan förstås som att spelandet inom den senare perioden började betraktas
som en social aktivitet istället för enbart ett avvikande beteende och därmed började det
sociala umgänget under spelet analyseras mer av föräldrarna.

Vidare var den vanligaste beteendeaspekten som förekom aggression, även om barn med
spelproblematik ansågs vara hetsiga och arga överlag. Det uttrycktes även att spelproblematik
i form av dåligt beteende ofta utlöses i samband med reglering av spel, då både gnäll och bråk
uppstod. När barn fick spela blev de många gånger istället trevliga. Andra problematiska
beteenden ansågs bestå i att barn försökte kringgå regler för att få mer speltid. Därmed kunde
beteenden både under och utanför spelet vara aspekter av problematiskt spelande.

Utifrån Börjesson och Palmblad (2003) är eftersträvansvärda drag hos det ideala barnet
tålmodighet, trevlighet och öppenhet. Brist på tålamod, rastlöshet och att behöva spela för att
behålla lugnet var exempel på hur barn med spelproblematik inte sågs som tålmodiga. Vidare
kan aggression i övrigt och i förhållande till begränsningar av spelande ses som en brist på
trevlighet och öppenhet till föräldrarnas interventioner. Dessa karaktärsdrag förutspådde ett
normalt och önskat beteendemönster (Börjesson & Palmblad, 2003), vilket kan ge förståelse
för varför karaktärsdragen som uppkom kring spelande sågs som problematiska. Aspekterna
stämde inte överens med det ideala, normala barnet och därmed spelade dessa drag roll för
vad som gjorde att spelandet problematiskt.

“Att han kan få tillbaka datorn när har visar värdighet.”
(2011-2014, Tråd #4) (Minnie mousem ommy, 2013)

Dessa ideal som syftar till att skapa bra medborgare utgår delvis från moraliska grunder
(Börjesson & Palmblad, 2003). I resultaten har uttryck som kan antas ha en moralisk
innebörd uppkommit bland annat i form av citatet ovan, vilket visar hur datorvanor har
ansetts vara ovärdiga. Dessa moraliska uttryck kan utifrån Börjesson och Palmblad (2003)
förstås som ett sätt att förhålla sig till idealen. Ett annat exempel på en moralisk innebörd i
beteenden återfinns i tidigare diskussioner kring skötsamhet, där barn förväntades uppvisa
beteenden på ett visst sätt för att ses som goda. Vidare kan dessa moraliska uttryck förstås
utifrån Foucault (2017) som att föräldrar bedömer barnet att vara avvikande från ordningen.
Bedömningar av individer utifrån den normaliserande sanktionen innebär att en bedöms vara
god eller sämre (ibid.), vilket också tyder på en moralisk innebörd i föräldrars syn. Detta kan
även appliceras på föräldrar, vilka också måste följa ordningen för att inte anses vara sämre
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individer av andra föräldrar på forumen. Därmed kan definitionen delvis antas vila på
moraliska grunder.

7.3.3 Fysiska och psykiska aspekter och en normal utveckling
Spelproblematik i stort kopplades till fysiska och psykiska aspekter hos barnen och även till
deras utveckling. Gällande det fysiska ansågs problematiskt spelande innebära att barn inte
aktiverade sig tillräckligt mycket. Spelproblematiken kopplades till brist på motion,
stillasittande och en passiv livsstil. Föräldrar fokuserade även mycket på övervikt i
förhållande till definitionen och risken för specifika fysiska symtom såsom ont i vissa
kroppsdelar, problem med ögonen eller dålig kondition.

Vidare nämndes även psykiska aspekter inom definitionen av problematiskt spelande. Till att
börja med var depression och sämre mående vanligt förekommande, där barn med
spelproblematik ansågs vara destruktiva, handlingsförlamade och stressade. Även försämrade
koncentration- och problemlösningsförmågor ansågs följa av spelproblematik. Det reagerades
även på problematikens koppling till upplevt försämrade kreativa och fantasifulla förmågor.
Trots att flera negativa psykiska aspekter diskuterades uppkom även positiva aspekter.
Exempelvis upplevde vissa föräldrar tvärtemot ovanstående, att barn med spelproblematik
hade en förbättrad koncentrationsförmåga, problemlösningsförmåga och kreativitet. Andra
positiva psykiska aspekter var bättre hjärnkapacitet, reaktionsförmåga och minne.

