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Förord 
 
Vi hoppas att detta arbete kommer att få fler att förstå vad datormissbruk är för något och 
att fler blir informerade om detta problem.  
 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Bertil Lind, Universitetslektor vid Högskolan i Borås, 
för all hans hjälp och hans råd och vägledning genom vår studie. Vi skulle även vilja 
tacka Mattias Ekenberg och Gustav Sundgren och Spelberoendes Förening Göteborg 
samt de intervjuade missbrukarna och anhöriga för att de ställde upp. För kontakt med 
Spelberoendes Förening Göteborg så finns en länk under SPFG i källförteckningen. 
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Abstract 
The computer has been more and more common in every home and today it’s almost a 
natural expectation that you have a computer at home. Due to this the computer addiction 
is something that has been more common worldwide. Today there are tens of thousands 
of people only in Sweden who are affected by this, but yet there isn’t any documentation 
written that this should be a real disease or disorder and there are many who are arguing 
that this is something that doesn’t even exist. Computer addiction could be explained as a 
pathological need of the computer which makes the user give priority to the computer in 
front of other important aspects of their lives which often leads to miscellaneous 
afflictions and even ruining the user’s social life. Despite this there isn’t much 
information to be obtained about this and the knowledge that computer addiction even is 
real is very finite.  
 
By this report we want to give more attention to the problem of computer addiction. The 
definition of the expression is very vague and therefore we have chosen to describe and 
prove, by known and confirmed theories and methods, what computer addiction really is 
caused by and that it’s really out there. By this we put a really thorough proof to these 
theories that we are using which we also compare to the interviews that we have made 
with addictives, their close friends and family and competent people in this sphere. We 
have done this to create a wide and reliable proof that what we have written in this report 
is true and nothing that neither we nor someone else has made up.  
 
The result of this report doesn’t give any solution in how you should prevent computer 
addiction or what you should do to get healthy. This report is written in order to inform 
and enlighten what computer addiction really is and what’s creating this addictive need. 
But by obtaining knowledge about this addiction it could contribute to a greater 
knowledge about the importance to understand that computer addiction isn’t something 
that should be taken easily because it can lead to serious consequences.  
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Sammanfattning 
Datorn har blivit allt mer vanlig i hemmen och kan idag nästan anses som en självklarhet 
att man har hemma. I och med detta så har även datormissbruket är något som har blivit 
allt mer vanligt över hela världen. Idag så finns det tiotusentals personer bara i Sverige 
som är drabbade av detta, men trots detta så finns det inget dokumenterat om att detta 
skulle vara någon riktig sjukdom eller tillstånd och det finns många som argumenterar 
mot att detta skulle vara något som finns. Datormissbruket kan sägas vara ett sjukligt 
behov av datorn som gör att användaren låter datoranvändandet gå ut över sitt övriga liv 
vilket ofta leder till att personen utvecklar diverse åkommor och även förstör sitt sociala 
liv. Trots detta så finns det inte mycket information att tillgå om detta och vetskapen om 
att datormissbruket ens finns är väldigt begränsad.  
 
Med denna rapport så vill vi uppmärksamma problemet datormissbruk. Definitionen av 
uttrycket är väldigt diffust och därför så har vi valt att med kända och bekräftade teorier 
och metoder beskriva och bevisa vad datormissbruket egentligen beror på och att det 
verkligen finns där ute. Med detta så sätter vi en riktig grundlig bevisning till teorierna 
som vi använder och som vi även jämför med intervjuer som vi har med både drabbade 
av detta missbruk, anhöriga till datormissbrukare och även kunnigt folk inom området. 
Detta för att skapa en bred och säker bevisning på att det som vi beskriver verkligen är 
sant och ingenting som vi eller någon annan har hittat på.  
 
Resultatet av denna rapport ger inte någon direkt lösning på hur man skall bekämpa 
datormissbruket eller hur man skall gå till väga för att bli av med missbruket, utan är till 
för att informera och upplysa vad datormissbruk är för något och vad det beror på. Dock 
genom att få kunskap om detta missbruk så kan det bidra till en större förståelse vilket är 
viktigt för att förstå att datormissbruket är något som inte skall tas lätt, utan kan leda till 
allvarliga konsekvenser.  
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1. Inledning  
 
Vi kommer i det inledande kapitlet att ge en beskrivning om ämnet samt beskriva hur 
frågorna omkring detta ämne är ställda från vilka rapporten utgår ifrån. Det kommer även 
att beskriva syftet med rapporten samt vad som är målet med denna rapport för att skapa 
förståelse för vart vi vill komma med detta.  
 

1.1 Bakgrund 
Datormissbruk är något som har uppkommit ur teknikens framgångar. Detta är den mörka 
sidan som vi väljer att blunda för medans vi står och njuter av de fördelar som detta för 
med sig. Men vad är egentligen datormissbruk? Samtidigt som många säger att 
datormissbruket finns där ute och man ser allt fler personer som fastnar framför datorerna 
och låter allt annat falla åt sidan. Men så finns det de som säger att datormissbruket är 
något som inte finns, eftersom datormissbruket är något som ännu inte är diagnostiserat 
och inte direkt erkänt.  
 
Men vad är det då som får folk att fastna framför datorerna? Vad är det som får 
människor att lämna sina ”riktiga” liv för ett liv ute i cyberrymden? Det finns många 
teorier om vad det är som får människor att bli så fast i datorerna till den grad att det går 
ut över det riktiga livet och påverka detta negativt. Dessa teorier bygger oftast på att 
beroendet är en förlängning av ett annat beroende eller att datorerna skapar en 
verklighetsflykt. Men vad är det som säger att det är så här? Oftast så ses dessa teorier 
utan någon riktig grund som dessa bygger på.  
 
Med denna rapport så vill vi finna bakgrunden eller orsaken till att datormissbruk uppstår. 
Vi kommer här att utgå från olika psykosociala teorier och koppla dessa till 
datormissbruket för att bättre kunna se vad beroendet verkligen kan bero på. Med detta 
kommer vi ge fakta om uppkomsten av detta missbruk för att ge en större förståelse av 
det och därmed även kunna bidra till en större uppmärksamhet av det och genom detta 
även bekämpa det. Beteende som att hela tiden kolla sin e-mail, spela spel på internet 
under flera timmar utan avbrott eller att föredra att spendera tid i ett chattrum hellre än att 
spendera tid med dina riktiga vänner - Detta är symtom på ett beroende som har funnits 
under många år och som nyligen har börjat bli uppmärksammat av folk – Datormissbruk. 
(Grabianowski, 2007) 
 
Beroendet av datorer är något som är svårt att verkligen definiera eftersom detta täcker så 
många olika typer av beroende som är relaterade till datorer. En del personer kan bli 
beroende av datorerna själva och är beroende av aktiviteter som möjligheten till direkt 
kontakt på internet, pornografi på internet, spela datorspel, kolla e-post eller att läsa 
artiklar. Datorberoende som är fokuserat på internet lyder under namnet 
”Internetberoende”. Men oavsett så handlar det om att användaren är oförmögen att 
upphöra med sitt användande av datorer, så kommer detta att komma emellan med andra 
livsaktiviteter, även om detta kommer att leda till negativa konsekvenser, så kan 
problemet vara datormissbruk. (Grabianowski, 2007) 



 

Det finns flera studier som visar hur datormissbruk har vuxit under åren. Detta visar att 
det är ett problem som inte bara är något som finns i Amerika eller i Europa, utan det 
finns utspritt över hela världen. Där det finns datorer så finns det även datormissbruk, 
men där det finns missbruk så finns även förnekelse.  
 
Helsingin Sanomat publicerade en artikel år 2005 med en studie som framvisades av 
Världshälsoorganisationen som gjordes 2002 där det visades att runt 20 % av de finska 
pojkarna som var mellan 13 och 15 år spenderade mer än tre timmar per dag framför sina 
datorer. Detta kan ses som ”stora användare”. Och ändå så är Finland långt ifrån värst 
och hamnar bakom länder som Estland, Norge, Danmark och Sverige som alla visade 
högre användning av PC-datorer. I Estland så beräknades att var tredje 13-årig pojke 
spenderade mer än tre timmar per dag framför sina datorer. (Helsingin Sanomat, 2005) 
I en artikel som presenterades 2003 i Aftonbladet så beskrivs det att mellan 30 000 och 
40 000 svenskar har utvecklat någon form av datormissbruk till den nivån att det är i 
behov av hjälp. Och ändå så finns det väldigt lite forskning om detta i Sverige. I USA, 
där detta missbruk har blivit uppmärksammat tidigare, har det visats tidigare att det då 
fanns runt åtta miljoner missbrukare. Det största problemet i Sverige var att folk inte 
visste var de skulle vända sig när det kom till att söka hjälp för besväret. (Aftonbladet, 
2003) 
 
I en artikel så beskrivs det även skrämmande exempel på vad som har hänt med personer 
som har drabbats av den här typen av missbruk. En ung man utvecklade osteoporos 
(benskörhet) för att han bara rörde sig mellan sin dator och sin säng. Ett annat exempel 
visar hur två kvinnor lyckades förlora inte bara sina äktenskap utan även sina barn för 
sina beroende av att chatta på internet. En av kvinnorna hade tidigare varit opererad för 
musarm och även förlorat sitt jobb. För barn så är det oftast datorspel som får dem att 
fastna i missbruket och för vuxna så är det oftare chattande som får dem att bli beroende 
av datorer. (Aftonbladet, 2003)  
 
I Peking, Kina, så finns en rapport som visar att 2005 så var det omkring 15 % av de 
kinesiska tonåringarna som var beroende av internet, så att de har föreläsningar i detta 
missbruk istället för att ha föreläsningar mot droger och liknande kampanjer. Året innan 
dess så rapporterades det i Hong Kong att 40 % av stadens ungdomar var beroende, och 
detta var ändå inte någon stor överraskning. Och trots detta så kan man ändå inte finna 
den här typen av missbruk i någon av de större sjukdoms- eller 
störningsklassificeringsböckerna. (Goldman, 2005) 
 
Och ändå så var det under 2005 så mycket som 5 - 10 % av de som surfar på internet 
drabbade av någon form av beroende och visar samma symptom som de som är 
spelberoende. Och även om man skulle få dem att slå av sina datorer så skulle detta inte 
heller fungera då det alltid finns ersättningar för deras beroende såsom mobiltelefonen. 
(Goldman, 2005) 
 

- 2 - 



 

1.2  Fördjupad problemdiskussion 
Datormissbruk är något som man inte längre kan säga är något nytt, eller som man heller 
inte längre kan sopa under mattan. Detta har funnits under många år, men det är väl först 
på senare år som detta ens har börjat ses som ett problem. Detta som en naturlig följd av 
att datorerna blir alltmer vanliga, och till skillnad från 20-30 år tillbaka då datorer inte var 
så vanliga till idag då de är lika självklart att ha en dator hemma som det är att ha en TV.  
Men vad kan denna utveckling bero på då? Den främsta faktorn skulle antagligen vara 
internet. Möjligheten att ha tillgång till en oändlig ström av information är något som 
lockar alla människor. Men internet har idag fört med så mycket mer än så. Det är allt 
från att kunna ta kontakt med andra människor för att prata till att kunna förmedla 
information vilket är något som också är viktigt, inte bara för privat bruk utan speciellt 
för företag. Sen kan man även lägga till en uppsjö möjligheter till detta såsom att kunna 
spela spel med andra människor över internet, att sköta privata ärenden, och så vidare. 
Detta skapar en väldigt komfortabel och effektiv miljö för användarna att använda. 
Speciellt då vi idag lever i ett väldigt stressat samhälle då allting skall ske så fort som 
möjligt.  
 
Datorn är ett väldigt användbart redskap, vilket är något som ingen kan förneka. Även om 
den inte alltid vill som vi så är det ändå något som många inte skulle kunna tänka sig leva 
utan. Datorn har under kort tid gjort de flesta beroende för att kunna klara av sina arbeten, 
sin skolgång eller att sköta andra ärenden. Men sen så finns de alltid de som drar detta 
steget längre, att detta beroende blir något som mer eller mindre kan anses som ett 
sjukligt beroende. Men ändå så är det ett problem som de flesta verkar blunda för eller 
som de inte ens förstår eller känner till.  
 
Huvudsakligen så kan det vara svårt att säga vad datormissbruk är för något. Kan man 
säga att det helt enkelt är ett beroende av datorer på ett eller annat sätt? Det finns så 
många anledningar till att man kan vara beroende av datorer så kan man verkligen säga 
att det finns någon speciell gräns som man kan säga där datormissbruk går? Eller är det 
kanske så att det egentligen inte finns något som heter datormissbruk? Kanske alla de här 
anledningarna har sina rötter i helt andra saker, och har egentligen ingenting med datorer 
direkt att göra, utan de är snarare substitut för det egentliga problemet?  
 
Vad det än beror på så går det inte förneka att det finns ett problem, och vad detta 
problem beror på har en grund i det mänskliga beteendet. Detta utgår vi ifrån då 
missbruket kan bero på flera olika saker, med en gemensam nämnare: datoranvändning. 
Till följd av detta så måste ändå beroendet ligga i förhållandet mellan datorer och 
människor, och människornas känslor och beteenden. Det är lätt att försöka dra paralleller 
mellan exempelvis datormissbruk och andra missbruk, men vad är det då som får 
människor att agera på detta sätt? 
 
De möjligheter som vi har med datorerna liknar ingenting som vi har varit med om 
tidigare i människans historia. Denna nya teknik är spännande och lockande och kommer 
kanske med tiden att gå över av sig självt. Om man bara ser på TV:n och när den kom så 
var det nytt och spännande och folk satt som klistrade framför den. De gör de visserligen 
fortfarande, men det är inte längre något nytt och spännande.  
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Det finns inget som heter TV-missbruk, även om folk spenderar mer tid framför TV:n än 
vid datorn och man kan inte säga att det är mer givande att sitta framför TV:n och glo än 
det är att sitta framför datorn. Något som man också måste ta hänsyn till när det kommer 
till utvecklingen av datorer är att de spelar alltmer en central roll i våra liv. Det dyker hela 
tiden upp nya användningsområden i vardagen för vanliga människor och detta kan leda 
till flera saker. Det förmodade är att det kommer att bli alltfler som drabbas av detta 
beroende, att det kommer att komma upp fler områden i vilket man kan bli beroende.  
 
För att få klarhet i problemet så får man försöka se på orsakerna till och följderna av 
detta. Vad grundar sig datormissbruket i och vad kan detta leda till? I bakgrunden 
beskrivs ett par fall om vad som kan hända med datormissbrukare, men hur vanligt är det 
att det leder till så extrema fall att det blir direkt hälsofarligt att använda datorn? Vad är 
det som får människor att missbehandla sig själva till en sådan här stor grad? Som man 
ser så är fenomenet världsomfattande och den gemensamma faktorn mellan de fall som 
man ser, oavsett var och när detta sker, är just människa - dator interaktionen.  

1.3  Avgränsning 
Först och främst så kommer detta arbete att avgränsas till teorier som rör de psykiska och 
de sociala aspekterna hos datoranvändning och hur detta leder till ett datormissbruk. Med 
detta menas att det inte kommer att tas upp några andra missbruk, med undantag för 
jämförelser eller följder av datormissbruket. Arbetet kommer att avgränsas runt de frågor 
och det syfte som arbetet bygger på. Detta kommer att utföras genom att ta upp och 
jämföra tidigare skrivna texter om datormissbruk för jämförelser och mätningar gjorda 
samt att ta kontakt med föreningar, människor som arbetar inom området eller andra som 
har erfarenhet utav detta.  
 
Detta område kan anses vara ett problem som ligger inom andra områden än just 
datoriseringen. Men vi skall försöka till så mycket som möjligt försöka fokusera på 
området som just har med datorerna i sig att göra. Även om problemen kanske inte direkt 
ligger i datorerna i sig så är det detta område som vi kommer att försöka fokusera på. Vad 
det är som skapar de här beteendena och följder som det kan få.  
Ordet ”datormissbruk” kan även användas som ett uttryck för att använda datorer på 
exempelvis en arbetsplats för olaga syften eller andra anledningar som inte är tillåtet. 
Detta är något som inte kommer att tas upp i detta arbete.  
 

1.4 Syfte 
Datoranvändningen har på senare tid ökat och det är idag nästan en självklarhet att man 
har en dator hemma. Denna datoranvändning ger ofta en tillfredsställelse hos användaren 
som kan liknas vid drogmissbruk vilket så småningom kan få en del personer att bli 
beroende av datorn. Syftet med den här rapporten är att ge en förståelse om vad 
datormissbruket är för något, då detta fortfarande anses som ett diffust uttryck. 
 För att förstå detta så kommer det även att tas upp vad det är som får människor att bli 
datormissbrukare, alltså vad det är hos datorn och människan som skapar beroendet. I 
rapporten kommer det även att tas upp vad man kan göra för att mildra detta missbruk i 
det stora hela.  
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1.5  Frågor 
Huvudfråga:  
Vad beror datormissbruk på egentligen? 
Delfrågor:  
Hur kan man mildra datormissbruket? 
Vilka psykiska aspekter ligger bakom beroendet? 
Vilka sociala aspekter bidrar till beroendet? 
Vilka är symtomen till ett sjukligt användande av datorn?  
Vad kan ett eventuellt överanvändande leda till? 
Vad kan definieras som datormissbruk? 
 
 

 
Figur 1: Frågegraf 

 
I frågeställningen som vi har ställt oss här ovan så kan man se hur de olika frågorna hör 
samman och varför vi valde dessa. Som en grund så måste vi fastställa vad exakt 
datormissbruk är, vad det är som kan räknas som datormissbruk och vad är det som inte 
hör till detta. Datormissbruk är något som är lite diffust och det måste redas ut var 
gränserna går innan vi går vidare i frågeställningen. Vilka symtomen är kommer att 
kunna ses från klarläggandet av datormissbruk. Även vad detta missbruk kan leda till 
kommer vi att kunna förstå bättre genom att se utifrån symtom och definition.  
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Det är viktigt att klargöra detta för att verkligen kunna se helheten i vad detta missbruk 
kan förorsaka och hur det kan påverka människor.  

Utifrån detta så kan vi då koppla dessa orsakanden till vilka de psykiska och även de 
sociala aspekterna som ligger bakom detta beteende. Med de psykiska aspekterna så 
försöker vi se hur människor tänker och känner vid detta behov, vad det är som får dem 
att agera som de gör – varför datorn blir så beroendeframkallande. Samtidigt så kan vi 
även se de sociala aspekterna som bidrar till detta och även hur dessa kan bli lidande i det 
”riktiga” livet. Samtidigt som man kan se det sociala liv som levs ut i cyberspace så blir 
det ”riktiga” sociala livet lidandes.  

En viktig fråga som vi även har valt att ta med är hur man går till väga för att mildra detta 
växande problem. Detta kommer även att bidra till en klarare syn vad datormissbruket 
beror på. Detta kommer i sin tur bidra till hur vi kommer fram till en lösning för hur man 
mildrar detta missbruket, vilket blir ett ömsesidigt bidragande frågorna emellan.   

Med hjälp av dessa aspekter så kommer vi att se vad datormissbruket beror på, vad det 
grundar sig i. Beroendet har en grund i ett behov att leva ut i cyberspace vilket verkar 
bero på människans lust för den glädje som skapas att befinna sig vid datorn. Lusten 
beror förmodligen på olika psykiska såväl som sociala aspekter.  

 

1.6  Mål och målgrupp 
Målet med detta arbete är att redogöra vad datormissbruk beror på. Då syftet med 
rapporten är att ge en förståelse om vad datormissbruket är för något då det fortfarande är 
ett diffust uttryck. Missbruket har setts som i olika former beroende på hur det har 
utvecklats. Vårt mål att försöka ge en förklaring till vad det är som får människor att bli 
datormissbrukare, alltså vad det är hos datorn och människan som skapar beroendet. Vårt 
mål är att även ta upp vad man kan göra för att mildra problemet.  

Datormissbruk har setts som i flera olika former, beroende på vad den drabbade har 
utvecklat. Ofta skiljer detta sig beroende på personen i sig och dess intressen, men 
gemensamt för alla dessa beroenden är just datorn – alltså beroendet utövas på något sätt 
via en dator. Men även om olika sjukliga användanden av datorn kan leda till ett sorts 
beroende så måste det ändå bero på en eller flera gemensamma faktorer som får 
människor att bli så befästa vid just datorn.  

Detta missbruk är inte något nytt och det är vida spritt men ändå så är det inte någon 
erkänd sjukdom. Trots att sjukdomen har mycket gemensamt med andra beroenden så 
står det fortfarande i skymundan och det drabbar allt fler, mycket beroende på att folk 
inte känner till problemet. Vart vi vill komma med hjälp av dessa föregående mål är att 
försöka finna orsaken till vad det är som triggar detta sjukliga behov av datorer. Genom 
att försöka påvisa vad missbruket beror på så visar vi samtidigt att det verkligen finns där 
ute och ger något konkret att gå på. Målet med rapporten är att visa vad datormissbruk 
beror på och genom detta bidra till att datormissbruket blir något som kommer att tas på 
större allvar. 
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Förmodligen kommer vår kunskap att bidra med att ge en klarare insikt i att 
uppmärksamma och förebygga datormissbruket. Målgrupperna som kan tänkas använda 
sig av vårt kunskapsbidrag kan vara datainspektionen, stora datorföretag som vill 
uppmärksamma detta problem närmare, datorspelföreningar, datormissbrukare, anhöriga 
till datormissbrukande personer med flera.  

1.7  Begreppsprecisering 
Med begreppspreciseringen så vill vi tydliggöra vad vi menar med olika ord som 
förekommer i denna rapport. Detta för att läsaren inte skall misstolka eller/och på så vis 
förvirras av innehållet i rapporten utan skall tydligt förstå meningen med texterna som 
framförs. Här kommer vi inte att ta upp alla ord, utan ord som kan anses som svårtolkade, 
viktiga och/eller som förekommer ofta: 

 Community – En mötesplats på internet som oftast ligger på en hemsida och som kräver 
medlemskap för att användaren skall få ta del av innehållet. Dessa mötesplatser har ofta 
till syfte att föra samman likasinnade eller folk med gemensamma intressen. (Sangwan, 
2005)  

Cybervärld – Detta är en simulerad värld skapad med hjälp av datorer. Denna värld kan 
vara miljön i ett spel, ett chattrum, en internet-browser eller dylikt. Anledningen till 
användandet av ordet ”värld” är för att användare oftast stänger ute verkligheten när de 
sitter framför sina datorer och låter sig fångas i ett sorts tunnelseende där bara det som 
syns på skärmen. Andra ord kan vara cyberrymd eller cyberspace som det heter på 
engelska. (Suler, 2006)  

Datorberoende – Datorberoende handlar om att man är beroende av datorn och dess 
aktiviteter. (Grabianowski, 2007) 

Datormissbruk – Datormissbruk är en sorts sjukligt beroende av datorer. Till skillnad från 
datorberoende så är ett datormissbruk något som gör användaren beroende till den graden 
att denna inte kan lämna datorn såvida den här inte är tvungen. Detta brukar gå ut över 
andra vardagliga behov vilket gör detta sjukligt och skadligt för användaren. Ordet 
”Datormissbruk” kan även innebära ett felaktigt eller illegalt användande av datorer, men 
detta tas inte upp i denna rapport och har därför aldrig denna mening.  

Facebook – En community-sida. Se: Community. Facebook är ett community som 
grundades av studenten Mark Zuckerberg och växer snabbast av alla sociala nätverk och 
communities. (Facebook, 2009) 

Kognitiv – Kognition – Handlar om det mänskliga tänkandets natur. Hur vi människor 
behandlar information kallas för kognitiv psykologi. Med detta menas att vi studerar våra 
mentala förmågor. Till dessa brukar man räkna följande mänskliga egenskaper: minne, 
inlärning, problemlösning, perception, uppmärksamhet, kommunikation, tänkande 
beslutsfattande och begreppsbildning. Den kognitiva processen delas in i tre delar; hur 
information hämtas, hur den bearbetas och hur den används. (Anderson 2005) se kapitel ” 
3.2 Den mentala modellen” 

Maslows behovstrappa – En förklaringsmodell framställd av psykologen Abraham 
Maslow som visar hur människor prioriterar sina behov. De fem behoven är: 1. 
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Kroppsliga behov, 2. Behov av trygghet, 3. Behov av gemenskap och tillgivenhet, 4. 
Behov av uppskattning, 5. Behov av självförverkligande. (Suler, 2006) 

MDI – Människa – datorinteraktion. Se kapitel ”3.3 Människa – dator-interaktion”. 
(Preece, 1994)  

Riktiga världen – Kallas även ”verkliga världen”. I motsats till cybervärlden så handlar 
detta om världen utanför datorn, alltså världen som vi lever i. Användare, speciellt 
missbrukare, har en tendens att koppla bort omvärlden och fokuserar enbart på det som 
händer på skärmen. (Computer addiction, 2006)  

Spelberoendes Förening Göteborg (SBFG) – En förening i Majorna, Göteborg, som 
hjälper missbrukare inom hasardspelsmissbruk och datormissbruk. (SBFG, 2009) 

Wilson – Tom Wilson, skapare av Tom Wilsons modell som rapporten baseras på. Se 
kapitel ”3.1 Tom Wilsons Modell”. (Tom Wilsons modell över informationsbeteende, 
1996) 
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2.  Metod 
 
Utifrån att vi har valt att vår studie skall baseras på ett nytt tillvägagångssätt med 
intervjuer kommer vi att beskriva orsaken till varför vi har valt den angreppsmetod vi har 
valt och hur detta arbete inletts syftet är att besvara huvudfrågan och en motivering kring 
data insamling och analysmetod. 

 

Den kunskap som vi med denna rapport vill skapa är av informerande karaktär. Vi vill 
skapa en förståelse hos läsaren om det område som vi har valt. Med denna rapport vill vi 
att användaren får en bättre förståelse om vad detta egentligen är och därmed hur de skall 
agera gentemot problemet. Vi kommer att gå igenom ett antal teorier förtydliga och 
underbygga de redan befintliga teorier och på så viss utveckla teori för ämnet 
datormissbruk.  

Metoden kommer att visa hur detta arbete har inletts och orsaken till varför vi har valt 
den angreppsmetoden som vi har valt. Detta som i syfte för att kunna besvara 
huvudfrågan som vi har med rapporten. Här kommer även en motivering av de val som 
har gjorts då det kommer till datainsamling och analysmetod samt lista upp en 
begreppsprecisering för att underlätta och upplysa läsaren om betydelse och mening med 
orden som vi kommer att använda genom rapporten.  

2.1 Perspektiv  
För att kunna börja med arbetet på rätt sätt så är det då viktigt att redan från början skapa 
sig ett perspektiv som skall leda oss på rätt väg och för att nå syftet som vi har med 
arbetet. Vi måste även ha ett brett perspektiv för att se möjliga teorier och lösningar som 
kan uppstå och vi måste eventuellt kunna gå steget längre och se det hela utanför de 
vetenskapliga gränserna och möjligheterna för att kunna se detta ur flera perspektiv.  

Vårt huvudsakliga perspektiv kommer att utgå mycket utifrån de data som vi kommer att 
samla in genom intervjuer från berörda personer. Teorin kommer att ligga som underlag 
för de frågor som kommer att ställas till dessa personer för att försöka få ut så utförliga 
svar som möjligt på dessa frågor då detta är ett ämne som fortfarande kan vara lite 
otydligt och som kan ses på flera olika sätt, dels då beroende på om personen är en 
observerande av ämnet eller själv är drabbad. Vi vill kunna få fram en konkret syn genom 
intervjuer av drabbade och anhöriga snarare än att få fram en övergripande syn hur 
samhället ser problemet. Vi kommer även att intervjua folk som har hand om missbrukare 
för att även få en syn från erfarna och därmed kunna få en jämförelse som är mer 
jordnära och rättvis där vi finner kunskap i verkliga fall och inte bara lösa teorier.  

Vad det vi vill ha fram är ett förstående mellan de som observerar ämnet utifrån 
forskningssyn och de som har erfarenhet genom att ha varit drabbade av någon form av 
det tillstånd som vi skriver om.  
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Det man måste se är att den rent psykiska och sociala processen är något som den 
drabbade inte har så mycket tankar omkring, men har däremot en bättre erfarenhet när det 
gäller känslomässiga tillstånd och beteenden då denna själv har befunnit sig i det. Den 
observerande dock kan se utifrån beteenden och har möjlighet att på ett mer 
informationstagande stadium fånga intryck av hur beteenden utvecklas vilket kan 
användas för att jämföra och tolkas jämfört med hur den drabbade har fått erfara av detta 
samt hur detta stämmer överens med de teoretiska fakta som har tagits upp i denna 
rapport.  

2.2 Hemaneutik och positivism  
I huvudsak så finns det två olika vetenskapliga inställningar när det kommer till 
diskussion om forskning och vetenskap. Dessa är hermeneutiken och positivismen. (Patel 
& Davidsson 2003, s.26). Hermeneutik är läran om tolkning, en förståelse inriktad 
forskningsansats där tolkningen gör den huvudsakliga forskningsmetoden uppfattats som 
ett antal regler och gör det möjligt att tolka till exempel en text på bästa möjliga sätt. Det 
innebär att förtydliga, klargöra, tolka, utsäga och översätta tolkning från våra egna 
referensramar till texten och omvänt. (Gilje & Grimen 2004). Hermeneutikern studerar 
helheten av ett objekt. Inom hermeneutiken ställer man helheten till relation av delarna 
och växlar mellan helheten och delar för att nå fram till en helhetsförståelse av ett objekt. 

Den hermeneutiska grundsynen handlar om synen på kunskapsutvecklingen i studien. 
Enligt Alan Bryman delar man upp vetenskapligt forskning kvalitativ och kvantitativ 
tillvägagångssätt. Dessa två tillvägagångssätt skiljer sig åt även om de liknar varandra. 
(Bryman, 2002)  

Detta arbete kommer att utgå från ett hermeneutiskt, synsätt med kvalitativa intervjuer då 
vi kommer att sammanställa och klargöra teorier samt involvera andra respondenters 
tankar och sätt att se hur detta framställs. Genom att studera och underbygga befintliga 
teorier som vi kopplar till problem området, Tillsammans med den empiriska 
undersökningen omformat vi ett bidrag till ny teori. Uppsatsen kan bli ett användbart 
instrument för eventuell fortsatt forskning.  

2.3 Kvalitativ metod  
Den kvalitativa metoden är en utav de vetenskapliga angreppssätten som finns och det är 
med denna metod som arbetet kommer att genomföras med hjälp av.  

Syftet med den kvalitativa metoden är att kunna skapa en djupare förståelse av vad det är 
som skall studeras. Detta är till för att användaren då skall kunna få en helhetsbild av hur 
problemsamlingen ser ut. För den kvalitativa metoden så skall det användas så lite 
statistik, matematik och aritmetiska former som det är möjligt. (Andersen 1998, s.24). 
Den empiriska undersökningen vi genomför är baserad på personliga intervjuer. Att 
använda sig av intervjuer inom de kvalitativa intervjuerna för att samla in empirisk 
undersöknings material är ett angrepp sätt. Intervjuer är oftast inte strukturerade utan det 
sker som en öppen dialog där det finns möjlighet för att omformulera en fråga (Bryman 
2002). Då vi vill få respondenters idéer och tankar om hur tillvägagångssättet kan vara för 
att stoppa datormissbruket så anser vi att ett kvalitativt angreppssätt för att samla in 
information och därigenom få en mer djupare kunskap av vårt ämnesområde är mer 
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passande. Detta då den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse vilket är viktigt för 
vår uppsats.  

2.4 Arbetets genomgång 
Detta arbete inleddes av en undran och frågor bakom datormissbruket och varför detta 
uppkommer. Tankarna och frågorna ledde i sin tur fram till en problemdiskussion där vi 
har beskrivit hur vår förundran om problemet ser ut idag och frågor runtomkring detta. 
För att sedan kunna upplysa området omkring dessa problem så har undersökningar 
utförts om vad det finns för tidigare teorier inom området, vad som ligger bakom detta 
problem samt även vad det finns för möjliga intressenter som eventuellt skulle kunna ge 
svar eller på annat sätt kunna bistå oss i undersökningen som vi utför. Utifrån dessa 
undersökningar samt den bakgrund som vi har funnit så har vi kunnat forma en större 
problemkännedom för att använda som en utgångspunkt och kunna utforma för att ha 
som en grund för detta arbete.  

De frågor som vi har kommit fram till är de som vi använder som en bas för vad det är 
som vi söker kunskap om och detta skall ge en grund för vad som slutligen leder fram till 
den här skrivna rapporten. Vad som har varit en stor orsak till metoden är det 
kunskapsbehov som vi har behövt men även de frågor som vi har ställt. Vi har då 
fastställda frågor som utgår från den metod som vi har ställt utifrån den metod samt 
kunskapsbehovet som avgör vilka frågorna har blivit. Med detta menas hur vi har gjort 
för att kunna få fram information för att kunna skriva denna rapport. Den information 
som vi har fått fram har stegvis framställt en rapport där dokumenterandet av de svar som 
vi har fått till slut har sammanfattats och presenterats i en slutgiltig rapport.  
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Figur 2: Arbetets genomgång 

2.5 Teorins och empirins roll i undersökningen 
För att skapa kunskap om samhället så finns det två tillvägagångssätt att välja, antingen 
induktion (upptäcktens väg) och deduktion (bevisföringens väg). (Andersen 1998, s. 29) 

I detta arbete kommer vi inte att utgå från någon tidigare teori, utan vi kommer att studera 
vårt område utifrån den information och empiri som samlas ihop för att sedan kunna 
klargöra en teori om vår frågeställning och vårt ämnesområde. Även om det då finns 
risker att man inte kan se hur långt som teorin kan komma att sträcka sig eller hur utbredd 
som denna kan bli. (Patel & Davidson 1991, s.21). Vi har idéer och föreställningar att 
förankra men vi kan inte säga att de kan bli hur utbrett som helst, utan vi kommer att 
forma de teorier som vi ska forma efter den information som vi får in vilken kommer att 
vara begränsad.  
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I detta arbete jämför vi datormissbruket med en väl grundad teori mot hur det ser ut i 
praktiken där vi även jämför vad de personerna som vi intervjuade, som jobbar med 
missbruket, mot de verkliga datormissbrukarna och deras anhöriga. Detta för att få en 
bekräftelse att det som sägs verkligen stämmer överens med verkligheten. Som bilden 
nedan beskriver så är det ett förhållande mellan varje steg för att skapa en stabil och säker 
grund för det som sägs, där grunden i form av diverse teorier samt Wilsons modell där 
det beskrivs hur människan fungerar vilket jämförs med hur människan verkligen agerar i 
dessa situationer.  

 

 
 

Figur 3: Jämförelse teori - empiri 
 
I den teoretiska delen i detta arbete har vi i grunden Wilsons teori. Utifrån Wilsons 
modell kopplas diverse teorier för att förtydliga och påvisa hur människan tänker och 
fungerar. Dessa teorier används för att skapa en grund och ett förtydligande för att få en 
mer trovärdig och verklighetsförankrad teori om datormissbruket. Intervjuerna är 
uppdelade mellan de som arbetar med datormissbruket och de intervjuade som har eller 
har haft datormissbruk samt deras anhöriga. Dessa jämförs både med datormissbruket 
som finns förklarat i teorin, men även mot varandra. Resultatet av detta bör då resultera i 
en klar teoretisk grund för datormissbruket vilket sen jämförs både mot hur 
datormissbrukare själva ser sitt missbruk, men även hur andra kan se det.  

2.6 Val av aktörer 
Då vi har valt metoder som kvalitativt- och hermeneutiskt angreppssätt baserad på 
kvalitativa intervjuer för att på så vi kunna få en djupare förståelse av det vi forskar kring 
så kommer vi att välja aktörer som kan ge oss en så verklig och heltäckande bild som 
möjligt för de frågor som vi har ställt upp. Vår studie är en upplysande studie som skall 
kunna påverka den syn som man har på datormissbruket idag och eventuellt kommer att 
väcka idéer för eventuella framtida lösningar. Informationen som vi kommer att få in från 
de intervjuer vi kommer att göra kommer att ligga till grund för slutsatser som vi kommer 
att forma, då tillsammans med en jämförelse av teorin för att se hur dessa skall kunna 
förverkligas.  
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Teorin kommer troligen att ge den grundliga förståelsen som kommer att fortsatt 
klargöras och utformas utifrån de empiriska data som då kommer att få den största rollen 
i hur vår rapport kommer att se ut då det kommer till huvudfrågan samtidigt som teorin 
kommer att ge stöd åt detta i beskrivning om hur det ser ut idag som en utgångspunkt för 
denna. 