Även barnets normala utveckling diskuterades i förhållande till problematiskt spelande och
problematiken ansågs enligt föräldrar på ett sätt hämma barns utveckling, men på ett annat
sätt främja den. Det senare genom att spel kunde ses som ett verktyg som en kunde lära sig
och utvecklas genom, exempelvis då spelande förbättrade engelska språkfärdigheter och IT-
och kodningskunskaper. Det uttrycktes även att barn med spelproblematik kunde skapa en
karriär av spelandet. Däremot var flera av uppfattningen att detta inte var vanligt och istället
oroades det ofta för barns framtid. Oron handlade bland annat om att barn inte skulle bli
självständiga, att de skulle gå miste om saker och inte lära sig lika många värdefulla
färdigheter som i livet utanför spelet. Därmed innefattade en väsentlig del av definitionen
föräldrars oro för barns nuvarande utveckling och hur den skulle påverka dem i framtiden.

“Så jag undrar om andra har/haft det som jag (alltså känt att man gjort allt och att man inte
orkar mer, inte att man inte vet vad man ska hitta på) och att det vänt eller att barnet vuxit upp
och trots allt inte blivit en antisocial eremit med psykiska problem (som är min katastrofbild

av sonen...)..???” (2011-2014, Tråd #4) (Uppgiven, 2013b)

“Något jag kommer uppmana själv är regelbunden motion och att servera hälsosam kost, lätt
att säga nu kanske men det är så jag kör. Om mina barn skulle spela spel = cool. Bli feta?

Nej.” (2011-2014, Tråd #8) (LiBcHh, 2011)

“Jag tror också som någon skrev att det är en omedelbar tillfredsställelse som leder till stress
och koncentrationsstörningar.” (2018-2021, Tråd #15) (Cucciola, 2018)

“Men man hör ju så ofta att barn idag får ont i nackar och axlar pga för mycket sittande vid
datorn....” (2018-2021, Tråd #12) (Scrapparlotta, 2018b)
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Flera av de psykiska och fysiska aspekter som nämnts förekommer mycket oftare i det senare
tidsnedslaget än det tidiga. De aspekter som uttrycktes i det sena nedslaget var även mer
konkreta och symptomliknande. Exempelvis visar ovanstående citat på en markant skillnad
gällande diskussioner kring psykiska aspekter mellan de två tidsnedslagen, där det första
citatet nämner ett diffust problem inom ett stort område, psykiska problem, och det tredje
citatet nämner specifika symtom i form av stress- och koncentrationsstörningar. En skillnad
kan även urskiljas i diskussionerna om fysiska aspekter mellan de två tidsnedslagen, där det
andra citatet illustrerar föräldrars fokus på övervikt och motion medans det fjärde citatet
illustrerar hur föräldrar diskuterade detta i termer av specifika symtom som ont i nacke och
axlar eller andra fysiska sjukdomar. Föräldrars definition av barns problematik kan antas utgå
utifrån olika förklaringsmodeller, där det tidigare tidsnedslaget var mer riktat åt sociala
förklaringar medans det senare använde mer psykologiska och biologiska sådana.

“Vi har satt upp vissa regler vad gäller vad man gör och inte, man får kompromissa lite”
(2011-2014, Tråd #2) (KimPossible, 2013)

“Våran 12-åring är likadan det slutade med att han blev deprimerad så vi fick vända oss till
bup.” (2018-2021, Tråd #9) (Whitestar, 2019)

Dessutom fanns inom det senare tidsnedslaget fler kopplingar till det medicinska perspektivet
i stort. Detta belystes genom föräldrars diskussioner kring forskning, men även genom
diskussioner kring behovet av läkare och utomstående hjälp att kunna bota problem. I citaten
ovan synliggörs att åtgärder inom det första nedslaget oftast bestod i interna lösningar inom
familjen medans de under det senare nedslaget även föreslogs att en skulle söka utomstående
hjälp. I övrigt beskrevs spelproblematik under det senare tidsnedslaget oftare i relation till
sjukdomar och beroende och spelproblematik kopplades oftare med beroendesymtom
eftersom spelet sågs som mer beroendeframkallande på olika sätt. Detta kan även relateras till
avsnittet om vardagsmåsten, där föräldrar ansåg att problematiken omfattade en brist på
balans och en besatthet, vilket också tyder på spelproblematikens definition som ett beroende.