2.7 Utvärderingsmetod 
Det finns en del regler som måste ses när det kommer till utvärdering av metod för att 
kunna få en ökad trovärdighet och äkthet på en undersökning som har blivit utförd. 
Trovärdigheten består av fyra olika bedömningsgrunder som är tillförlitlighet, 
överförbarhet, påtaglighet och möjligheten till att styrka och konfirmera. (Bryman 2002, 
s.258)  

Tillförlitlighet: För att kunna skapa en trovärdighet genom tillförlitlighet så innebär detta 
att resultaten innehåller både att det har visats att en undersökning har utförts enligt de 
regler som är utsatta och att resultaten rapporteras till personer som är en del av den 
sociala verkligheten som har studerats för att de personerna skall kunna verifiera att 
forskaren har gjort en sann och rättvis uppfattning om verkligheten. (Bryman 2002, s 
258) Till denna tillförlitlighet så finns det validering av respondenter. Detta är som är en 
process där forskare visar sitt resultat till personerna som har fungerat som respondenter i 
en undersökning. Syftet med detta är att kunna få en bekräftelse på att beskrivningen som 
forskaren har är förmedlat korrekt. (Bryman 2002, s.259)  

Överförbarhet: Då det i kvalitativt arbete vanligtvis innehåller studier från en mindre 
grupp av människor som har vissa saker gemensamt så leder detta till att ha en fokus på 
vad det är som är utmärkande och den sociala verkligheten som har undersökts. Av denna 
orsak så blir det då viktigt att kunna ge en detaljrik beskrivning omkring kulturen som 
intervjun har genomförts i det syfte att tillgodose andra personer ett underlag för att dessa 
skall kunna göra en bedömning på hur resultatet på en forskning kan överföras till en 
annan miljö. (Bryman 2002, s.260)  

Pålitlighet: Med pålitlighet så menas det att det försäkras att det skapas en helt klar och 
åtkomlig beskrivning av alla steg i en forskningsprocess, vilka kan vara 
problemformulering, val av undersökningspersoner och beslut kring analys av den 
insamlade data. Kvaliteten kan bedömas på grund av de tillvägagångssätt som har valts 
och hur dessa har använts för att ge en bedömning på till hur de teoretiska slutsatserna är 
sanna. (Bryman 2002, s. 261) 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Att skapa trovärdighet ligger, för forskaren, i att 
kunna konfirmera och styrka utifrån insikten i att det inte finns någon möjlighet i att tillgå 
en riktig objektivitet i en social forskning. Det skall kunna framgå att forskaren inte 
medvetet har varit med och påverkat respondenternas svar och därmed slutsatserna 
utifrån detta.  

Äkthet: Utöver de fyra kriterierna som används för tillförlitlighet så finns det även ett 
antal andra kriterier för att kunna säkerhetsställa äktheten i en rapport. Det skall ges en 
rättvis bild, som menas med att ge undersökningen en tillräcklig rättvis bild av de olika 
åsikterna som finns bland de personer som har intervjuats.  
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Ontologisk fastställning som skall hjälpa personerna som har medverkat i rapporten att 
komma fram till en bättre förståelse av den sociala situation och den miljö som de 
befinner sig i. Pedagogisk fastställning som visar om undersökning har på något sätt 
bidragit till att de som har medverkat till rapporten har fått en bättre förståelse för hur 
andra personer i miljön kan uppleva saker och ting. Katalytisk fastställning som skall 
påvisa ifall undersökningen som har gjorts kan förändra de medverkandes situation. 
Taktisk fastställning som visar om undersökningen har gett deltagarna bättre möjligheter 
att kunna vidta de åtgärderna som krävs. 

2.8 Presentationsmetod 
Rapporten utformas i sin helhet enligt en textuell akademisk rapportstruktur för att 
fastställa rapportens tillförlitlighet och äkthet. Syftet med att utföra denna struktur är att 
rapporten bland annat skall fungera som ett underlag till vidare forskning inom ämnet för 
den akademiska världen. Rapportens konkreta form skall även kunna ge andra 
intressenter en lättöversiktlig bild på resultatet i rapporten.  

 
2.9 Datainsamling 
Valet av datainsamling har flera tillvägagångssätt, flera olika tekniker för att samla in 
data. Varje teknik som man kommer att välja att använda sig av kommer att ge en viss 
typ av data. Det gäller här att kunna veta vilken typ av information som då är relevant för 
studierna för att kunna få fram de data som man behöver. (Andersen 1998, s.150) I denna 
undersökning så kommer kvalitativ metod baserad på intervjuer att användas samt 
primärdata och sekundärdata.  

Insamlingen av empirisk data kan ske på två sätt – Insamling av primärdata samt 
sekundärdata. Primärdata är den information som man får direkt ifrån källan och som 
sedan kommer att först och främst vara de intervjuer som utförs för rapporten. 
Sekundärdata är data som istället hämtas ifrån artiklar, böcker och liknande, alltså data 
som någon annan redan har forskat fram. Med andra ord så kommer det empiriska data 
som samlas in vara primärdata. Dessa data kommer att samlas in genom direkta intervjuer 
eller via mail. Sekundärdata är insamlad via enkäter och artiklar.  

Intervjufrågorna som ställes kommer att vara öppna för att kunna skapa en diskussion 
under intervjun och för att få den nödvändiga information som behövs för att skapa denna 
rapport. Intervjuerna kommer att spelas in på band och anteckningar kommer även att 
föras.  

2.10 Analysmetod 
Kvalitativa metoden handlar det om beskrivningen av egenskaperna hos ett fenomen. 
Fokuset som huvudsakligen skall hållas i den kvalitativa metoden är att utövaren skall de 
områden, modellerna eller beskrivningarna som genom detta på bästa sätt kan beskrivas i 
ett sammanhang eller ett fenomen som finns i omvärlden. Detta är i motsats till de andra 
metoderna som då är mer inriktade mot att beskriva omvärlden genom mätning eller 
testning. 
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 Men om användandet skall drivas av en tolkningsteori så menas det inte att det skall 
utnyttjas genom att på förhand beskriva områden utan att beskrivningen mer skall vara av 
en skapelse snarare än en förutsatt indelning av området. (Larsson, 1986, s.7) 

Vid valet av kvalitativ metod läggs tyngden på att behandla en teori som uppkommer från 
de data som samlas in. De teorierna som forskarna har samlat in kommer att framställas 
från data som de får under undersökningens gång. Även under framställningen av data 
kommer de insamlade data att ha en teoretisk utgångspunkt som en bas för data som 
forskarna samlat in samt för att kunna ha det som bas att mäta det insamlade data emot. 
På så sätt kan de hela tiden jämföra de insamlade data med målet som forskaren har för 
att det skall gå ifrån inriktningen som forskaren följer och att kunna utföra en teoretisk 
bearbetning. (Bryman 2002) 

Inom hermeneutiken ser forskaren forskningsobjektet subjektivt och från sin egen 
förståelse som består av de tankar, intryck, känslor och den kunskap som denna har. 
Forskaren försöker här att se helheten inom forskningsobjektet och från att ställa helheten 
i förhållande till delarna pendlar mellan dessa för att kunna få en full förståelse. Denna 
förståelse och tolkning utgörs som delar i en helhet som då växer och utvecklas. (Patel & 
Davidsson, 1991)  

Målet med studien är att försöka besvara den huvudsakliga frågeställningen som tidigare 
har nämnts. För att kunna uppnå detta mål har vi valt att insamla data från, böcker 
artiklar, undersökningar och intervjuer som gav oss den information som vi behövde för 
att utforma målet eller teoritillskottet som finns beskriven. De data som har samlats in 
under undersökningens gång har hela tiden jämförts mot de delmål som har lett till den 
huvudsakliga undran. Frågorna som ställs under intervjuerna är grundade från 
delfrågorna och huvudfrågan för att kunna få fram data som är användbar för att kunna 
användas i skrivandet av rapporten.  
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3. Teoretisk referensram 
 
Utifrån den bakgrund som vi har valt kommer vi att behandla en del teorier som vi anser 
vara relevant för ämnesområdet. Detta kommer att skapa en brygga mellan Wilsons 
modell och datormissbruket men även tydliggöra och verklighetsförankra de teorier om 
datormissbruket som finns. 

 

Ett av de växande problemen är datormissbruk som vi har tänkt ta upp i vår rapport av 
den anledningen kommer vi att lägga fokus på för att hitta svar till varför människor kan 
få ett beroende av datorer. När datorer blev allt mer i samhället så finns det visa problem 
som uppkommer med det och målet som man tidigare hade att använda datorn som 
redskap förändras och leder till något skadligt för människan. Idag används datorer till 
allt ifrån arbete, produktivitet och informationskanal till kommunikationsmedel, media 
medel, spelnöje, fritidssysselsättning och det teknologiska systemen finns runt omkring 
oss överallt.  

När vi befinner oss i en värld där tekniken finns överallt måste vi tänka på hur den skall 
utformas. Denna förändring inom dator användningen gör att vi snarare tänker på 
användbarhet i systemen och hur kommunikativ de interaktiva systemen skall formas för 
att uppfylla användarens krav, behov och förväntningar. Detta gör att MDI lägger mer 
fokus på att forma funktioner som innefattar emotionella intryck känslor social 
funktionalitet och ett mer mänskligt likt språk som kan utryckas i datorvärlden där 
användarnas krav och förväntningar uppfylls. 

 3.1 Tom Wilsons Modell 
I sin modell för informationssökningsbeteende från 1981 talar Tom Wilson om tre olika 
typer av informationsbehov: kognitiva, känslomässiga och fysiologiska. Enligt Wilson 
kan ett informationsbehov uppstå av personliga skäl, på grund av individens roll i livet 
eller i arbetet eller på grund av den omgivning som individen lever eller jobbar i. Vidare 
ser Wilson tre olika hinder för en lyckad informationssökning. Dessa har sitt upphov i 
samma faktorer som ligger till grund för informationsbehovet och de kan vara personliga, 
rollrelaterade eller bero på omgivningen och person in kontext. I sin senare modell har 
Wilson utvecklat en rad generella modeller som betraktar informationssökning ur ett 
processperspektiv har också utvecklats. (Wilson 1999)  

Wilson har presenterat en modell som han beskriver som en variation av den modell han 
presenterade 1981, föreställande informationssökningsbeteende. Nedanstående figur visar 
denna variationsmodell. (Wilson 1999)  

Behovet av information kan definieras på många olika sätt. Oftast söker vi information då 
våra kunskaper inte lägre räcker till att till exempel lösa ett problem eller fatta beslut eller 
kan det handla om att utnyttja olika möjligheter som dyker upp. När vi inte klarar av en 
sådan situation krävs det ett kunskapstillägg och på så sätt uppstår ett informationsbehov 
och orsaken till att vi söker information. Dessa behov kan vara subjektiva eller objektiva.  
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De subjektiva behoven är de som personen i fråga själv har och hur den uppfattar tar till 
sig information tolkar för att göra det meningsfullt. De objektiva är de behov som man 
utifrån kan anse vara rimliga eller nödvändiga att ha. Wilson delar detta behov i olika 
faser och menar att context of information går till så här (Wilson 1999).  

Informationsbehov som personen har kan delas upp i activating mechanism, intervening 
variables och information-seeking behavior som han delat upp och relaterar till olika 
faktorer som finns i modellen och som han slutligen relaterar till person-in-context. 
Informationsbehovet är ofta individuellt och beroende av användarens personliga 
egenskaper. Dessa kan bland annat vara personens psykiska tillstånd, de kan vara 
rollrelaterade, övertygelser, uppfattningar, kognitiva färdigheter, motivation och attityder. 
Det kan också vara kulturen, utbildning och yrke och att detta helt enkelt kan relateras till 
personen in kontext. 

 

 
 

Figur 4: Tom Wilsons modell över informationsbeteende från 1996 

 

Wilsons modell utgår ifrån kontext av informationsbehov (context of information need). 
Modellen uttrycker en tämligen bred definition av informationsbeteende och den visar 
också att vi behöver teorier från flera olika områden för att förstå informationsbeteende 
till fullo. När det gäller activating mechanism och stress/coping theory så påverkar det till 
exempel hur snabbt en informationssökningsprocess kommer till stånd. Det finns faktorer 
som påverkar när och hur vi kommer igång med informationssökandet. Detta är faktorer 
som när vi behöver information och vad vi tänker eller gör för att övervinna känslan av 
att belöningen övervinner det jobb som vi kommer att behöva utföra för att få detta.  

Exempelvis att inför ett arbete med att skriva en uppsats så har vi känslan av ångest av att 
behöva utföra en lång tids arbete, mot att kunna se att vi måste ha det färdigt och 
belöningen av att vi utför arbetet.  
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Wilson gör i sin modell en tämligen strikt åtskillnad mellan informationssökning (som 
kan ha olika karaktär) och informationsanvändning, vilket i sig kan vara problematiskt. 
På liknande sätt går det att tänka sig att det kan vara svårt att göra en skarp åtskillnad 
mellan en person i en kontext och informationsbehovets kontext. En svaghet i modellen 
kan hänga samman med illustrationssättet och ambitionen med att modellen skall 
illustreras i en cybernetisk loop: informationssökningsbeteendet kan inte påverka 
individen direkt utan att gå via informationsanvändningen. Möjligen kan modellen 
fungera genom att tänka sig att återkopplingen enbart sker genom ”information 
processing” som definieras som en intern bearbetning. Denna definition av 
informationsanvändning har emellertid en helt annorlunda karaktär än en definition av 
informationsanvändning som beskriver att aktören använder informationen till en 
presentation eller liknande. (Lind, A. 2006). 

När det gäller de psykologiska aspekterna i modellen menar Wilson att människor 
upplever att de inte kommer så långt med sin sökning av information att man inte 
kommer någon vart och detta kan leda till påfrestningar där man ger upp och inte går 
vidare. 

Med risk/reward theory menar Wilson att man lägger ner en massa jobb för att få fram 
något, får man verkligen något för det arbetet man lägger ner eller är det så att man inte 
får någonting har man då lagt ner en massa onödigt jobb. När det gäller Information-
seeking behavior menar Wilson att detta kan ske aktivt och passivt i det aktiva sökningen 
kan man få fram den information man verkligen söker och när det gäller den passiva 
sökningen handlar det om att man i själva verket söker någonting annat och råkar se 
annan intressant information. (Lind, A. 2006).  

I modellen illustreras också så kallade ”activating mechanisms”. Dessa påverkar till 
exempel hur snabbt en informationssökningsprocess kommer till stånd. Det finns också 
olika påverkansfaktorer (intervening variables) som kan jämföras med hinder eller 
barriärer. Dessa kan emellertid också ha en främjande effekt på informationssökning. 
Man kan säkert använda Wilsons kategorisering som en utgångspunkt för att beskriva 
såväl barriärer som framgångsfaktorer men det är också möjligt att man hittar ytterligare 
kategorier. (Lind, A. 2009).  

En stor fördel med modellen är att modellen visar informationssökningsbeteende kan ha 
olika karaktär. Det kan röra sig om såväl passiva förhållningssätt som aktiva. Det kan nog 
vara viktigt att tänka på att information som har erhållits genom ett passivt 
förhållningssätt kan vara lika ”viktig” för lösningen av användarens problem som ett mer 
aktivt förhållningssätt. (Lind, A. 2009)  

När det gäller intervening variabels så kommer man in i mån om olika faktorer som kan 
påverka. De psykologiska aspekterna är hur människan känner och tänker. Det mesta i 
modellen omringas kring person in context och informationssökningen baseras på många 
faktorer som framgår av modellen.  
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3.2 Den mentala modellen 
Utifrån Wilsons modell och Context of information need så sker en process i den 
mänskliga mentala modellen. För att kunna förstå detta inser vi att vi behöver nämna lite 
om hur den mänskliga hjärnan fungerar, tar till dig information bearbetar för att göra det 
meningsfullt. En figur över den mentala modellen finns i bilagorna för att underlätta 
förståelsen.  

Kognition och perception är processer som är aktiva då vi tolkar sinnes utryck, de är 
sammankopplade och går in i varandra. Den delen som behandlar information kallas för 
kognitivpsykologi. För att kunna förstå hur människan bearbetar information för att göra 
det meningsfull är det av värde att känna till hur den mentala modellen jobbar och 
samverkar mellan olika processer. I vår mentala förmåga finns det egenskaper som 
samverkar med varandra för att vi skall ta till oss den information vi kommer i kontakt 
med. Dessa egenskaper är minne och inlärning, perception, problemlösning, 
uppmärksamhet, begreppsbildning, tänkande kommunikation. (Anderson, 2005)  

Den mänskliga hjärnan fungerar enligt perceptionsprocessen på följande sätt: 

Receptorer i sinnesorganen tar emot information från yttre stimuli. Informationen sänds 
via nervimpulser till speciella sinnesorgancentra i hjärnbarken där informationen 
bearbetas. Resultatet av denna bearbetning sänds vidare till Thalamus där informationen 
genomgår ytterligare bearbetning. Informationen sänds nu åter till hjärnbarken där den 
tolkas och till RAS som styr vår vakenhetsgrad och uppmärksamhet. De mest kända 
perceptionssystemen (de så kallade fem sinnena) är hörseln, syn, lukt, smak och känsel. 
(Anderson, 2005). Utifrån Wilssons modell activating mechanism, stress/coping theory 
som handlar om hur snabbt en informationssökningsprocess kommer till stånd påverkar 
till exempel hur snabbt en informationssökningsprocess kommer till stånd. Våra sinnen är 
aktiva mekanismer som bearbetar information hela tiden för att göra det meningsfullt. 
Informationssökningsprocessen påverkas av våra sinnen som är hela tiden aktiva för att 
bearbeta information och göra det meningsfullt. 

Att ta emot och tolka information är en komplicerad process. Perception eller 
varseblivning handlar om hur vi tar emot och bearbetar information från sinnesorganen.  
Med hjälp av våra sinnen får vi upplevelser av och föreställningar om omvärlden. Denna 
process leder till att vi får information om yttervärlden och om oss själva. Perceptionen är 
selektiv Vi utsätts hela tiden för en mängd stimuli från omvärlden men vi orkar bara 
medvetet uppmärksamma och tolka en liten del. Sinnesorganen gör ett visst urval av den 
mängd impulser som hela tiden strömmar emot oss. Här sker den första sållningen av 
informationen. 

Ytterligare sållning sker genom att vi medvetet eller omedvetet gör ett urval av 
informationen och tolkar den på vårt eget personliga sätt. Urvalet och tolkningen bestäms 
av både yttre och inre faktorer. Yttre faktorer är till exempel; intensitet, storlek, kontrast 
och frekvens och inre faktorer kan vara; behov, känslor, förväntningar och tidigare 
erfarenheter (Anderson, 2005). 
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 Den kognitiva processen in i tre delar; hur information hämtas, hur den bearbetas och hur 
den används. Perception och uppmärksamhet är två stycken delprocesser som är aktiva 
när vi hämtar information om omvärlden. 