Enligt Börjesson och Palmblad (2003) har barnets avvikande beteende alltmer förståtts
utifrån ett medicinskt perspektiv, vilket har lett till mätbara klassificeringar såsom diagnoser
och tron att det finns ett behov av experter. Spelande kan förstås som ett avvikande beteende
som har betraktats alltmer som en sjukdom. Uppkomsten av diagnosen IGD påvisar både
vidgningen av det medicinska perspektivet samt förstärkningen av perspektivet framåt.
Därmed talar de tydligare inslagen av det medicinska perspektivet inom det senare
tidsnedslaget för att IGD påverkade hur föräldrar såg på spelproblematik, som en sjukdom
som krävde experthjälp. Börjesson och Palmblad (2003) menar även att professionaliseringen
av föräldrarollen omfattar förväntningar på föräldrar att läsa och förstå forskning och skapa
sin egen form av professionell expertis och samtidigt tro på att experter kan mest. Denna del
av idealet kring det goda föräldraskapet illustreras av föräldrarnas fokus på sjukdomar och
forskning kring spelande, samt att de uttryckte ett behov av att ta hjälp av läkare och andra
utomstående för att hantera problematiken.
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Trots att föräldrarnas definition har blivit alltmer medicinsk och att de har uttryckt behov av
utomstående hjälp, har hjälp sökts från andra föräldrar på Familjeliv och Flashback för att
behandla spelproblematiken. Börjesson och Palmblad (2003) belyser hur experter är de som
föräldrar främst ska ta hjälp av i sitt föräldraskap, samtidigt som ideal, vilka kommer från
experterna ska internaliseras. Detta innebär att även föräldrarna kontrollerar sig själva
gentemot idealen. Utifrån Foucault (2017) har samhället genom disciplinära metoder
utvecklats mot ett straffsamhälle, vilket har inneburit kontroll och disciplinering mellan
medlemmarna. Dessa metoder kan idag urskiljas i diskussionsforumens karaktärsdrag, genom
vilka föräldrar disciplinerar varandra. Föräldrars inlägg på dessa forum kan därmed ses som
ett rop för hjälp och ett sätt att kontrollera sig själv genom att visa upp sitt föräldraskap och
sitt barn och jämföras mot idealen och ordningen. Samtidigt kan interaktionerna på forumen
även förstås som sätt att kontrollera andra föräldrar. Därtill bedöms de enligt den
normaliserande sanktionen på forumen istället för att först uppsöka läkare eller socialtjänst
för att bedömas där.

“Tack för alla tips, jag kanske inte behöver oroa mig så mkt då!”
(2011-2014, Tråd #6) (Ledsen mamma, 2011b)

“Det låter ju helsjukt som sagt. Pojkens föräldrar måste ta sitt föräldraansvar.”
(2018-2021, Tråd #5) (Sjukt, 2020)

Som ovanstående citat exemplifierar kan föräldrar använda både belöning och bestraffning
för att bedöma andra, vilket enligt Foucault (2017) kan förstås göras genom den
normaliserande sanktionen för att korrigera deras beteende på forumen. Detta kan tolkas som
att kontrollsystemet har utvidgats från endast staten och experternas kontroll till människors
kontroll av varandra, vilket skulle betyda att samhället samt forumen har blivit vad Foucault
kallar för ett straffsamhälle (ibid.). Slutligen kan detta utifrån syftet förstås som att
problematiskt spelande till stor del definieras utifrån de interaktioner föräldrar deltar i samt
de förväntningar på föräldraskap och barn som interaktionerna resulterar i.

8. Diskussion
Diskussionen inleds med en summering av analysen. Därefter redogörs studiens bidrag till
forskningsfältet i ljuset av tidigare forskning. Följt av det diskuteras teori och metod i
förhållande till studien och diskussionen avslutas med en redogörelse för studiens bidrag till
socialt arbete i stort.

8.1 Summering
Syftet med studien var att undersöka föräldrars definition av problematiskt video- och
datorspelande bland ungdomar. Frågeställningarna som användes för att besvara syftet var; 1.
Vilka aspekter är centrala i föräldrars definition av problematiskt spelande bland ungdomar?
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och 2. Vilka strategier upplever föräldrar som centrala i hanteringen av problematiskt
spelande bland ungdomar?