Av sinnen är synen och hörseln allmänt de två viktigaste informationskanalerna, även om 
viktiga sinnesintryck också når oss via känseln, smaken och lukten. Uppmärksamhet är 
viktigt för att välja ut sådan information som vi av någon anledning behöver bearbeta 
ytterligare. (Anderson, 2005). 

Enligt Wilsons modell finns det en strikt åtskillnad mellan informationssökningen och 
informationsanvändning och detta gör att det blir svårt att skilja på person in context och 
informationsbehovets kontext, och det uppfattas som att informationssökningsbeteende 
kan inte påverka individen utan att gå via informationsanvändningen. (Lind, A. 2006) 
Om vi utgår ifrån den mentala modellen hos individer blir det svårare att dela samma 
mening som Wilson tar upp i sin modell för att det finns en intern bearbetning av 
informationen som sker hos informationsmottagaren och påverkar informationsvärdet. 

Minnet inkluderar delprocesser som hör till tre huvudkategorier av kognitiva processer. 

Inkodningen: av information är en delprocess där hjärnan kodar in information för att 
göra det begripligt. Bearbetningen Informationen här kan vara relativt ytligt, genom 
upprepning, organisation och strukturering av den här informationen integreras den 
inkommande informationen med det som redan finns i minnet (Anderson, 2005) 

Utnyttjande av information som lagrats i minnet, så kallad framplockning, är den sista 
fasen i en minnesprocess, till exempel hur man funderar, resonerar, löser problem, 
analyserar och fantiserar. De flesta tankeprocesser är målinriktade.  

Kognitiva processer kan vara medvetna eller omedvetna. Framplockning av information 
sker när åskådlig göra något till exempel när man skall komma ihåg namnet på en person 
man träffade för ett tag sedan måste man medvetet försöka komma på detta genom att 
föreställa sig var man befann sig då. (Anderson, 2005). De kognitiva processerna tar 
Wilson i sin modell som information-seeking behavior där han menar att det finns aktivt 
och passivt sökning av information som människan tar till sig utan att vara fullmedvetna 
om det eller att man sorterar bort det som är o intressant. 

Perceptionen: Vid all perception sker en organisation för att förenkla och systematisera 
all den information vi utsätts för. Organisationen gör det också lättare för oss att komma 
ihåg och lagra informationen. Det som framträder i huvudsak, skiljer ut sig från 
bakgrunden. Men ibland är det svårt att hålla fast vid vad som är figur och vad som är 
grund. (Anderson, 2005) 

Gestaltprinciper: Vår tendens att omedvetet organisera det vi varseblir i helheter eller 
gestalter sker också i sociala sammanhang. Vi katalogiserar föremål efter yttre närhet, 
likhet och enhet man kan säga att vi har en katalog inom oss som signalerar för att vi ska 
skapa en helhetsbild av det vi kommer i kontakt med. (Lind A, 2006) 

De perceptionslagar som hjärnan följer för att kunna ta reda på och förstå ett mönster 
bland alla inkommande stimuli kallas för gestaltprinciper. Vi har en tendens att 
organisera omvärlden i mönster eller helheter så kallade gestalter.  
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Egenskaper som närhet, likhet, kontinuitet och slutenhet gör att vi omedvetet strävar efter 
att uppfatta vissa saker som gestalter. Detta underlättar vår varseblivning och ger det vi 
ser meningsfullhet och funktion. 

Närhet; människan grupperar stimuli som ligger nära varandra.  

Likhet; människan skapar helheter från likheter. 

Enhet; människan kompletterar ofullständiga intryck. 

Minnet: är en komplicerad process, man vet idag att ny information inte omedelbart etsas 
in i hjärnan utan lagringen i minnet. Man räknar med att det finns minst tre stationer i 
minnessystemet som informationen måste passera för att den skall kunna återerinras. De 
minnesstationerna kopplig schema, klustning och semantisk nätverk kallas; sensoriskt 
register, korttidsminne och långtidsminne. (Anderson, 2005) 

Eftersom person in context i Wilsons modell har en activating mechanism som påverkar 
hur snabbt informationssökningen kommer tillstånd så är dessa perceptionslagar som den 
mentala modellen har aktiva, för att påverka informationssökningen och tolkningen av 
det. 

Sensoriskt minne: I denna del av minnet registreras information från omvärlden strömmar 
in genom sinnesorganen. Normalt håller ögonen kvar en bild under bråkdelen av en 
sekund och ersätts sedan med en ny bild. Först når bilden ögat som sedan bearbetas av 
synsinnet och hjärnan. Minnet börjar när bilden når det sensoriska registret eller 
sensoriska minnet som håller kvar bilden med alla detaljer. Innehållet i det sensoriska 
registret växlar ständigt alltefter som nya bilder strömmar in. Bilden kvarstår under 
mycket kort tid och går förlorad om den inte förs vidare till korttidsminnet. Det 
sensoriska registret är ett slags fotografiskt minne med mycket lite förmåga att hålla kvar 
informationen. Man räknar med att det finns ett sensoriskt register för varje sinnesorgan. 
(Anderson, 2005) 

Korttidsminne: Den information som vi uppmärksammar kan föras till korttidsminnet. 
Korttidsminnet är begränsad och kan bara hålla ett antal saker åt gången.  

För att information ska föras till korttidsminnet måste vi koncentrera oss på det och 
selektivt sortera det. Informationen når korttidsminnet antingen via en mental bild eller 
via ljud som vi får från omgivningen. Det är först där informationen kan repeteras för att 
stanna kavar längre. För att kunna hålla kavar information i korttids minne behöver den 
repeteras. När den informationen väl har lagrats frigörs ytutrymme för att korttids minne 
skall kunna ta emot nytt information 

Långtidsminnet: Informationen som finns i korttidsminnet associeras med information 
som redan finns i långtidsminnet och den nya informationen läggs till den gamla. 
Långtidsminnet är mycket rymligt och det finns ingen risk för att det skall bli 
överbelastat. Det är inte informationsmängden som är problematisk utan själva ordningen 
i informationslagringen som har betydelse när vi sedan skall återerinra oss viss 
information. Man kan säga att långtidsminnet använder sig av olika register för att koda 
och lagra olika minnen. Det skapas associationer mellan olika företeelser och på så sätt 
får vi olika ledtrådar till olika minnesinnehåll. Man kan säga att inkodningen eller 
lagringen i långtidsminnet bygger på informationens meningsbärande struktur. 
(Anderson, 2005) 
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Chunking: Är en teknik som vi använder för att koda information. Denna teknik är viktig 
för interaktion mellan korttidsminnet och långtidsminnet. Vi använder långtidsminnet för 
att omkoda nytt material till större meningsbärande enheter i korttidsminnet. 

Om vi kodar saker och ting blir det lättare att ta till oss. När vi t.ex. ser en mängd med 
siffror är det inte lätt att komma ihåg det. Men däremot om vi kodar det som t.ex. år tal 
och associera blir det lättare att komma ihåg. (Lind, 2006) 

Konstans: Vi organiserar också i något som kallas konstans. Konstans innebär att föremål 
uppfattas som oföränderliga till storlek, form och färg även om man ändrar avstånd, 
perspektiv och belysningsförhållanden. Konstansfenomenet beror på att vi lärt oss att 
sätta föremålen i relation till deras omgivning. Vår varseblivning av ett föremåls form 
ändras inte med bilden på näthinnan. Vi ser att en enkrona är rund även när vi ser den 
snett från sidan. (Lind A, 2006) Hur den mentala modellen hos människan fungerar tar 
till sig information lagrar tolkar för att göra det meningsfullt går det att koppla till Wilson 
modell där person in kontext som söker information har en avgörande betydelse för den 
information som söks. För att hitta detta samband anse vi att det är av värde att ge en liten 
förklaring till hur den mentala modellen hos individer fungerar för att kunna relatera till 
person – in kontext i modellen. 

Enligt Wilsons modell finns det påverkansfaktorer (intervening variables) som kan 
jämföras med hinder eller barriärer. Dessa påverkansfaktorer är beroende på vad vi vill 
komma ihåg och hur vi organiserar saker och ting för att komma ihåg. Det beror också på 
våra kognitiva scheman hur vi bearbetar kodar och lagrar information för att komma ihåg 
det. 

När det gäller de psykologiska aspekterna i modellen menar Wilson att människor 
upplever att de inte kommer så långt med sin sökning av information att man inte 
kommer någon vart och detta kan leda till påfrestningar där man ger upp och inte går 
vidare. Däremot om man tar till sig den information som man anser vara relevant eller 
kommer i kontakt med den genom information-seeking behavior som sker aktivt och 
också passivt som råkar vara något intressant kan det leda till att individen fastnar i det. 
(Lind, A. 2006)   

Till exempel datorspel som man egentligen har tänkt sig att bara testa sig fram och 
fastnar i det. Men dessa påverkas av en mängd olika faktorer som är relaterad till både 
psykologiska och sociologiska aspekter. Utifrån de grunder vi har i teorin anser vi inte att 
det finns en direkt koppling mellan de kognitiva processerna och själva datorberoendet 
utan det är en mängd av andra faktorer som tillsammans leder till att man tar till sig 
information på ett visst sätt och är helt beroende på person in context och dess 
uppfattning av informationen som Wilson tar i sin modell. Informationstolkningen och 
beroende av datorn påverkas av både yttre som inre faktorer och inre faktorer som 
känslor förväntningar gör att många fastnar för till exempel dator spel för att det ger en 
upplevelse känsla eller gemenskap som slutligen ger negativa effekter som 
datormissbruk. 
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3.3 Människa – dator-interaktion 
Människa – datorinteraktion (MDI) De engelska beteckningarna HCI (Human Computer 
Interaction) och HMI (Human Machine Interface) omfattar alla aspekter av betydelse för 
interaktion mellan människan och datorn. MDI är mångvetenskaplig i grunden och 
tvärvetenskaplig till sin karaktär.  

När man pratar om MDI tänker man på datorvetenskap och informationsteknologi av 
socialpsykologi och beteendevetenskap där det handlar om samverkan mellan alla dessa 
områden. I grunden handlar det om samverkan mellan programutveckling, verktyg 
metoder som används för att uppnå och mäta användbarhet i ett system. 
Datoranvändandet har blivit en viktig del av samhället och det används både på jobbet 
och i hemmet av människor. 

MDI:s användbarhetsfaktorer i ett IT system är tillfredställande vilket påverkar 
användaren positivt. Arvola (2002) menar att datorn skall vara byggt på ett sådant sätt att 
det ska stödja användaren i sitt arbete och att designen av ett informationssystem ska 
kopplas till användbarheten i systemet. Det ska vara lätt att lära sig och enkelt att 
använda. Det finns nämligen svårigheter att betona och fastställa de icke-objektiva 
egenskaper som rör användningen av ett IT system som man utgår ifrån. Fokus bör ligga 
på teknikens funktionaliteten och användningen, snarare än att fokusera sig på kvaliteten 
på ett system. Om inte systemet kan användas av användaren gör den ingen nytta. 
(Arvola, 2002) 

MDI är i en ständigt förändrande fas och de teoretiska grunderna kring mänskligt 
beteende beaktas allt mer för att den kunskap som finns idag är annorlunda och grundar 
sig i andra grunder än tidigare. Möjligen kommer detta att bidra med ny kunskap inom 
området och att bredare kunskapsområde uppkommer. Den viktigaste grunden för MDI 
lades när teoretiska baser utformades baserad på gällande psykologisk kunskap kring 
mänskligt beteende och dess beskrivande teorier. 

MDI är en disciplin om design, utvärdering och genomförande av interaktiva datasystem 
för människans användande och de fakta som det omfattar. MDI handlar även om 
användbarhet som syftar till effektiviteten i interaktionen mellan användare och datorer. 
MDI i stort handlar om datorvetenskap informationsteknologi, socialpsykologi och 
beteendevetenskap och samverkan mellan dessa områden. I grunden handlar det om 
samverkan mellan programutveckling, verktyg och metoder som används för att uppnå 
och mäta användbarhet i ett system. När utvecklingen av dator system blev allt mer 
komplicerad började man uppmärksamma den mänskliga faktorn, Människor gör fel och 
därför behövdes mänskligt beteende uppmärksammas och man vill lägga mer fokus på att 
vara användareorienterad än teknikorienterad. (Gulliksen & Göransson, 2001) 

Som forskningsområde växte MDI fram under den tid då datorer och interaktiva tekniska 
system användes som arbetsredskap. Forskning inom MDI fokuserar på att utveckla och 
forma teknik för att kunna använda det så effektivt så möjligt. Datorer är ett redskap för 
att underlätta människors arbete och öka produktiviteten. Med internet och olika 
interaktiva program har datoranvändningen blivit en del av samhället och människor 
använder det för olika ändamål. (Löwgren, 1993) 
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Idag används datorer överallt och är inte enbart ett område som används av tekniker och 
specialister. MDI har därför blivit ett viktigt område och det handlar om att förstå, 
designa, utvärdera och implementera interaktiva system. Inom MDI ska människan stå i 
fokus och systemen skall därför vara lätta att lära och lätta att använda. Den tidigare 
benämningen på MDI var DMI och det handlade om hur människan påverkades vid 
interaktion med datorn. Man ansåg att människan inte kunde påverka datorn och inte 
tvärtom. 

Ämnet MDI består av många olika delar så som datavetenskap, kognitivpsykologi, social 
och organisationspsykologi, ergonomi, ingenjörsvetenskap, design, antropologi, 
sociologi, filosofi, lingvistik och artificiell Intelligens (Preece, 1994)  

 

 
Figur 5: Olika discipliner som bidrar till MDI (Preece, 1994) 
 

I designen påverkas användaren, organisationen, säkerheten, miljön, med mera. När det 
gäller användargränssnittet och den uppgift som ska utföras, finns de begränsningar i 
systemets funktionalitet och är produktivitets faktorer. Det är därför viktigt att vara 
medveten om detta för att kunna designa ett bra gränssnitt. (Preece, 1994). Samspelet 
mellan människa och dator påverkas av vilka egenskaper de har. Det som försvårar 
samspelet är att utvecklingen inom datortekniken går snabbt och att alla människor är 
olika och unika i sin karaktär. 

Enligt Allwood är MDI ett samspel mellan två parter och datorn består av ett tekniskt 
regelverk den har inte förmågan att anpassa sig till användaren i samband med 
interaktionen. Däremot har människan avsikt med interaktionen och är den del som har 
problemlösningsförmåga och flexibilitet.(Allwood, 1998). MDI är en samling av många 
discipliner, och datorn används överallt idag. Som Allwood nämner utgör MDI ett 
samspel mellan datorn och användare och interaktionen är en med datorn är en viktig del.  

Arvola menar att det inte är tillräckligt att designa IT system enbart baserad på 
användarens perspektiv utan man måste tänka på alla faktorer och ha 
användarupplevelser i åtanke. Han anser att det är ”långt bättre att fokusera på 
användningen, bruket, snarare än användaren” eftersom designrymden med fler variabler 
blir ännu mer komplex. Att designa för praktik, kultur, samhälle, gemenskap, samarbete, 
etik, konstruktion och användarupplevelse istället för endast användarupplevelse innebär 
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att designrymden utvidgas ytterligare. Användbarhet bör anpassas till 
användaresituationer. (Arvola, 2002). En sådan anpassning av användbarhet i dator 
systemen går att relatera till olika ändamål om varför människor använder sig av datorer 
som de gör och hur det kan skapa ett beroende om man använder datorn enbart till 
exempel för att spela spel. 

3.4 Användbarhet och handlingsbarhet 
Definition enligt i ISO 9241-11 är att den grad i vilken användare i ett givet sammanhang 
kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för 
användaren tillfredsställande sätt. Effektivitet ändamålsenlighet per resursenhet är 
resurser, tid, ansträngning, antal handlingar och kognitiv arbetsbelastning samt 
inlärningstiden, tiden det tar att uppnå en viss effektivitet. En figur över användbarhet 
och handlingsbarhet finns i bilagorna för att underlätta förståelsen.  

Ändamålsenlighet är hur väl klarar användaren av uppgiften, andel lyckade 
genomföranden, antal problem som användaren stöter på och resultatets kvalitet. 
Tillfredsställelse är hur mycket användaren gillar att använda systemet, hur nöjda är de 
egentligen på en skala och hur stor andel av användarna är tillräckligt nöjda. Dessa 
faktorer påverkas av användarna, deras mål och användningssituationen. Användbarhet är 
inte en objektiv egenskap hos systemet utan uppkommer i användningen av datasystemet. 
(Lind, B. 2006)  

”Datorsystemets förmåga att genomföra handlingar och att tillåta, uppmuntra och 
underlätta användarens handlingar, såväl genom systemet som baserade på information 
från detta.” (Lind, A. 2006)  

Enligt Schackel var en av de första som definierade användbarhet och tar upp effektivitet, 
lärbarhet, flexibilitet och attityd. Effektiviteten handlar om hur lång tid det tar för en 
funktion att utföras och att antalet moment ska vara så få som möjligt. Även antal fel vid 
exekverandet ska vara så få som möjligt. 

Systemet ska vara lärbart och användarna ska kunna lära sig att använda ett system efter 
en viss tid av träning. Flexibilitet handlar om i vilken utsträckning en användare kan 
anpassa systemet för nya former av interaktion allteftersom de blir mer erfarna av 
systemet. När det gäller attityder handlar det om känslor som användning av systemet ger 
och om reaktionen är positiv fortsätter användaren med sitt lärande av systemet. 

Enligt Arvola är det inte tillräckligt att designa enbart med användarupplevelser i åtanke. 
Han anser att det är ”långt bättre att fokusera på användningen, bruket, snarare än 
användaren” eftersom designrymden då med fler variabler blir ännu mer komplex. Att 
designa för praktik, kultur, samhälle, gemenskap, samarbete, etik, konstruktion och 
användarupplevelse istället för endast användarupplevelse innebär att designrymden 
utvidgas ytterligare. En sådan utveckling av begreppet användarupplevelse är 
användningen av en artefakt. (Arvola, 2002)  

När det gäller kvalitet i användningen utifrån användarens perspektiv är det upplevelsen 
av att använda systemet som är den kritiska faktorn för att en produkt ska anses vara 
funktionell. Kvalitet är i sig är ingen egenskap, utan beror i allra högsta grad på i vilken 
kontext något sker.  
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Den funktionella kvaliteten är förutom av användaren beroende av de omständigheter i 
vilka systemet används, innefattande faktorer såsom uppgift som systemet ska utföra. 
Utrustning, materialet som används den fysiska och sociala omgivningen. (Arvola, 2002) 

 
Handlingsbarhet – definition  
 ”Datorsystemets förmåga att genomföra handlingar och att tillåta, uppmuntra och 
underlätta användarens handlingar, såväl genom systemet som baserade på information 
från detta.” (Lind, A. 2006)  

Handlingsbarhets-perspektivet innebär ett avståndstagande ifrån synen på system som 
passiva behållare av information. Istället skall informationssystemet ses som en aktör i 
verksamheten som självständigt kan utföra kommunikativa handlingar i organisationen. 
Alla de som påverkas av handlingarna som utförs av eller genom systemet kan ses som 
aktörer.  