Inledningsvis menade föräldrar i det tidigare tidsnedslaget att spelande var ett problem om
det inte reglerades tillräckligt mycket eftersom föräldrar förväntades reglera spelandet oavsett
konsekvenserna. Detta skiljde sig från det tidiga tidsnedslaget, då föräldrar istället ansåg att
det även kunde vara ett problem att reglera spelandet för mycket. Därmed behövde
regleringen vara balanserad. Den åtgärd som ansågs mest lämplig var just reglering av
speltid, oberoende av spelandets faktiska konsekvenser trots att det i det senare tidsnedslaget
ansågs viktigare att väga regleringen mot spelandets faktiska konsekvenser på barnet. Detta
kan sammanfattas som att problematiskt spelande speglades i förväntningar på reglering av
barnet samt att spel sågs som farligt i sig självt. Spelproblematiken definierades även utifrån
relationen mellan föräldrarna och barnen, där föräldrar ofta uppfattade spelandet som ett
problem om det inte fanns en bra stämning i hushållet. Spelproblematiken kopplades oftast
till denna bristfälliga relation mellan barn och förälder, vilken föräldrar inom det senare
tidsnedslaget förväntades åtgärda genom att visa mer engagemang och delaktighet i barnets
spelande. Definitionen förändrades därmed mellan tidsnedslagen då föräldrar först ansåg att
regleringen behövde vara mer auktoritär för att sedan bli liberal. Detta medförde även en
förändring i hur föräldrar såg på barnen och deras förmåga att hantera spelande. Först sågs
barnet mindre som en aktör i hanteringen av spelandet för att i det senare tidsnedslaget ses
mer som aktör.

Vidare menade föräldrar att spelande var problematiskt i förhållande till hur barnet fungerade
i vardagen, specifikt i förhållande till sin fritid och sina vardagssysslor. Många föräldrar
ansåg att spelande var problematiskt i förhållande till spelets värde som fritidsaktivitet, då
många tyckte att spel inte var lika bra som andra aktiviteter. Inom det senare tidsnedslaget
blev föräldrar dock mer accepterande av spelande som fritidsintresse. Därtill uttrycktes att det
var problematiskt att barn slutade intressera sig för annat än spelet. Flera föräldrar inom båda
tidsnedslagen ansåg att det var lämpligt att åtgärda detta genom att tvinga ut barnen på andra
aktiviteter, men i det senare tidsnedslaget sågs det snarare som en nödåtgärd att tvinga ut barn
eftersom det viktiga var att barnet skulle vilja göra annat själv. Den huvudsakliga
problematiken ansågs i båda tidsnedsagen vara speltiden, då föräldrar ansåg att fritiden inte
bara skulle utgöras av spelande. Trots detta skedde en förändring mellan tidsnedslagen som
innebar att det blev mer och mer accepterat att spela under större del av fritiden. Gällande
vardagsmåsten uttryckte en stor del av föräldrarna att spelande var problematiskt när barnet
inte skötte sin skolgång, sin sömn och förväntade hushållssysslor. Definitionen utvecklades
dock mot att föräldrar inom det senare tidsnedslaget kom att fokusera mer på skötsamhet,
balans mellan spel och vardag samt barns självständighet. Barn förväntades därmed i det
senare nedslaget kunna sköta båda sin fritid och vardagsmåsten samt att balansera mellan
dessa två. Barnet sågs således i det senare tidsnedslaget mer som en aktör som skulle
respekteras i sina intressen samtidigt som att barnet sågs mindre förmöget att hitta på annat
än att spela, vilket föräldrar förväntas bidra med genom att visa engagemang och delaktighet i
spelet. Detta påvisades även bland föräldrar som inom det senare tidsnedslaget uttryckte att
det fanns mindre behov av belöning och bestraffning kring spelande.
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Föräldrars definition av problematiskt spelande förhöll sig även till vad som ansågs vara en
normal utveckling hos barn. De aspekter och lämpliga strategier som uppkom gällande den
normala utvecklingen centrerades kring sociala funktioner och barns beteenden.
Problematiskt spelande ansågs utifrån ett socialt perspektiv avgöras av hur adekvat ens
sociala liv var utanför spelet och hur det såg ut i relation till andra barn, då spelandet i sig
kunde skapa en tillhörighet. Eftersom en ökad positiv syn på spelande som social aktivitet
och dess sociala fördelar framkom under det senare tidsnedslaget kan det påstås att spelandet
som aktivitet har normaliserats. Beteendemässigt definierades problematiskt spelande som ett
inte önskvärt beteende utanför spelet, såsom aggression, rastlöshet och brist på tålamod. På så
vis var spelandet problematiskt när det omfattade den här sortens beteende samt när barnen
inte längre hade kul när de spelade. Andra aspekter och strategier som uppkom i förhållande
till den normala utvecklingen var det fysiska och psykiska måendet. Definitionen av
problematiskt omfattade barnets påverkan av specifika fysiska eller psykiska symtom
framförallt under det senare tidsnedslaget. Vidare diskuterade föräldrar inom det senare
tidsnedslaget oftare spelande som en sjukdom som krävde läkarvård och därmed ansågs
utomstående hjälp att vara en lämplig strategi att hantera problematiken. Därtill kan det
påstås att spelande har normaliserats mer som aktivitet samtidigt som spelproblematik alltmer
börjat betraktas utifrån ett medicinskt perspektiv och som en sjukdom.

Sammanfattningsvis definierades problematiskt spelande utifrån föräldrars perspektiv i
relation till föräldrars roll och relation med barnen, barnets ansvar i sin vardag samt barnets
utveckling. Definitionens utveckling gick mot en syn på barnet som mer ansvarig för sig själv
och sin problematik samtidigt som problematiken mer och mer började betraktas som en brist
på föräldraengagemang. Vidare började spelproblematik enligt föräldrarna betraktas i relation
till spelande som en normaliserad aktivitet samtidigt som att spelproblematik jämfördes med
en sjukdomssymptom. Slutligen kan detta tolkas som att föräldrars definition av
problematiskt spelande till en hög grad utgick från förväntningar på ett bra föräldraskap och
ett normalt barn, vilket kunde utläsas i att föräldrar vände sig till varandra på forumen för
hjälp och stöd.

8.2 Studien i ljuset av tidigare forskning om ungdomar och spelande
I den forskning som redan gjorts inom ämnet berörs föräldrars delaktighet i utvecklingen av
barns problematiska spelbeteenden och kopplingen mellan föräldrars syn på spel och
hantering av spelande utifrån ett ungdomsperspektiv. Däremot saknas forskning gällande
föräldrars syn på datorspelande utifrån ett föräldraperspektiv. I denna studie påvisas att
föräldrar själva anser sig kunna påverka graden av problematiskt spelande genom reglering,
vilket även bekräftats inom forskningen. Det har också visat sig att att föräldrar
uppmärksammar många av de problem kring spelande som konstateras inom forskningen,
men även många fördelar. Detta kan tyda på att förståelsen för spel har influerats av
forskningen. Någonting annat som utmärker studien från tidigare forskning är de två
tidsnedslagen. Genom nedslagen har vi kunnat identifiera en förändring i vardagsspråket
gällande problematiskt spelande. Detta har kunnat synliggöra hur rådande forskning
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eventuellt kan ha påverkat vardagsspråket kring spelande och ha lett till den mer medicinska
förståelsen för spelproblem som sjukdom eller diagnos. Studien har också bidragit till att
synliggöra spelandets sociala aspekter, interna företeelser och problem inom familjen samt
påverkan på vardagliga relationer. Den komplexa problematiken har därmed synliggjorts
utifrån ett vardagsperspektiv, vilket inte ofta används inom den tidigare forskningen där en
istället ofta utgår från ett medicinskt perspektiv.

Inom forskningsfältet har tre liknande studier identifierats. Den första studien, vilken
genomfördes av Brus (2018), syftade till att undersöka hur stigma och maktförhållanden
mellan barn och föräldrar påverkade livet hos de unga som spelar. Analysen utgick ifrån
ungdomarnas perspektiv, likt den andra studien vilken syftade till att undersöka problematiskt
spelande i relation till sociala institutioner såsom skolan och familjen (Gregersen, 2018). Den
tredje studien syftade till att undersöka både föräldrars och ungdomars syn på barns spelvanor
(Kutner et al., 2008). De två första studierna använde sig av intervjumetoder medan den
tredje använder sig av fokusgrupper, vilka har flera för- och nackdelar i jämförelse med
dokumentstudier. Vår studie skiljer sig från dessa studier genom att inte präglas av ett
ungdomsperspektiv, vilket de två första studierna gör. Den sista använder sig av båda
perspektiven. Dock bör poängteras att analysen i denna studie, trots att den inte utgick från ett
ungdomsperspektiv, kunde påverkas av ungdomars bidrag inom trådarna eftersom föräldrar
kunde respondera till ungdomars inlägg. Studien visar trots detta vissa likheter till dessa
studier i analysdelen eftersom den påtalar betydelsen av skolan, familjen, föräldrarollen och
föräldrarnas negativa syn på spelproblematikens bedömning (Gregersen, 2018; Kutner et al.,
2008; Brus, 2018). Däremot har förväntningar på föräldraskapet undersökts i denna studie till
skillnad från de andra studierna. Slutligen har denna studie utgått från en definition av
spelproblematik och problematiskt spelande, som inte är lika färgad av särskilda discipliner
(Enevold et al., 2018). På så sätt har studien bidragit med en förståelse för flera olika faktorer
i föräldrars definition i ljuset av tidigare forskning.