Ett handlingsbart IT-system består av en handlingsrepertoar, handlingar, 
verksamhetsminne, dokument och ett strukturerat verksamhetsspråk. 

Handlingsrepertoaren både möjliggör och begränsar handlandet. Vokabulären innehåller 
begrepp som ingår i verksamhetsspråket. IT-systemet behöver också ett minne över 
handlingar som utförts. Detta minne återfinns normalt i IT-systemets databas och utgör 
en del av organisationens verksamhetsminne. Det finns tre typer av handlingar; en 
interaktiv handling utförs av en användare i interaktion med informationssystemet, 
automatiska handlingar utförs av informationssystemet utifrån fördefinierade regler och 
elektroniska, konsekvensiella handlingar utförs utanför systemet men bygger på 
information ifrån informationssystemet. (Forskningsgruppen VITS, 2006)  

Det finns tre komponenter som är viktiga att tänka på när informationssystemet används: 

• Informationssystemet ska ses som ett tekniskt implementerat socialt system 
bestående av handlingspotential och interaktiva och automatiska handlingar som 
efter utförandet lagras i ett handlingsminne.  

• Aktören kan ha tre olika metaroller: Utförare, kommunikatör och tolkare. Utförare 
är den som utför handlingen interaktivt. Kommunikatören är den som gett i 
uppdrag att en handling skall utföras. Tolkare är den som handlingen riktar sig 
till.  

• Användarsituationen omfattas av den lista av elektroniska handlingar som utförts. 
Listan kan bestå av noll till flera elektroniska handlingar. (Forskningsgruppen 
VITS 2006)  

Dessa tre entiteter samverkar tillsammans i användningssituationen. En 
användningssituation utgörs av en eller flera elementära handlingar. En elementär 
handling resulterar i ett meddelande som är det meddelande som sänds genom systemet 
när en elektroniskhandling utförs. En elektronisk interaktion uppkommer varje gång en 
användare interagerar med ett skärmdokument. Tillsammans ger det oss tre nivåer av 
handlingar som utförs i relation till informationssystemet i ett handlingsbart system, 
nämligen; användningssituation, elektronisk handling och elektronisk interaktion. 
(Forskningsgruppen VITS 2006) 
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För att stödja utveckling och utvärdering av handlingsbara informationssystemsystem har 
ett antal principer formulerats: 

• En tydlig handlingsrepertoar - se tydligt vad man kan göra. 

• Tillgodosedda kommunikationsbehov - man kan säga det man vill. 

• Lättnavigerat - man kan enkelt ta sig till önskad plats i systemet. 

• Handlingstransparent - man förstår konsekvenser av föreslagna och utförda 
handlingar. 

• Tydlig feedback - man ser tydligt att det man ville göra blev gjort. 

• Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne - enkelt få hjälp med att veta vad 
som gjorts tidigare. 

• Personifierat - tydliga avsändare talar om vem som sagt vad. 

• Känt och begripligt vokabulär för ökad förståelse. 

• Intentionellt tydligt - är meddelandet till exempel en rapport, en rekommendation 
eller en uppmaning? 

• Handlingsstödjande - visar man att det finns en speciell ordning mellan 
handlingarna som erbjuds. (Forskningsgruppen VITS 2006) 

3.5 Skillnader mellan användbarhet och handlingsbarhet 
Båda begreppen handlar om kvaliteten hos ett system men användbarhet fokuserar på 
människa - datorinteraktionen. Detta ger ett mer kognitivt baserat perspektiv där man 
tittar på specifika användare och faktorer som går att mäta.  

Handlingsbarhet är ett kvalitativt begrepp som är mer inriktat på kommunikation. Här ses 
användaren som någon som utför handlingar eller påverkas av de handlingar som utförs 
genom eller av systemet. Handlingsbarhet är ett perspektiv som också omfattar 
användbarhetsbegreppet då människa - datorinteraktionen är en förutsättning för 
handlingsbarhet men det överordnade syftet är kommunikation. Därför blir det till 
exempel viktigt att det finns en avsändare till materialet för att det ska kunna bli en 
tvåvägskommunikation.  

Begreppen går in i varandra och det är inte helt lätt att skilja dem åt. 

3.6 Sociala och psykologiska motiv för information och 
medietillfredsställelse 
Den sociala kognitionen och konstruktionen är att den vill förstå och förklara samspelet 
mellan individers tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället. 
Socialpsykologin studerar hur individ och situationsfaktorer påverkar individers sociala 
beteende. Individer engagerar sig i aktioner som är belönande. 
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 Om vi utgår ifrån Wilsons modell Context of information need, som följs av Intervening 
variabels som relateras till psychological, Role-related or interpersonal, så finner vi att 
när en handling följs av en belöning så ökar sannolikheten för att den ska upprepas.  

En figur över sociala och psykologiska motiv för information och medietillfredsställelse 
finns i bilagorna för att underlätta förståelsen.  

Värdet av belöningen ökar ju mer individen har varit tvungen att avstå från den och 
minskar ju mer individen mättats med den. Misslyckande att uppnå en förväntad 
belöning: frustration eller ilska. Oförväntad belöning kan vara glädje eller lycka. Ju mer 
en individ värderar en belöning för en viss handling desto mer sannolikt är det att 
handlingen utförs av individen. Inom den sociala kognitionen studerar man hur vi tänker 
om andra människor och vår sociala miljö det finns en del processer så som social 
perception socialbelöning och socialpåverkan. (Lind, A. 2006). En sådan belöning som 
individen får kan till exempel handla om datorspel där individen känner att man vinner i 
spelet. Detta är helt beroende på person in context vad den har för förväntningar, intresse 
med mer. En annan viktigt aspekt är gemenskapen där individer av samma intresse 
arbetar mot samma mål för att nå ett visst resultat där belöning väntar. 

Det finns två inlärningsprocesser - Den direkta inlärning då vi prövar oss fram och 
konsekvenserna av ett handlande eller via modellinlärning, observation, imitation och 
identifikation. Båda typerna av inlärning behövs för att vi ska handla på ett vis sätt. (Lind, 
A. 2006) 

Enligt Albert Banduras så finns det tre förhållanden som påverkar beteendet:  

Förstärkningskontroll där våra erfarenheter av lärande där förstärkning ingår påverkar 
oss. Stimuluskontroll där våra erfarenheter av yttre händelser påverkar oss. Kognitiv 
kontroll som styr vårt beteende av inre tankeprocesser. Vårt beteende handlar till stor del 
om en växelverkan mellan dessa förhållanden. Vårt lärande bygger på komplexa 
strukturer i den kultur vi befinner oss isär socialt handlande leder till individuell 
handlande och en internalisering av kognitiva strukturer skapas. (Lind, A. 2006)  

Lärandet bygger på komplexa strukturer i kulturen. Interaktion med andra gör att 
strukturerna internaliseras. Socialt handlande leder till individuellt handlande. Enligt 
Wilson activating mechanism är detta relaterat till social learning theory och att person in 
context har en relation som baseras på den miljö och sociala bakgrund man har som 
slutligen avgör tolkning av informationen. Med internalisering sker interna kognitiva 
strukturer och skapas när det gäller relationen mellan människan och samhället är den 
oftast baserad på objektiveringar, aktiviteter. Aktivitet måste beskrivas i sin enklaste form 
måste kunna analyseras vad gäller dynamik och omvandling med hänsyn till utveckling 
och historisk förändring kunna analyseras med utgångspunkt från omgivningen där 
interaktionen mellan omvärld och individ beaktas.  

Mänsklig aktivitet måste kunna analyseras som ett kulturellt, medierat tecken, mening 
och kunskap, och det ska finnas en tydlig medierande karaktär mellan symbol och objekt. 
När det gäller social behaviorism de sociala processerna skapar de föremål som de 
behöver. Symboler existerar före objektet och föremålen är beroende av språkets mening. 
Social aktivitet handlar om individ, andra aktörer, symboler och föremål. 
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 Meads tankar ger en uppfattning om aktivitet som en social konstruktion av verkligheten 
medan Engeström menar att aktivitet uppfattas som en konstruktion för människans inre, 
inte en pratisk materiell konstruktion. De sociala rollernas påverkan på individens 
beteende. (Lind, A. 2006) 

Som det framgår i Wilsons modell så finns det ett starkt samband mellan activating 
mechanism, person in context och social learning theory informationsanvändning och 
tolkning som grundar sig i den sociala inlärningsprocessen.  

Hur alla människor upplever informationsmottagning är beroende på tidigare kunskaper 
erfarenheter och intresse detta kan tolkas som att de personliga behoven uppkommer 
genom en interaktion med den sociala omgivningen. Den sociala grunden som individen 
har och det behov och intressen gör att människan förhåller sig till något som de själv 
vill. Detta kan delas in i två mått - transcendental och experiential. Med transcendental 
menar man att användaren av olika medier genom en lust att fly från den sociala 
verkligheten, en lust som skulle kunna vara framkallad av brist på socialt umgänge. I det 
experientiella måttet finner användaren motivation genom att hålla kontakten med den 
sociala omgivningen. (Palmgreen, 1983) 

Inom forskning på psykologiska motiven tar man upp två grupper, den ena är de 
kognitiva motiven och de andra affektiva motiven. De kognitiva motiven har hand om 
den personliga informationsprocessen och den affektiva har hand om känslor och 
känslomässiga tillstånd. (Lind A, 2006) Om person in context hamnar i ett läge där de 
inte kan gå ifrån datorn vare sig kognitivt eller också affektivt då har man skapat ett 
beroende mot det som händer i datorn. Detta kan vara ett datorspel. Det finns en 
psykosocial påverkan som gör att människan lär sig saker och ting, agerar handlar som 
den gör. 

3.7 Socialpsykologi 
Socialpsykologin hjälper till att spela en stor roll då den fungerar som en slags grund för 
mänskligt samarbete överhuvudtaget. En figur över socialpsykologin finns i bilagorna för 
att underlätta förståelsen.  

 Socialpsykologin har definierats som ett slags snedstreck mellan individ och samhälle, 
en ”brovetenskap” som förenar psykologi och sociologi. Socialpsykologin undersöker 
den sociala interaktionens och smågruppernas lagbundenheter samt den sociala miljöns 
inverkan på individernas tänkande, känslor och handling. Individernas interaktion med 
sin sociala värld är således allmänt taget socialpsykologins forskningsobjekt. (Vad är 
socialpsykologi, 2009) Den sociala världen består förutom av andra individer även av 
grupper, organisationer, institutioner och överhuvudtaget av kultur. Inom 
socialpsykologin försöker man förklara vad som är gemensamt och generellt i 
individernas sociala beteende i olika kulturer och samhällen och vad som är unikt inom 
dessa. (Lind A, 2006)  

I uses and gratification-teori tar man upp hur människor använder sig utav olika medier, 
som har en betydande roll för socialpsykologin, även om människor använder medier för 
olika ändamål så finns det en socialpsykologisk påverkan för att man väljer ett medium 
till exempel för att omgivningen gör det. 
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I Wilsons activating mechanism, vid informationssökningsprocess finns olika 
påverkansfaktorer (intervening variables) som kan jämföras med hinder eller barriärer 
dessa kan relateras till socialpsykologin där person in context tar till sig information och 
tolkar beroende på individens tänkande, känslor och handling och i vilket psykosocialt 
tillstånd man befinner sig i. 

Socialpsykologins metoder är i stor utsträckning gemensamma med andra 
samhällsvetenskaper även om det inom socialpsykologin utförs mer experimentell 
forskning än inom de övriga socialvetenskaperna. Man undersöker hur den sociala 
världen och de enskilda människorna påverkar och formar varandra. Man intresserar sig 
också till den sociala utformningen av människosinnet tänkandet, känslorna och 
personligheten och relationerna mellan olika grupper, och vikten läggs ofta på forskning 
kring arbetslivet, hälsofrågor och etniska relationer. (Vad är socialpsykologi, 2009) Man 
kan också se att Context of information need som Wilson tar upp visar att vi behöver 
teorier från flera olika områden för att förstå informationsbeteende. Att context of 
information need som visar att man behöver ha teorier från olika håll för att förstå 
informations beteende har även en socialpsykologisk påverkan på individen beroende på 
det miljö man har. 

Socialpsykologisk kunskap kan i bred skala tillämpas vid förbättringen av relationerna 
mellan människor och olika grupper samt teknik och människor. Det handlar om 
individens förhållande till omvärlden och individens beteende som medlem av gruppen.  
På senare tid har det funnits ett ökat intresse för språket och analys av interaktion mellan 
tal och skrift, vilket har fört socialpsykologin närmare lingvistiken. Reflektionerna kretsar 
i just detta fall kring samhälle, kultur och identitet, samt hur det samhälleliga förmedlas 
till individen och hur individen, i egenskap av social aktör, är medskapare av och i en 
socialt konstruerad värld. Vid problematisering av relationen mellan samhällsstruktur och 
social aktör innefattar socialpsykologin förklaringsmodeller både gällande samhällets 
men även individens utveckling. (Lind A. et. al,  2007)  

Socialpsykologin beskriver hur individer tänker, känner och handlar vilket påverkar 
individens interaktivitet med sin omgivning eller systemanvändning och denna sociala 
interaktion är något som ”grupper”-teorin baseras på. Socialpsykologin är även en av 
många inverkande faktorer på MDI samt utgörs till del av kultur. 

3.8 Roller och grupper 
En individ bär alltid med sig ett ”jag-koncept”, men det slutar inte där. Varje individ har 
även en förväntad plats i samhället, och den platsen karaktäriseras av en roll som denne 
klär sig i. (Lind, A. 2006). En figur över roller och grupper finns i bilagorna för att 
underlätta förståelsen.  

En roll är summan av normer och förväntningar och det har tre förhållanden - Positionen 
beror på formellt tillkännagivande, rollen är relaterade till förväntningar och rollbeteende 
är beroende på uppförande. Roller är viktigt då de påverkar våra beteenden, både mot oss 
själva och mot andra. Individer värderas i relation till deras rollbeteende.  
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Rollförväntningar kan vara generella eller specifika och det varierar i omfattning och 
betydelse, en roll kan också vara tydligt eller diffus detta är olika för olika människor en 
roll kan också vara av interaktion form där en aktör möter i samma position olika 
förväntningar från olika intressenter och det kan handla om att en aktör har olika roller 
som skapar motstridiga rollförväntningar. (Lind, A. 2006) 

Roller vara både tydliga och diffusa, omfattande och smala, mer eller mindre betydande. 
Detta är ett teoretiskt begrepp som, via sina begränsningar och förväntningar, är knutna 
till en social position och de gemensamma tolkningar som gäller i gruppkulturer.  

Ibland uppstår det rollkonflikter när förväntningar inte går ihop eller då individen innehar 
flera olika roller som inte alltid anses fungera tillsammans. (Lind, A. 2006)  

En roll kan också tolkas som en institutionaliserad attityd, där attityden är ett 
handlingsredskap. En attityd är en inställning till något eller någon och den består av tre 
olika komponenter: känsla, kunskap och handling. Kunskap om något/någon leder till en 
känsla, eller avsaknad av känsla, som i sin tur kan leda till en handling eller ett val att inte 
handla. En attityd är också en känslomässigt färgad förhandsinställning till någonting. 
Den kunskapen har vi fått genom andras och egna erfarenheter och fördomar, vilka också 
ingår i attitydkonceptet, och den uppstår när vi generaliserar en illa underbyggd kunskap 
till att omfatta alla liknande situationer, saker eller personer. Den del av attityden som 
består av just kunskap är grund för de känslor vi har till personer och saker och kan 
därmed även utgöra ett motiv till att handla på ett eller annat sätt. (Lind, A. 2006)  

Attityder får vi bland annat från de grupper vi tillhör eller har tillhört. Speciellt 
massmedia brukar ha ett stort inflytande på våra attityder i dagens läge. Genom att 
ständigt upprepa ett budskap och genom att vädja till våra behov får tv, radio, tidningar 
och reklam en stor inverkan. Vi köper, konsumerar, internaliserar nya koncept och idéer 
och tar till oss de trender som allmänt förväntas gälla i samhället.  

En värdering är även den en typ av inställning till något eller någon, men som har sin 
grund i gamla värdesystem så som religion, ideologi och så vidare. Det finns ofta 
inbakade i våra grundlagar och är väldigt svåra att ändra på. De flesta har vi fått i arv av 
någon annan ofta utan att vi märker av det. Ett tydligt exempel på en sådan värdering kan 
vara att vi när vi växer upp lär oss att det är fel att stjäla. (Lind, A. 2006) 

En roll är alltså inte detsamma som en persons karaktär, eftersom det kan finnas olika 
roller för olika tillfällen. När vi kopplar en roll i det ämnet vi har valt att studera är en roll 
inom dator- människa interaktion och dator kommunikation som vi anser vara relevant att 
behandla. 

I samband med dator människa interaktion är man mest beroende av tecken som förs över 
och på så sätt kan man göra sig lyhörd. Idag lever vi i ett informationssamhälle där 
datorer och virtuella Community, datorspel virtuella nätverk har blivit en del av samhälle 
som är oundvikligt. Människor söker sig till datorn och dator kommunikationen för olika 
anledningar. Människan har ett socialtbehov som gör att de söker sig till olika aktiviteter 
inom dator välden, att tillfredställa det. När man till exempel spelar dator spel så har man 
en gemenskap i den världen man befinner sig i och sammanslutar sig kring ett intresse 
man har.  
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Då en roll kan betecknas som summan av de normer och förväntningar som samhället 
lägger på en individ kan man tolka en norm som en slags en beteenderegel som kan vara 
skriven eller oskriven. De allra mest detaljerade rollerna kallas för rituella roller. 
Kunskapen om en roll kan vara mer eller mindre allmän och varierar därmed i graden av 
offentlighet. En del roller är starkt situationsbundna, till exempel yrkesroller, medan 
andra, såsom könsroller är mer generella. (Lind, A. 2006)  

Normerna behöver inte alltid vara enhetliga utan kan utgöra en inneboende konflikt. En 
individ kan även befinna sig i en rollkonflikt genom att utöva fler olika roller i olika 
sammanhang. Barn lär sig roller genom att observera och prova i rollekar, det vill säga 
genom en modellerad typ av inlärning. 