8.3 Teoridiskussion i relation till analys
Teorierna som har använts i analys och resultat är Foucault (2017) och Börjesson och
Palmblad (2003). Foucaults teori om disciplin har använts på flera sätt. Utifrån
disciplineringen kunde spelandet ses som en aktivitet som avvek från ordningen, där de
individer som utförde den blev avvikande. Vidare kunde även andra delar av spelproblematik
som bland annat handlade om att inte sköta vardagsmåsten betraktas som straffbara
beteenden, vilka avvek från ordningen.

Foucaults teori (2017) har ytterligare använts för att analysera två kontexter. En där den
sociala ordningen utgjordes av hela samhället eller forumen och där föräldrar var
kontrollanter samt en där den sociala ordningen utgjordes av hushållet och föräldrar var den
disciplinära apparaten. Teorin har därmed använts för att förstå hur spelproblematikens olika
områden definierats utifrån att föräldrar och deras barn har behövt följa ordningen, vare sig
det var inom samhället eller hushållet. Den sociala ordningen som syftade till att skapa
konformitet för att effektivisera individers användbarhet inom samhället kan också betraktas
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som ett ideal. Börjessons och Palmblads teori (2003) kring ideal har använts för att förstå de
förväntningar föräldrar hade på sina barn och sig själva samt hur de förhöll sig till olika delar
av spelproblematiken.

Teorierna har bidragit till förståelse för föräldrars definitioner av spelproblematik i
förhållande till de förväntningar föräldrar hade på sina barn. Därtill kunde de relaterade
aspekterna och åtgärderna som diskuterades betraktas som olika sätt som barnet kunde avvika
från ordningen eller idealet. Idealen synliggjordes när föräldrar diskuterade skötsamhet i
förhållande till vardagsmåsten men även i diskussioner kring balans. De ideala egenskaper
som Börjesson och Palmblad (2003) poängterar och som föräldrar ofta inte tyckte att barn
levde upp till var kreativitet, självständighet och följsamhet. Föräldrars reglering kunde även
förstås som ett sätt att forma barn för att passa in i idealen och ordningen. Spelproblematik
kunde därmed förstås utifrån Foucault (2017) som en brist av den disciplin som behövdes för
att korrigera ett straffbart beteende. Teorierna har även bidragit till förståelse för föräldrars
definitioner gällande förväntningar på sig själva i sin föräldraroll.

Vidare kan processen, genom vilken barn och föräldrar disciplineras, antas ske på forumen,
där föräldrar söker en bedömning av sina barns beteenden men även det egna föräldraskapet.
Detta sker enligt vad Foucault (2017) menar är den normaliserande sanktionen, genom vilken
föräldrarna på forumen kan testa sina barn anonymt gentemot andra barn och tillsammans
skapa gränser för vad som är normalt och inte. Genom detta ges föräldrar antingen
bekräftelse på om barnets och det egna beteendet stämmer överens med ordningen eller så
identifieras ett behov av korrigering. Forumen erbjuder således en trygg plats att pröva barnet
och föräldraskapet mot ordningen och idealen utan att möta direkta påföljder som kan handla
om att barnet exempelvis diagnostiseras eller omhändertas av socialtjänsten. Föräldrar kan på
så vis testa de åtgärder de vill mot spelandet utan att oroa sig för konsekvenser för den egna
ställningen gentemot ordningen. Utifrån Börjesson och Palmblad (2003) speglas avvikande
beteenden hos barnen i föräldrarna, vilket innebär att forumen kan ses som ett sätt för
föräldrar att oskyldiggöra sig själva genom att få bekräftat att barnet inte är avvikande. Detta
kan ge förståelse för aspekter inom spelproblematik som uppkom kring föräldrars egen roll, i
och med att de ofta tyckte att en viss typ av reglering eller relation till barnet påverkade
spelproblematiken. Föräldrar förväntades även enligt idealet uppvisa balans (ibid.). Denna
balans förväntades i både relationen till barnet men även i regleringen för att inte bidra till
spelproblematik. Teorin kunde även användas för att belysa en professionalisering av
föräldraskapet, vilken innebär att föräldrar i sin föräldraroll låter sig formas av forskning,
läkare och andra experter (ibid.). Dock kan det tänkas att föräldrar på senare tid inte lika ofta
söker råd av professionella, utan snarare vänder sig till andra jämbördiga som anser sig veta
hur den goda föräldern ska bete sig.