Normer kan vara både skrivna eller oskrivna. Normsystem bildas i alla grupper, då de ger 
trygghet och förutsägbarhet för gruppmedlemmarna. De finns huvudsakligen till för att en 
grupp ska kunna hålla samman och gruppen utövar ständigt ett slags tryck på individuella 
medlemmar för att de ska anpassa sig till just den gruppens normer. Detta kallas för 
socialkontroll. De skrivna normerna finner vi i sådant som arbetsbeskrivningar, 
föreningsstadgor, lagtexter eller liknande. De oskrivna normerna är ofta kulturbundna och 
kommer av vett, etikett och sunt förnuft. (Lind, A. 2006) 

Människor tillhör en mängd olika grupper. Den viktigaste av dessa är primärgruppen, 
vilken kännetecknas av att medlemsantalet är mycket litet och att medlemmarna träffas 
ofta. Den första primärgrupp vi tillhör är familjen. Sekundärgrupper är alla andra grupper 
där medlemsantalet är större med mindre frekventa sammankomster, exempelvis 
skolklasser eller bekantskapskretsen. Andra viktiga grupper är referensgruppen (till 
exempel tonårsgänget) och vår egengrupp (malmöbor, svenskar, européer et cetera). För 
att egengruppens medlemmar ska kunna definiera sig som grupp och må bra i sin 
gruppidentitet så behövs en främlingsgrupp, de som inte är i vi gruppen. Dessa grupper 
brukar ofta betraktas annorlunda eller negativt för att man ska kunna framhäva det 
positiva i den egna gruppen. 

 
Forskare har studerat hur grupper beter sig och utvecklas över tid. Arbetsgruppen går 
genom sju distinkta faser. Den första då gruppmedlemmarna först träffas kallas för 
initialfasen. Den präglas av osäkerhet, oklara normer och oklara roller. När de väl har 
kommit igång och utarbetat sitt normsystem och söker varandra gör de aktiviteter 
tillsammans som oftast präglas av hög tillfredställelse och enighet. (Lind, A. 2006) 

Idag bildas det olika grupper på bland annat internet för att göra olika aktiviteter 
tillsammans som oftast bildas av intressegrupper många söker sig till dessa grupper för 
att tillfredställa det egna behovet eller för att helt enkelt få sociala relationer. 

Gesellschaft är inom sociologin en av de två kategorierna för mänskliga relationer som 
introducerades av den tyske sociologen Ferdinand Tönnies Gesellschaft är en teoretisk 
idealbild av moderna samhällsformer, i motsats till traditionella. Dessa samhällen präglas 
av lösa och opersonliga band mellan människor, ungefär som på en marknad, där man 
primärt ser varandra som bytespartners och försöker dra ekonomisk nytta av varandra. 
Nationalencyklopedin (2009) 
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Den är en oplanerad, naturlig, social enhet och består av all förtrolig, exklusiv och privat 
samlevnad. Den kan uppfattas som en levande organism. Gemeinschaft är ingen produkt 
av samhällsplanering utan baseras på ömsesidighet. Ömsesidigheten består av de krav 
och prestationer som är konstituerade för gruppen. (Asplund, 1991) I Gemeinschaft hålls 
konflikter i schack av sedvänjor, samvete och religion. (Andersen, Kaspersen, 1999) 
Gemeinschaft betecknar de inre banden såsom släktskap, grannskap, kamratskap och 
platsens sedvänjor. Kommunikationen i Gemeinschaft sammanhänger med individernas 
delaktighet i varandras liv, samt deras kunskap om varandra. Språket är den 
mellanmänskliga förståelsen. (Asplund, 1991). Däremot Gesellschaft består av det 
offentliga livet och är en övergående och skenbar form. Det är alltså ”ett mekaniskt 
aggregat och en artefakt”. Gesellschaft är konstgjort där språket kan kallas instrumentellt 
i detta fall använder vi oss av språket som ett verktyg för att göra oss hörd hävdar.  

Den är ett uttryck för den naturliga viljan och man använder språket med tanke på dess 
effekt och eftersträvar fördelar eller vinster. (Asplund, 1991) 

Människor söker ständigt sin roll för olika syften man skiljer sig ifrån mängden genom att 
delta i olika grupper där de får relation med människor som fler och ständiga nyheter att 
spegla sin personlighet i. Detta sker även i internetmiljön där olika grupper 
sammanknyter sig kring ett gemensamt intresse. Även om de kontakter är tillfälliga eller 
inte lika som i verkligheten så har de gemenskap i den miljö de befinner sig i. I dessa 
miljöer finner de även en roll som de utövar men denna roll är oftast baserad på kunskap 
och skicklighet för den som inte gör bra ifrån sig kommer inte att kunna behålla det roll 
den har. Enligt Tönnies är Gemeinschaft, genuin gemenskap, och mer Gesellschaft, där 
opersonlighet och affärsmässighet råder. (Tönnies, 2001)  

Därtill böljar vågor mellan dominans för Gemeinschaft- och Gesellschaftdrag. Att 
kategorisera människor i olika miljöer är inte ovanligt även om det ett gemensamt 
intresse som de har så finns det några som är riktig duktiga medan andra inte är det. På så 
sätt kan man säga att det finns en Gemeinschaft, men gemenskapen är det som är mer 
abstrakt. Dagens teknik bryter den gamla sociala gemenskapen och blir mer inriktad på 
intressegrupper på internet. Utöver det finns det många verksamheter och gemenskaper i 
den reella världen även en virtuell form. (Asplund, 1991). Det finns mängder med 
spelmiljöer, Communities som har integrerat och etablerat sig som olika människor 
anknyter sig till för att få gemenskap. Den sociala aktiviteten som de får via spel på 
internet och via olika communities går att jämföra med hur TV utvecklingen har gått till 
från att vara ett elitmedium till massmedium. För de som befinner dig i den virtuella 
miljön då de spelar spel. (Castells, 2001) 

3.9 Användarens förväntningar 
Användaren har förväntningar gentemot de olika informationskanaler och uses and 
gratification kräver en aktiv syn på användaren. Den aktive användaren väljer de 
informationskanaler som den på bästa möjliga sätt tillfredställer användarens personliga 
behov. (Palmgreen, 1983) Enligt Wilsons modell activating mechanism Det finns faktorer 
som påverkar när och hur vi kommer igång med informationssökandet. Detta är faktorer 
som när vi behöver information och vad vi tänker eller gör för att övervinna känslan av 
att belöningen övervinner det jobb som vi kommer att utföra för att få detta.  
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Om användaren får tillräckligt med belöning eller upplever tillfredställande ökar risken 
att användaren blir fast vid datorn som i sin tur kan leda till ett missbruk. En figur över 
användarens förväntningar finns i bilagorna för att underlätta förståelsen.  

Enligt Palmgren bygger användarens förväntningar på positiva eller negativa 
uppfattningar om ett attribut han menar att om användaren är positivt till attributen som 
den förhåller sig till får denna en positiv reaktion. På så sätt skulle detta leda till att 
användaren motiveras att söka tillfredsställelsen genom detta informationskanalen. Om 
användaren är negativt inställd till ett attribut och inte fattar innehållet skulle användaren 
uppleva som tråkigt och inte använda sig av det. (Palmgreen, 1983) Detta är helt 
beroende på person in context som påverkas av många faktorer som Wilson tar upp i sin 
modell beroende på om på om informationsökningen upplevs som positivt respektive 
negativt. Risken för ökade belöning kan leda till att det skapas ett beroende.  

Risken för ökande belöning gör att människan söker ytterligare information för att 
tillfredsälla sina behov och förväntningar som i sin tur kan leda till att ett beroende 
skapas.  

3.10 Användaraktivitet 
Vi har tidigare nämnt att selektivitet är en viktig del av att människor sorterar och ser det 
de är intresserade av och tar till sig den information som de ser som viktigt så kallad 
exponering. Enligt Levy, Windahl (1985) selektivitet hos den aktiva publiken enligt 
tidigare forskning består av involvering och användbarhet. Selektivitet är något som sker 
kognitivt, intern bearbetning som sker genom information processning. Vidare menar 
Wilson att informationsanvändning inte kan påverka informationssökningen utan det är 
en intern bearbetning som avgör hur det skall användas. (Lind, A. 2006)  

En figur över användaraktivitet finns i bilagorna för att underlätta förståelsen.  Människor 
gör ett val genom att på ett selektivt sätt koppa sina förväntningar och värderingar som 
avgör valet av det media man vill ha information ifrån. Innehållet ett urval av information 
och återframkallning av den information man erhåller. Användbarheten är kopplad till 
hur användaren använder sig av informationen i ett socialt orienteringsperspektiv. Det 
viktigt att observera vilket inflytande media har på den kulturella och sociala bas som 
skapar de behov som publiken vill uppfylla. (Bulmer, Katz, 1974) 

När det gäller involveringen före exponeringen är att användaren ingriper förväntningen 
där denne vill se något speciellt eller att man helt enkelt dagdrömmer om vad som 
kommer att ske näst. Man menar att det finns olika nivåer av involvering under 
exponering. Det finns olika nivåer på hur användaren exponerar information på den 
strukturella nivån och användaren är fullt medveten om att återge den information denna 
exponeras för. Användaren är medveten om exponeringen och reagera med stimuli.  

På den andra nivån är användaren inte medveten om det och visar undermedvetet utan att 
tänka på det och det är inte säkert att användaren anger den information denna exponerar 
för. När det gäller involvering efter exponeringen handlar det om en form av 
återupplevelse där användaren dagdrömmer om informationen den tagit del av eller 
återframkallar ett beteende som är relaterad till informationen. Ett till exempel är att ett 
barn klär sig till Pippi och leker. (Levy , Windahl, 1985) 
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3.11 Uses and gratifications Teori  
Uses and gratification-teori är ett paradigm som används inom kommunikationsforskning 
för att bestämma motivation genom att studera hur människor använder massmedier. 
Många teoretiker har argumenterat för att teorin är användbar för att studera 
internetanvändning på grund av internets medieliknande karaktär. (Stafford, Stafford, 
Schkade, 2004) Teorin ger ett psykologiskt perspektiv som fokuserar på individens 
användning och val genom att anta att olika individer kan använda samma medium för 
olika ändamål. Det huvudsakliga syftet med teorin är att förklara de psykologiska behov 
som avgör varför människor använder ett medium och vad som motiverar dem att anta ett 
specifikt beteende i förhållande till mediet. (Lin, 1999) Teorin baseras också på 
antagandet att individen är aktiv och målinriktad och inte en passiv mottagare av 
information (Sangwan, 2005). 

En figur över uses and gratifications-teorin finns i bilagorna för att underlätta förståelsen.  

En ansats att studera uses and gratification i massmediala sammanhang presenterades 
redan vid studier av radioprogram på 1940-talet (Eighmey, 1997). När sedan uses and 
gratification-teorin fördes fram under 1970-talet innebar detta en fokus förskjutning i 
massmedia forskning från producent till publik. Den dominerande frågan blev huruvida 
publiken använde ett visst medium för att uppfylla sina behov. Teorin antog en 
utgångspunkt att det finns en mängd olika svar på mediernas meddelanden och att 
människor har förmåga att själva avgöra vad de vill acceptera respektive att avvisa samt 
att människor använder medier av olika skäl och att en och samma individ kan använda 
samma medium av olika anledningar vid olika tillfällen. (Watson, 2003) 

Blumler och Katz (1974) ansåg att det var särskilt viktigt att observera vilket inflytande 
som medierna har på den kulturella och sociala bas som skapar de behov som publiken 
vill uppfylla. (McQuail, Blumler & Brown, 1972) Några av dessa behov är:  

Enligt Wilson kan ett informationsbehov uppstå av personliga skäl, på grund av 
individens roll i livet eller i arbetet eller på grund av den omgivning som individen lever 
eller jobbar i. 

Kontext av informations behov (Context of information need) och informationsbeteende 
visar att man behöver teorier från olika områden för att förstå informationen. 

Avledning i informations beteende kan relateras till den interpersonella strukturen på vad 
personen som tar emot mediet informationen har för ställning och personliga ramar. 
Beroende på intresset sorteras informationen och valet blir bland det som personen är 
intresserad av och tillsammans med dess referensram och den struktur som det avser 
personens socialkontext tillsammans med. 

Personliga relationer uses and gratification teori är mer relaterade till de sociala och 
kulturella aspekterna men det finns många faktorer som påverkar hur och när vi påverkas 
vid sökning av information och i Wilsons menas att en del faktorer kan vara stress/coping 
theory som påverkar activating mechanism som gör att vi kan övervinna känslan att 
belöningen övervinner det jobb vi utför. Om personen blir tillfredställd kommer denna att 
fortsätta och i annat fall avleda det som inte anses vara intressant. Människan gör ett val 
av ett medium då denna använder som relevant och tillfredställande och bearbetningen 
sker oftast internt där man sorterar de intressanta delarna för senare bearbetning.  

- 36 - 



 

När vi däremot jämför det med Wilsons modell så ses det som sig att återkopplingen 
enbart sker genom ”information processing” som definieras som en intern bearbetning. 
Detta kan beskrivas som att personen som kommer i kontakt med informationen kan 
använda det som en presentation eller liknande. I uses and gratifications-teorin menar 
man att det finns kulturella och sociala aspekter som påverkar individen och att 
informationsval görs efter det. De psykologiska aspekterna stöds av både Wilsons modell 
och i uses and gratification-teori. 

Om inte människan upplever att man inte kommer någon vart kommer det att påverka 
person i fråga negativt och leda till påfrestningar av olika slag och vilket gör att man inte 
väljer den median heller. Genom att komma i kontakt med det mediala och 
informationssökande valet sker en identifiering av informationen som man anser vara 
relevant och tillfredställande för användaren.  

När det gäller identifiering i uses and gratifications-teorin läggs inte så mycket möda till 
risk/reward theory för att få fram något utan det blir mer som i information-seeking 
behavior, att man både aktivt och passivt blir påverkad av informationen man kommer i 
kontakt med och råkar komma i kontakt med intressant information, trots att man inte 
sökte just denna information och när man väl har tagit del av det som man anser vara 
relevant sker en bevakning av det. 

Eighmey, (1997) menar att faktorer som till exempel påverkar användarens uppfattning 
om en webbplats kan bero på många olika faktorer och menar att användaren kan 
påverkas positivt och få ett trevligt intryck då informationen är placerad i en trivsam 
kontext. Informationens värde ökar om webbplatsen har ha en metaforisk struktur som 
underlättar för användaren att se informationsvärdet hos på webbplatsen, och att det är 
designat effektivt och enkelt att använda 

Korgaonkar och Wolin, (1999) identifierar i sin undersökning några olika faktorer som 
påverkar användningen av internet:  

- Social eskapism; Internet används för att fly från verkligheten 

- Transaktionsbaserad oro för säkerhet och privatliv; Frekventa internetanvändare 
är mer angelägna om hög säkerhet och att personliga uppgifter inte kan 
missbrukas 

- Information; Informationen måste vara relevant, lättillgänglig o snabb access 

- Interaktiv kontroll; Iterationen mellan webbplatsen och användaren ger 
användaren en större upplevelse än vid envägskommunikation 

- Socialisering; Även om informationssökningen initialt är huvudsyftet blir känslan 
av att tillhöra en community viktig – gemenskapen med andra ord är alltså 
betydelsefull. 

- Icketransaktionsbaserad oro för privatlivet; Det handlar här inte bara om oro för 
spam och cookies utan även till exempel om försäljning av kunddatabaser.  

- Ekonomi; Det är bekvämt och ofta ekonomiskt att använda internet för till 
exempel inköp. 
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- Demografi; Författarna undersökte faktorerna kön, utbildningsnivå, ålder och 
inkomst och fann att kön inte hade någon signifikant betydelse för 
internetanvändning, medan utbildningsnivå, ålder och inkomst hade en signifikant 
betydelse. 

Detta kan kopplas till person in context i Wilsons modell då han menar att 
informationssökningen beror på person in kontext och dess förhållanden som denna har. 
(Korgaonkar & Wolin, 1999) 

Människor motiveras att använda IT-artefakter både av externa faktorer som till exempel 
regler, förordningar avtal och traditioner och interna faktorer som personliga mål och 
önskemål. I allmänhet är det emellertid möjligt att identifiera två olika skäl för människor 
att använda en IT-artefakt: På grund av det innehåll som artefakten levererar och på 
grund av den enkelhet som är förknippad med användningen av artefakten.  

Samt möjlig gör det motivationsfaktorer för människor för att använda IT- artefakter som 
tillexempel Internet som skapar ett socialt miljö. Motivationen relateras till innehåll, 
process eller den sociala miljön. (Stafford, Stafford & Schkade, 2004). Däremot listar 
Sangwan (2005) motivationsskapande faktorer som kvalitet på innehållet och 
känslomässiga aspekter som relateras och skapas genom interaktionen i virtuell 
omgivning. När det gäller de kontextuella behoven är de oftast knutna till användarens 
särskilda förväntningar och upplevelser som inte kan kopplas till innehåll eller relationer. 
(Sangwan, 2005) 

Activating mechanism i Wilsons är kopplad till Social learning theory där människor som 
använder sig utav medier har en tendens till att läsa sig av varandra vilket det inte kan 
vara uppskattande alla gånger beroende på vad man lär sig. Detta delar Wilson i sin tur 
till en Risk/reward theory där man egentligen lägger inte ner så mycket möda för att få 
fram något utan det blir som i information-seeking behavior där användaren kommer i 
kontakt och påverkas aktivt och passivt där användaren råkar komma i kontakt med något 
som anses vara intressant.  

Det kan också handla om self-efficancy för att på ett aktivt sätt söka information för att 
effektivisera något. När det gäller social learning theory utifrån socialpsykologin 
undersöker den sociala interaktionens och smågruppernas lagbundenheter samt den 
sociala miljöns inverkan på individernas tänkande, känslor och handling. Individernas 
interaktion med sin sociala värld, består av individer grupper med gemensamma 
intressen. (Vad är socialpsykologi, 2009). En sådan gemenskap kan till exempel vara 
datorspel eller virtuell Community där människor söker sig till för att ha gemenskap, eller 
har liknande intresse för att tillfredställa behov. Detta behov av gemenskap och intresse 
eller verklighetsflykt kan leda till att individen sitter med datorspel i timmar för att det är 
kul, uppskattande eller för att komma bort från vardagens problem vilket kan skapa ett 
datorberoende.  