Teorierna bidrog avslutningsvis till en förståelse av spelproblematik som någonting som
utifrån föräldrar var mycket präglat av egna förväntningar på barnen och sig själva. Det som
teorierna däremot inte bidrog med var förståelse för hur barn påverkades av hamna utanför
ordningen, vilket en teori om stigma eller stämpling hade kunnat bidra med. Eftersom
disciplineringen ser avvikande beteenden som korrigerbara medans andra teorier ser dem som
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någonting som behöver uteslutas socialt hade andra teorier även kunnat ge förståelse för hur
barn isoleras på grund av avvikande beteenden.

8.4 Metoddiskussion
Studien har sin utgångspunkt i en socialkonstruktionistisk ansats och utgjordes av en
kvalitativ dokumentstudie. Denna metod avser att leda till förståelse snarare än förklaring,
vilket även motsvarar syftet med studien, att förstå hur föräldrar ser på problematiskt
spelande. Metoden har därmed möjliggjort för oss att komma åt föräldrars definition av
problematiskt spelande, genom vad som uttryckts av dem på diskussionsforum. Det betyder
att forumen är ett sätt att komma åt definitionen och få förståelse, men inte kan ses som en
heltäckande förklaring för alla föräldrarnas definitioner.

Vidare har analysmetoden även bidragit till resultatet genom att fånga upp föräldrars åsikter i
ett forum där de färgas av andra föräldrars åsikter. Detta har kunnat skapa förståelse för
föräldrars gemensamma och enskilda definitioner av problematiskt spelande, vilket kan vara
svårare att nå genom andra metoder. Däremot har vi valt att inte analysera
interaktionskedjorna i trådarna eftersom vi inte kunnat veta hur föräldrarna påverkades av
varandra då deras kommentarer inte visade vad de hade läst innan eller reagerade på.

Ytterligare en oförutsedd aspekt som metodvalet medförde var att förändringar mellan
tidsnedslagen inte visade sig vara lika markanta som vi hade förväntat oss i början av
studieprocessen. Däremot fanns det fortfarande nyanserade skillnader även om definitionerna
var någorlunda lika. Trots detta kunde andra tidsnedslag inte ha valts eftersom video- och
datorspelande är ett relativt nytt samhällsproblem och att studera fenomenet längre tillbaka i
tiden hade inneburit svårigheter kring att samla in tillräckligt mycket material.

Andra möjliga metoder som också hade kunnat ge en inblick i föräldrars förståelse hade
kunnat vara intervjuer eller fokusgrupper. Däremot har just dokumentstudien ansetts bidra till
resultatet genom att eventuellt ge en mer ofiltrerad bild av föräldrars åsikter än andra
metoder. Bland annat på grund av att de föräldrar som skrivit på forumen har kunnat välja att
att vara anonyma. Dessutom har föräldrars åsikter i detta fall varken uttryckts i
forskningssyfte eller färgats av vår närvaro.

Eftersom vi med stöd i metoden har undersökt material som inte varit avsett för forskning,
har studien också varit beroende av av våra tolkningar för att förstå den egentliga meningen
bakom kommentarerna. Därtill vet vi inte hur mycket tolkningen präglats av vår förförståelse
för spelande. Detta kan ses som en svaghet eftersom det inte finns något sätt för föräldrarna
att bekräfta om vår förståelse stämmer överens med deras egentliga definition. Det kan
därmed vara så att föräldrarna egentligen tycker någonting annat än vad som uttryckts. Tillika
kan vi heller aldrig vara säkra på om det faktiskt är föräldrar som skrivit kommentarerna och
om kommentarerna berör just den avsedda åldersgruppens problematik. På så vis kan vi ha
gått miste om viktiga upptäckter i resultatet då vi även kan ha sållat bort kommentarer från
personer som egentligen är föräldrar eller nått felaktiga upptäckter genom att ha analyserat
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kommentarer avseende yngre barn eller unga vuxna. Som nämnt i Metodavsnittet är
tolkningar dock oundvikliga inom kvalitativ forskning och socialkonstruktionism.