Sangwan (2005) identifierar fem kategorier av användarnytta (gratification), nämligen 

- kognitiv 

- affektiv 

- personligt integrerande 
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- socialt integrerande 

- spänningslösande behov 

Det finns mängder med spelmiljöer, communities som har integrerat och etablerat sig 
som olika människor anknyter sig till för att få gemenskap. Den sociala aktiviteten som 
de får via spel på internet och via olika communities går att jämföra med hur TV 
utvecklingen har gått till från att vara ett elitmedium till massmedium. För de som 
befinner dig i den virtuella miljön då de spelar spel. (Watson, 2003) 

Om vi jämför Sangwans kategorier med de aspekter som presenterats av McQuail, 
Blumler & Brown (se ovan) kan vi se att: 

- Kognitiva behov motsvaras av bevakning kognitiva behov representerar önskan 
att skaffa information för att skapa kunskap och förståelse i vårt informationstäta 
samhälle. 

 I den kognitiva processen tillsammans som formas och påverkas av den sociala 
omgivningen har Gemeinschaft roll för hur människor tänker och tycker. 
Gemeinschaft är baserad på ömsesidighet där människor söker sig till konstruerade 
grupper där konflikter hålls i schack av sedvänjor samvete med mer. (Hooff & 
Weenen, 2004). Den betecknar också de inre banden såsom släktskap, grannskap, 
kamratskap. Kommunikationen i Gemeinschaft sammanhänger med individernas 
delaktighet i varandras liv, samt deras kunskap om varandra. Språket är den 
mellanmänskliga förståelsen (Hooff & Weenen, 2004). 

- Affektiva behov i någon mån kan motsvaras av identifiering. Affektiva behov 
avser istället våra känslomässiga upplevelser och vår önskan om underhållning. 
Människan har ett affektivt behov och därför söker de sig ständigt till en roll för 
olika syften, för att skilja sig från mängden vara del i en grupp för att få relation 
med andra i gruppen och spegla sin personlighet. (Lind, B. 2006) Ett sådant 
affektivt behov kan människor få genom att anknyta sig till exempelvis en 
internetgrupp där de har gemenskapen att spela datorspel. Här finner de även en 
roll som är baserad på kunskap och skicklighet. Det finns också en känslomässig 
relation och ömsesidighet som de bygger med tiden bland gruppmedlemmarna. 
(Lind, A. 2006) 

Socialt integrerande behov motsvaras av personliga relationer. Socialt integrerande behov 
avser istället behovet av inklusion - Att få tillhöra en grupp och ses som en del av 
gruppen. Individer söker sig till grupper oftast för att tillfredställa sina behov av olika 
slag i datormiljön. Bland dessa grupper på internet och i spelmiljön finns en 
kategorisering även om de oftast är bildade för gemensamma intressen där det finns vissa 
som är mer duktiga i spelet än andra och detta göra att vissa är mer dominanta än andra. 
Även att det finns en kategorisering så är det gemenskapen som är mer abstrakt. (Lind, A. 
2006) 

På så sätt kan man säga att det finns en Gemeinschaft, men gemenskapen är det som är 
mer abstrakt. Dagens teknik bryter den gamla sociala gemenskapen och blir mer inriktad 
på intressegrupper på internet. Utöver det finns det många verksamheter och 
gemenskaper i den reella världen även en virtuell form. (Castells, 2001) 
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- Spänningslösande behov motsvaras av avledning. Spänningslösande behov som är 
relaterade till våra eskapistiska önskningar och behov att avledas från problem 
och rutiner. Hooff & Weenen anser emellertid att IT-artefakter bara medger 
begränsade möjligheter till social interaktion. Även om det finns en miljö där 
människor har gemenskap och deltar i ett spel på internet så är detta begränsat. 
Att man söker sig till eskapistiska önskningar kan relateras till vilka syfte man 
har. Det kan handla om verklighetsflykt för att komma ifrån vardagens problem 
eller för att känna gemenskap, tillhörighet och självförverkligande. (Hooff & 
Weenen, 2004) 

 
När det gäller personligt integrerande behov så uppkommer detta från individens önskan 
att uppfattas som trovärdig, säker och med hög självkänsla, behov som är nära knutna till 
personliga värderingar. (Hooff & Weenen, 2004) Personligt integrerande behov har ingen 
direkt motsvarighet hos McQuail, Blumler & Browns (1972) aspekter. 

Människor använder och tar till sig information på olika sätt beroende på det egna 
behovet, motivationen och ambitionen. Uses and gratifications är ett synsätt som kommer 
från masskommunikationsforskningen som har syfte till att förstå varför och på vilket sätt 
människor använder sig utav medier. Teorin om Uses and gratifications blev aktuellt på 
1930-talet som ändrade fokus på medieforskningen eftersom man tidigare hade främst 
studerat sändarens syfte och nu började man fokusera sig på användarens syfte. (Sjöberg, 
2002). 

Man fick också en annan förståelse kommunikationen på massmedial nivå där man ansåg 
att användaren kunde selektivt välja olika medier för sina egna syften. Man började 
intressera sig för hur individuella avvikelser berörda medieanvändarens erfarenheter, 
kraft att fånga användarens uppmärksamhet och intresse. I samband med effekt 
forskningen växte teorin fram som blev mer inriktad på tillfredsställelse, som användaren 
har genom mediet än effekter som median har på publiken (Sjöberg, 2002). Att publiken 
använde medieinnehållet och sorterade det selektivt för sitt användningssyfte än det som 
var sändarens bud. Huvuddelen av den uses and gratifications-forskning som gjorts har 
startas med att undersöka faktorer som gör att publiken selektivt väljer ut det medieutbud 
den exponeras för. 

Uses and gratifications teorins grundsyn ligger i de behov och motiv användaren har. 
Dessa behov och motiv som användaren har leder till att olika medier användas på olika 
sätt. Enligt McQuail (1972) består uses and gratifications av information, underhållning, 
personligidentitet, interaktion och social interaktion.  

Underhållning: Denna består av avkoppling, verklighetsflykt, tidsfördriv och 
tillfredsställelse.  

Information: Här används mediet för lärande, för rådsökning samt för att bli orienterad i 
olika händelser i omvärlden. 

Personlig identitet: Representeras av självkontroll, förstärkning av personliga värderingar 
samt finna modeller för uppförande. 
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Integration och socialinteraktion: Genom vilken man tar reda på andras tillstånd, gör det 
möjligt att relatera till andra, ta reda på hur man spelar sin egen roll samt etablerar en bas 
för socialinteraktion. (Windahl & Signitzer, 1991) 

Om vi utgår ifrån Wilsons modell där han tar upp en mängd med kriterier som 
sammanslutas kring person in context ser man att informationsökningen kan avgöras 
kring vem som söker informationen eller använder ett medium och för vilket ändamål. 
Det beror helt och hållet på personen som söker det som tillsammans med alla kring 
liggande faktorer, sociala demografiska och kognitiva aspekterna som avgör vad det för 
information man får fram och hur man använder den information man har bästa nytta av. 

3.12 Ett utvecklat perspektiv av uses and gratification  
Utöver att titta på de nämnda teorierna så finns det möjlighet att undersöka människor på 
en mer bredare basis för att få ett bredare perspektiv kan man undersöka deras intressen, 
livsstil och sociala relationer och på så sätt identifiera ett mönster kring användare och 
det informationskanaler de väljer. Vi kan inte bara se på människor för att kunna veta hur 
de påverkas av olika medier.  

Utan det viktigt att beakta vilken omgivning och den värld som de har för inverkan. Den 
sekundera fakta som finns kring användaren har betydelse och påverkan på individen. 
När man har lagt fram all dessa fakta det först då det blir intressant med ett nytt mönster 
som ger en klarare bild om individens sociala värld val av informations kanaler val av 
medier. (Sjöberg, 2002) Det först när man har lagt fram all fakta och funnit ett nytt 
mönster kan man identifiera användarens motiv till användande av olika 
informationskanaler.(Sjöberg, 2002) 

3.13 Interaktivitet  
När vi pratar om interaktivitet blir den första tanken datorer, internet och datorspel med 
mer. Dessa skiljer sig från den de andra allmänna kommunikationskanalerna som TV, 
tidningar, radio med mer. Begreppet har olika definitioner beroende på sammanhang. Vi 
kommer att dels se på datorspel och dels på internet. En övergripande tolkning är att ett 
interaktivt medietillåter användaren att påverka innehållet och framställningen av det 
kommunicerade materialet. Det som skiljer interaktivitet från andra medier som tidningar 
tv är att användaren inte kan påverka innehållet i dessa och när det gäller interaktiva 
program och Internet spel kan innehållet påverkas av användaren. (Dalgeren.et.al 2002) 

Interaktiviteten innehåller två egenskaper den ena är användaren kan bestämma själv 
vilken tidpunkt denna vill nytta systemet så kallad ”asynchroniety”. Det andra är att 
individen har kontroll över informationen och väljer själv över vilket material som denna 
ska exponeras för, så kallad ”demassifying”. (Sjöberg, 1999) På så sätt kan vi säga att 
individen är i en Gemeinschaft, där de själva kan bestämma den tid punkt de väljer för att 
nytta systemet eller spelet de använder sig av. Det finns även ett samband mellan uses 
and gratifications teorin som lägger grundsynen till behov och motiv till användandet och 
att behov och motiv som användaren har som leder till att användaren använder olika 
medier på olika sätt. 

Internet är idag ett av de största interaktiva medierna. Fördelen med internet är att det 
tillåter användaren att vilken material som användaren vill komma i kontakt med samt 
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den tidpunkt denna väljer själv. Men trots att internet är en höginteraktiv mediekanal 
finns det användare som använder det som tidning, TV, med mer. Internet ger möjlighet 
till högre grad av interaktivitet jämfört med många andra informationers och 
mediekanaler. Internet i vissa fall tillåter användaren att även påverka och ändra i det 
material som finns tillgängligt för publiken ett exempel är forum där användaren har 
möjlighet att påverka. Genom användarens interaktion får den möjlighet att vara med, 
påverka och utgöra innehållet av det levererade materialet. Något som inte är lika lätt i de 
andra informationskanaler som TV, tidningar, med mer.  

Ett annat område som vi kommer att fördjupa oss i kommer att vara datorspel. Enligt 
Fjellman och Sjögren pratar man om interaktiv underhållning och att dataspel besitter två 
egenskaper - Dels att den bör upplevas med digitalteknik, dels att den skall erbjuda en 
aktiv medverkan. (Fjellman och Sjögren 2000) Vi anser att den interaktiva medverkan 
som användaren har kommer att spela stor roll i varför. 

Användare sitter och surfar på internet i timmar eller fastnar i olika interaktiva spel och 
avstänger sig från sin omvärld och slutligen kan bli beroende av datorn som kan leda till 
missbruk.  
Det är alltså upp till användaren att avgöra i vilken grad mediet blir interaktivt och i 
vilken grad man vill använda det. (Sjöberg, 2002). Människor söker sig för olika 
aktiviteter beroende på syfte och behoven och i en sådan miljö som internet oftast finns 
det en faktor som gör att de fastnar för detta som leder till ett beroende. Som det nämns i 
Gemeinschaft så finns det är ingen produkt av samhällsplanering utan baseras på 
ömsesidighet där olika individer spelar spel mot varandra på ett ömsesidigt sätt och får 
tillfredställelse på något sätt. Ömsesidigheten som finns i internetmiljön består av de krav 
och prestationer som är konstituerade för gruppen som till exempel spelar datorspel 
(Asplund, 1991). Vår uppsats kommer att bygga på dator missbruk och interaktivitet 
ansåg vi att definitionen av interaktivitet och underhållning borde vara lämpligt att vi 
nämner. Vi ansåg att det är viktigt för oss att nämna interaktivitet med tanke på att vår 
uppsats kommer att bygga på datormissbruk.  
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4. Datormissbruk i teorin 
 
I detta kapitel så samlar vi de texter och teorier som finns om datormissbruk för att skapa 
en uppfattning om hur datormissbruket ser ut i teorin. Dessa teorier kommer att utgöra 
en grund och ger en möjlighet för jämförelse för empirin. Detta för att bidra till frågorna 
som ställs vid intervjuer men även för att skapa en syn om hur man ser datormissbruket 
idag.  

Användbarheten hos datorer är något som initialt kan leda till ett upprepande 
användande. Den positiva inställningen och motivationen och tillfredsställelsen till att 
använda det nya systemet kan leda till några överdrivna beteenden som att kolla sin e-
mail hela tiden, att spela spel på internet i timtal utan avbrott eller att föredra att spendera 
tid i diskussioner på internet hellre än att spendera tid med sina riktiga vänner. Just 
genom dessa aspekter som lägger fokus på att skapa tydlighet och att det är lättnavigerat. 
Allt detta är dock symptom av ett beroende som har funnits under många år men som 
nyligen har kommit till folks uppmärksamhet – datorberoendet. (Grabianowski, 2007) 

Detta kan ha sin grund i den sociala aktiviteten som övergår till ett missbruk samt kan det 
finnas många andra faktorer som individen har med sig. Gemenskapen som de olika 
individer har gemenskapen som Gemeinschaft betecknar de inre banden såsom släktskap, 
grannskap, kamratskap och platsens. Sedvänjor även om många deltagare inte känner 
varandra så har de ett gemensamt intresse som de delar som gör att de bildar en egen 
grupp som senare kan vara svårt att lämna. (Asplund, 1991). Även om än datorspelandet 
är ganska lätt att lämna ifrån sig och att det går att bestämma själv hur länge och när man 
vill vara tillgängligt så finns det en risk att användaren har svårt att släppa taget eftersom 
denna känner sig tillfredställd, har en roll och samhörighet. Figur över de psykiska, 
fysiska och sociala delarna av datormissbruk finns i bilagorna för att underlätta 
förståelsen.  

4.1 Vem är missbrukare?  
Det finns ett väldigt stort område av beteende som kanske kan vara beroende, men allt 
behöver inte vara skadligt. Varje beroende har sitt pris, men i vissa fall så kan priset vara 
så lågt att det inte behöver ses som allvarligt. Den positiva fördelen kommer från 
njutningen av att beroendet behöver vägas mot de negativa effekterna som det har på det 
övriga i personens liv. Det här är komplicerat på grund av att priset och fördelarna är 
olika för varje individ. Utöver detta så är datorer mer än någonsin en viktig del av våra liv 
och om en person anses vara missbrukare, finns det då möjlighet att gå offline 
permanent? (Computer addiction, 2006) 

Hooff & Weenen menar att det möjligen finns ett affektivt behov som gör att människor 
fastnar för datorn detta kan vara de känslomässiga upplevelser önskan av underhållning 
med mer som överskrider och går över till ett missbruk. Det kan även handla om ett 
personligt integrerade behoven som individen vill ha uppskattning för eller socialt 
integrerade behov av inklusion att få tillhöra en grupp och ses som en del av gruppen. 
(Hooff & Weenen, 2004) 
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Det finns faktiskt två typer av beroende: positivt och negativt. Det positiva är de vars 
fördelar väger över mot kostnaderna. Ordet ”missbrukare” är generellt använt för att 
beskriva en person som inte har möjlighet att motstå ett negativt beroende, en beroendes 
beteende med mycket större kostnader än fördelar. Med datormissbruk så är gränsen 
oftast väldigt oklar då det finns många aspekter som måste tas med i jämförelsen. 
(Computer addiction, 2006) 

Beroenden, om man definierar detta lättvindligt, kan vara hälsosamt, ohälsosamt eller en 
blandning av båda. Om man är fast i en hobby, känner sig dedikerad till den och skulle 
vilja spendera så mycket tid som möjligt för att jobba med det så skulle detta kunna vara 
ett sätt få utlopp för inlärning, kreativitet och självuttryckelse. Även i vissa ohälsosamma 
beroenden så kan man finna positiva egenskaper inbakade i problemet. Men i sann 
patologiskt beroende så har det gått över. Det dåliga överväger det bra vilket resulterar i 
en allvarlig störning i den drabbades förmåga att fungera i den ”riktiga” världen. Nästan 
vad som helst kan orsaka ett patologiskt beroende – droger, mat, träning, spel, sex, 
spenderande, arbete, et cetera. Vad man än säger så finns det någon där ute som är 
beroende av det. Om man ser det från ett kliniskt perspektiv så har de här patologiska 
beroendena vanligtvis sitt ursprung tidigt i personens liv, där man kan se en förlust eller 
konflikt. Det kan också bli ett försök att kontrollera depression och ångest, och kan 
reflektera djup osäkerhet och känslor av en inre tomhet. (Suler, 2004) 

Att vara beroende av datorer är något som är väldigt svårt att definiera eftersom detta 
täcker många olika sorters beroende som är relaterade till datorer. Vissa personer kan bli 
beroende av datorerna i sig och de funktioner som finns såsom direkt kommunikation, 
internetpornografi, datorspel, kolla sin e-post eller att läsa nyhetsartiklar på internet. 
Datorberoendet som är fokuserat på internet går under namnet Internet Beroende 
Störning. Och om användaren inte har möjlighet att upphöra med användningen av 
datorer så att detta stör deras andra aktiviteter i livet så kommer detta att leda till 
allvarliga konsekvenser. Problemet kan då vara datorberoende. (Grabianowski, 2007) 

Som tidigare nämnt i Uses and gratifications så kan beroendet utlösas på grund av flera 
olika saker, som kognitiva-, affektiva- eller socialt integrerade behov. Motsvarande 
behov kan vara just att läsa nyhetsartiklar på nätet, delta i datorspel tillsammans med 
andra eller communities. Behoven finns alltså på flera olika nivåer vilket kan göra att 
man kan bli beroende av olika saker som finns möjliga att tillgå via datorerna och främst 
då på grund av internet.  