8.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik
Denna studie har bidragit med kunskap om föräldrarnas syn på problematiskt spelande till
socialt arbete på flera sätt, men främst för det sociala arbetets praktik och forskningsfält. Ett
bidrag är genom de fynd vi gjort och som professionella kan ha nytta av i mötet med föräldrar
och barn. I denna studie har det konstaterats att föräldrars bedömningar av problematiskt
spelande inte alltid stämmer överens med spelandets faktiska konsekvenser på barnet. Även
föräldrarna själva har uttryckt förvirring gällande bedömningen av när spel är problematiskt.
Föräldrar kan därtill anses behöva hjälp för att bedöma den problematik som identifieras hos
barn.

Föräldrar som uppmärksammar barns problematik gör detta utifrån flera olika intentioner och
utifrån olika förtåelsemallar. Samtidigt har det i denna studie konstaterats att föräldrars
bedömning av problematiken var mindre präglad av enstaka discipliner. Exempelvis förstår
professionella spelproblematik utifrån sina yrkesdiscipliner och bedömningskriterier medans
föräldrar förstår vad barnet lider av på en vardaglig basis. Därmed bör föräldrars syn på
spelande beaktas mer av professionella, för att bedömningen ska bli komplex. Detta ökar
också förståelsen för familjens roll i barnets spelutveckling och belyser behovet av ett
familjeorienterat arbete mot spelproblematik.

Slutligen har studien bidragit till socialt arbete genom kunskap om barns aktuella villkor
utifrån de som står närmast barnen. Eftersom studien har påvisat att föräldrar fortfarande
uttrycker sin oro gällande spelproblematik och sina svårigheter att hantera det, har vikten av
att fortsätta studera området betonats. Att studera trådar och sociala medier i stort har visat
sig vara en metod som kan användas för vidare forskning inom området. Detta eftersom
sociala medier blir en allt större del av människors liv och används av föräldrar för att bland
annat uttrycka osäkerhet kring sina barn. Studien har även belyst behovet av att vidare
studera föräldrars syn och hantering av spelande, spelproblematik som komplext fenomen,
hur behandling påverkas av snäva bedömningskriterier, familjeinriktade förebyggande
åtgärder mot spelproblematik samt innebörden av individuellt anpassade bedömningar, vilka
fångar in komplexitet. I och med förvirringen kring datorspelande samt att spelandet
fortsätter växa bör området fortsätta undersökas för att hitta svar på tvetydligheter inom
problematiken, vilka orsakar problem för föräldrar och professionella, men inte minst för de
barn som inte får rätt hjälp.
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10. Bilaga 1: Trådar för analys
FL: Familjeliv
FB: Flashback

Trådar 2011-2014

Tråd # Forum Trådnamn Inlägg

1 FL Min tonåring har inga vänner 74

2 FL Svårt att hantera min 10-åring 32

3 FL Vad gör/leker era 8 åringar på dagarna? 22

4 FL Hjälp!! 12-åringen vill bara sitta vid datorn. Orkar inte mer!:-( 99

5 FL Datorn hur mycket ska tonåringar sitta??? 29

6 FL Hur ska jag umgås med min 12årige son!? 20

7 FB Spelmissbruk med barn. 33

8 FB Hur mycket datortid ska barnen ha? 33

Trådar 2018-2021

Tråd # Forum Trådnamn Inlägg

9 FL Mitt barn vill bara spela 26

10 FL Hur mycket får era 10 åringar spela 8

11 FL Less på speltjatet! 67

12 FL Sitter bara vid datorn... 19

13 FL Spelberoende barn? 21

14 FB Hur ska jag få min son att sluta spela/sitta framför datorn så mycket? 88

15 FB Hur kan man inte inse hur skadligt platta/mobil/tv är för barnen? 147

16 FB Ni som klagar på era barn som "sitter hemma vid datorn, etc" 14

17 FB Min bror är 30 år, bor hemma och spelar dator 121

18 FB Har barn i mellanstadieåldern egen dator hemma? 96
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