Eftersom vi egentligen inte vet vilken nivå eller vilken sorts användning som är normalt 
så finns det inget sätt att bevisa att en sorts användande är sjukligt. Därför så har det 
funnits en del diskussioner om detta problem. (Orzack, 1998) I en artikel så finns det en 
väldigt bra fråga ställd som går så här: ”Helt enkelt fråga dig den här frågan: Kan du 
tänka dig att under en hel dag klara dig utan att kolla din e-post, surfa på nätet för att 
ladda ner musik eller filmer, svara på dina Facebook-meddelanden eller ens spela 
datorspelet som du har blivit så fäst vid?”. Dessa frågor kan få många att tänka både en 
och två gånger innan de säger att de inte är beroende. Även om det inte finns någon 
diagnos för problemet så finns fortfarande faktumet att detta är ett verkligt problem. 
(Saffarini, 2008) 
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En teori är att folk blir beroende av internet, eller på annat sätt lever ut patologiskt i 
cyberspace, när de har separerat detta från deras riktiga liv. Deras cyberspace-aktiviteter 
blir en värld i sig. De talar inte om det med folk i deras riktiga liv. Det blir ett avskärmat 
substitut eller en flykt från sina liv. Cyberspace blir nästan en avskild del från deras egna 
sinnen, en avskärmad interpsykisk zon där fantasier och konflikter levs ut. Verkligheten 
är förlorad. Genom att fixa den här avskärmningen är en underförstådd eller uttrycklig 
komponent av många av de teknikerna för att hjälpa internetberoenden. (Suler, 2004) 

Hur som helst så är den stora orsaken som gör att datorn är så beroende kan också bli en 
stor välsignelse i en persons liv. Det finns definitivt en linje som går mellan där pengar, 
tid och uppmärksamhet som spenderas framför datorn verkligen är värt uppoffringen som 
ges för den. Vissa tror att det som ser ut att vara datorberoende helt enkelt kan vara en 
hälsosam process i självlärning och självutforskning. Tillbakadragna och blyga personer 
kan förstärka sina sociala egenskaper genom att arbeta sig igenom personliga problem på 
internet, och ta deras nyfunna egenskaper och självkänsla med sig ut i den riktiga världen. 
Datorfördjupning förser oss med en form av flykt och undanvikelse som är hälsosam till 
en viss grad. Det är roligt att möta folk i cyberrymden, att kommunicera med andra 
genom världar med gemensamma intressen. Det finns en potential för online vännerna att 
bli riktiga vänner eller kärlekar eller till och med äktenskap. Förhållanden kan växa fram 
online på ett väldigt kraftfullt sätt som förser många fördelar. (Computer addiction, 2006) 

Detta är något som kan relateras till användbarhet och handlingsbarhet. Om ett system 
inte uppfyller dessa krav och förväntningar kommer troligen inte användaren använda 
systemet. Om systemet uppfyller användarens krav och förväntningar och är tillräckligt 
tillfredställd kommer användaren att använda systemet vilket denna känsla av att 
användaren blir tillräckligt tillfredställd tillsammans med användarens sociala förmåga 
psykiskt tillstånd och andra behov och förväntningar kan leda till att användaren inte låter 
bli att gå ifrån datorn.  

Fördelen är att datorer hjälper folk att nå ut, att få vänner och lär dem att interagera. 
Nackdelen är att överdrivet användande kan få användaren att påbörja ett artificiellt liv 
som visar sig farligt för deras hälsa och deras känslomässiga stabilitet. Det är lätt att bli 
fäst och beroende snabbt vid internet då förhållanden är olika och oftast förvirrande eller 
missledande jämfört med de vanliga där vi har mer erfarenhet. (Computer addiction, 
2006). Om användaren får ut något av datorn och genom flexibiliteten kan påverka lära 
sig att använda datorn på ett enklare sätt kommer denna att använda datorn mer, vilket 
beskrivs i användbarheten i föregående kapitel. Om användaren får en positiv reaktion 
och har en positiv attityd och den positiva rektionen överdrivs av användaren kan det i 
längden skapa problem i form av ett datorberoende. 

En stereotyp i sinnet av den oinformerade allmänheten är att internet är befolkat 
mestadels av sådana som inte passar in någonstans. De kan inte skapa ”riktiga” 
förhållanden så de förhåller sig till säkra, onaturliga kontakter som cyberspace erbjuder. 
Och detta stereotyptänkande är mer än en defensiv reaktion till internet snarare än en 
riktig avbildning av verkligheten. Det finns visserligen vissa blyga, socialt ängsliga och 
sjukligt beteendemässiga personer som dras till cyberspace-förhållanden. De kan till och 
med bli beroende till de förhållanden, men vem säger att det är dåligt?  
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Men många användare är helt normala, sociala personer som använder internet för att 
finna personer som delar samma intressen och livsstilar, personer som kanske inte är 
tillgängliga i den riktiga omgivningen. (Suler, 2006) 

Det är även en känsla när det är så mycket folk på ett ställe så att det är nästan som att 
vara på en fest. Alla älskar fester, speciellt när du kan gå när du vill. Alla kan prata med 
varandra genom att småsnacka, skoja eller vara intima med varandra genom meningsfulla 
konversationer. Mycket av de sociala behoven kan utövas och folk känner att de finner 
vänner eller till och med partnerns. Man kan även göra mycket på sådana här chattar, mer 
än att bara prata. Man kan oftast visa ord, fysiska gester, ljud och bilder och folk har en 
tendens att vara mer öppna och ärliga då man inte kan se eller höra den verkliga personen 
bakom avataren. Men för att bli en del av den riktiga gemenskapen där folk känner igen 
dig så måste du komma tillbaka hela tiden. Om man inte gör detta så glömmer folk av dig 
och därför så måste du hela tiden koppla upp dig för att uppehålla dessa förhållanden som 
du har skapat. (Suler, 2006) 

Motivet av de val vi gör har att göra med den roll eller attityd som vi har, vilket tas upp i 
kapitlet ”Roller och grupper”. Detta förklaras även i ”Sociala och psykologiska motiv för 
information och medietillfredsställelse” samt utgör en del av grundsynen för ”uses and 
gratifications”-teorin. Roller kan även skifta beroende på grupper. Kopplingen mellan 
roller och Wilsons modell finns i personen in kontext beroende och är beroende på vad 
personen har för roll. 

Studier av det här relativt nya fenomenet är glest och ofta inte avgörande. Hur som helst 
så är de flesta datoranvändare ganska medvetna om att de själva eller andra som de 
känner potentialen genom deras användarvanor så stora att detta kan orsaka problem. 
Datormissbrukare brukar förlora all medvetenhet om tid när de är uppkopplade. De är så 
djupt indragna i världen av bytes och bits så att de inte märker när hela dagen passerar 
förbi. De glömmer att äta, sova, gå till skolan eller ens ta hand om sina egna barn. De 
skolkar medvetet, slappar på jobbet och missar möten för att de inte kan dra sig undan. 
Den virtuella världen och den riktiga världen tävlar om deras uppmärksamhet och den 
virtuella världen är oftast den som vinner. (Computer addiction, 2006) 

Men å andra sidan så är hälsosamt internetanvändande att integrera den riktiga världen 
och cyberspace. Man pratar om onlineliv med sin riktiga familj och vänner. Man tar med 
sig den riktiga identiteten, intressen och egenskaper till sina onlinesamhällen. Man 
bestämmer möten på internet genom att ringa dessa. Och detta fungerar andra vägen 
också, då en del e-postar eller chattar. Att ta det till den riktiga världen är en viktig 
princip för att hjälpa folk som är beroende, fast i cyberspace. Det är även ett kraftfullt 
verktyg för att ingripa med folk som är beroende. Hur botar man en tonåring som lever i 
skydd av cyberspace anonymitet? Man tilltalar honom med hans riktiga namn, tar reda på 
vad hans verkliga intressen är och pratar med honom om det. (Suler, 2004) 

Genom att sätta människan i fokus, något som tas upp inom MDI, just för att göra datorn 
till ett användbart verktyg är något som har gjort datoranvändandet något till en vardaglig 
sak i vart och vartannat hushåll och arbete. Det finns undersökningar mellan personer, där 
den ena använder datorn under många timmar varje dag för att chatta, surfa, e-posta bara 
för att fördriva tiden och den andra använder datorn under många timmar varje dag bara 
för att kunna klara av sin skolgång och liknande saker.  
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Är verkligen båda missbrukare då? Det här visar oss hur svårt det kan vara att se 
skillnaden mellan en som är beroende och en som bara använder sin dator som det 
användbara verktyget som det var menat att vara. (Saffarini, 2008) 

Tecken som syftar på datorberoende kan vara mycket likt andra beroendens, som 
hasardspelsberoende. Det finns speciella beteenden och störningar för tolerans, 
tillbakadragande och besatt användande som gör att man spenderar mer och mer tid 
framför datorn för att spela spel eller att delta i ett online chattrum. Även om folk är 
medvetna om sitt besatta beteende så fortsätter de att använda datorn i ett besatt sätt och 
skyller oftast istället andra personer för deras beteende. (Orzack, 1998) 

Datorberoendet kan påverka en person på flera olika sätt. Den mest vanliga påverkan är 
att användaren drar sig tillbaka och spenderar mindre tid tillsammans med sina vänner 
eller sin familj och tillbringar istället allt mer tid framför datorn. Användaren spenderar 
tid vid datorn och detta får honom eller henne att avstå från att träffa sina vänner, slutar 
att komma till sociala samlingar och träffar och undviker även familjemedlemmar, bara 
för att kunna få mer tid att tillbringa framför datorn. Och även om användaren skulle 
tillbringa tid med sina vänner så kommer denna att kunna bli irriterad för att han eller hon 
inte sitter vid datorn, vilket kan få följden att dennes sociala relationer kan bli allt sämre. 
(Grabianowski, 2007) 

Faktumet att datorn är, till skillnad från andra beroendeaspekter såsom heroinet för 
heroinmissbrukare, ett användbart verktyg som används för många komplicerade saker. 
Som det har nämnts tidigare med användbarheten, så är datorn ett viktigt redskap som 
alltmer är fokuserat på användarens roll. Det finns folk som använder datorn i en 
överdrivet förlängd tid med goda avsikter och behöver inte vara mer beroenden än en 
som spenderar många timmar med andra aktiviteter, som till exempel trädgårdsskötsel. 
(Grabianowski, 2007) 

4.2 Hur skapas beroendet? 
Teknologin överallt kan bli beroendeframkallande, såsom telefonen, TV:n och TV-
spelen. Vad dessa aktiviteter har gemensamt är att de förser en positiv belöning i form av 
tillfredsställelse för den som använder dem, men när någon har blivit beroende så känns 
denna positiva belöning som mindre eller uteblir helt. Som exempelvis hasardspel så ger 
detta en tidig belöning för att få spelaren att bli fast i spelandet och när väl spelaren är 
fast så kommer vinsten att sänkas och spelaren kommer att öka sin insats för att vinna 
tillbaka den. På samma sätt så måste surfaren att få en tidig tillfredsställelse på en 
hemsida eller så kommer denna att lämna sidan. Och länkar som attraherar surfaren kan 
få honom eller henne att få nya erfarenheter och känslan att nästa sida kanske är just den 
som denna är ute efter. (Orzack, 1998) 

Detta beskrivs bland annat i ”Användarens förväntningar” om hur missbrukaren fortsätter 
i jakten på nästa ”belöning”. Detta är mer påvisbart i spel än något annat där spelaren 
hela tiden jagar ”belöningar”, men om denna inte har något att hämta i spelet så tappar 
denna snabbt intresset för detta vilket det förklaras mer om nedan. Detta är en av 
aspekterna som avgör vad som gör vissa saker hos datorn mer beroendeframkallande än 
andra.  
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Vissa speciella aspekter av datorteknologin är det som bär den största skulden. De flesta 
användarna blir inte beroende av Microsoft Word eller Excel. Datorspel på internet är de 
som är bland de ledande orsakerna till att ungdomar misslyckas med sina studier. Men 
även andra spel som inte är på internet, inklusive patiens har även beryktats att vara 
beroendeframkallande. Även i stort sett varenda sak som finns på internet, från e-post till 
chattande till nyhetsgrupper har sina egna självutmärkande användarberoenden. Många 
företag känner igen hotet från dessa frestelser för sina anställda så att de har förbjudit allt 
spelandes på jobbdatorer och även nekat dem tillgång till internet. (Computer addiction, 
2006) 

Datorspel och internet gör oss beroende av belöningar som är oförutsägliga händelser 
som sker, något som kallas för periodiskt återkommande förstärkning. Detta är känt att 
ske för beroende för hasardspel, men i datorspel och internet så klickar vi med musen på 
olika saker som hela tiden får nya saker att uppstå. Detta kanske inte direkt kopplas till att 
skapa en belöning genom att skapa något meningsfullt, men tillfredsställelsen finns där 
och känslan av att komma närmare sitt mål är en viktig aspekt för att driva på användaren 
och ge en känsla av användbarhet. Genom att ibland bli belönad så fortsätter vi att klicka 
och detta är känt och använt av spelutvecklare för att skapa spel som orsakar ett stort 
beroende. (ICA-services, 2007) 

Dagens informationsteknologi erbjuder en bred val av att människor väljer visa medier 
detta har sin grund i socialpsykologin, user and gratifications teori där man studerar hur 
människor använder sig av olika medier. Det finns behoven som är affektiv, personligt 
integrerande, spänningslösande och socialt integrerande och när individen blir tillräckligt 
tillfredställd och anser att detta är roligt får de en tendens till att fortsätta att hålla sig till 
det val de har gjort vilket i sin tur kan leda till att ett beroende skapas. Även när det 
kommer till ”Användaraktivitet” så är det just sådant här som menas med användarens 
förväntningar och värderingar. Användaren har en förväntning om vad som kommer att 
hända vid nästa klick. Detta förklaras även i ”Sociala och psykologiska motiv…” att 
användaren förväntar sig belöningar liknande de som denna fick efter de tidigare klicken.  

Vad är det här som gör vissa sorter av datoranvändande så beroendeframkallande? En 
teori är att beroendet är ett resultat av att inta en substans eller en aktivitet som 
producerar en förändring i det mentala stadiet och sätter igång en alternativ verklighet. 
Olikt andra hobbys som kan utövas på fritiden så är datoranvändandet psykostimulerande 
och en stor del av populationen kan utveckla beroende som svar på detta stimulerande. 
(Computer addiction, 2006) 

Om man ser till den mentala modellen så är det uppmärksammandet som får oss att välja 
vad vi tar in för information. Datorerna i sig blir allt mer kraftfulla och har möjlighet att 
förmedla information på ett alltmer lockande sätt, inte bara i bild, men även ljud och 
funktionalitet. Även faktumet enligt MDI och handlingsbarheten som skall bidra till att 
datorerna skall anpassas efter människan. Detta kan bidra till skapandet av den alternativa 
verkligheten. Detta gäller inte bara spel, utan allt inom datorvärlden, från vanligt 
surfandes till diverse program eller andra aktiviteter som möjligheten till att se på film 
exempelvis.  
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Likt alla beroenden, oavsett om de är beteendemässiga eller kemiska, så har de en 
avgörande sak gemensamt. Forskningen har börjat se att alla beroenden producerar ökade 
nivåer av dopamin som produceras i hjärnan. Denna substans är kombinerad med vissa 
andra ger en känsla av att bli ”hög”. När folk upptäcker att de får den här känslan av att 
skapa denna ökade produktion så är de i fara för att bli beroende, eftersom kroppen 
kommer då att bli tolerant för att ges en ökad produktion av dopamin. Användaren måste 
då öka användandet, i detta fall då datoranvändandet, för att fortsätta att få den där 
känslan av att känna sig ”höga” igen. (ICA-services, 2007)  

En annan orsak till att folk blir så beroende av att chattning, hasardspel och andra 
aktiviteter på datorn är interaktionen med andra personer. Känslan av att vara en del av en 
större grupp eller samhälle och att de har möjlighet att påverka denna är en faktor som får 
folk att bli beroende av datorer. (Orzack, 1998) När personen har fått tillräckligt bra med 
kontakt som Gemeinschaft skapas även en tillhörighet i gruppen som kamratskap och 
kommunikationen mellan gruppmedlemmarna sammanhänger med delaktigheten samt 
ökar kunskapen om varandra. (Asplund, 1991) 

Kopplingen till teorier finns det många här. Känslan att vara ”hög” från belöningar och 
att återuppleva denna känsla genom att utföra detta flera gånger, vilket tas upp i ”Sociala 
och psykologiska motiv…” är bara en utav dem. ”Socialpsykologi” bland andra teorier 
tar även upp känslan av att medverka och ha inverkan på en större grupp. Detta visar hur 
missbrukare kan fastna framför datorn av flera olika orsaker. Datorspel är något som 
väldigt tydligt påvisar båda dessa aspekter, både sökandet efter de ”belöningarna” som 
finns men även det sociala livet som man lever genom spelet.  

När man frågar folk varför de spenderar tid på chattar så är oftast svaret att de gillar folk 
där. Detta är den beroende kraften som sträcker sig längre än datorspel eftersom de har 
något som datorspelen aldrig kommer att ha. Det är människor, och människor behöver 
människor. På andra steget i Maslows trappa så är behovet för personlig kontakt, social 
igenkänsla och en känsla av att passa in. Som en människa så vill man instinktivt gå dit 
folk vet vem du är. (Suler, 2006) 

Det är lätt att säga att datorberoende inte är någonting som kan hända dig, men faktum är 
att det kan hända vem som helst. Men en av de mest utsatta grupperna är studenter och 
professorer som lätt kan falla för detta ohälsosamma beteende på grund av den oändliga, 
billiga tillgången till internet i samband med alldeles för mycket oövervakad tid. 
(Saffarini, 2008) 

4.3 Vad kan detta få för konsekvenser?  
Datorberoendet får i första hand folks förhållanden att vittra bort på grund av att den som 
är sjukligt beroende avstår från sociala träffar och möten med vänner och undviker 
familjen bara för att kunna spendera mer tid framför datorn. (Saffarini, 2008) 
Konsekvenserna av datorberoende kommer så småningom att orsaka skador på 
användarens liv såsom att denna sitter uppe sent på nätterna vid datorn vilket kommer att 
få följder på dennas jobbprestationer vilket slutligen kan få följden av att han eller hon 
förlorar sitt jobb. Beroendet kan också leda till att förhållandet eller äktenskapet 
misslyckas för att den drabbade spenderar alldeles för mycket tid vid datorn. 
(Grabianowski, 2007) 
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Som det var nämnt tidigare så finns det olika sorter av beroenden och detta beror på olika 
orsaker, varför folk blir så beroende av sina datorer. Känslan av att vara del av något 
större, den sociala relationen som finns på internet och förmågan att kommunicera med 
andra, detta kan vara att folk som är bundna till chattrum eller e-postande kan få känslan 
av att sällskap eftersom de känner sig ensamma medans ett annat beroende som att kolla 
på internetpornografi kan vara en följd av relationsproblem eller problem under deras 
uppväxt. (Grabianowski, 2007)  

Denna bindande känsla beskrivs i ”Sociala och psykologiska motiv…” om att fästa sig 
vid den sociala omgivningen på nätet och samtidigt fly verkligheten i brist på den sociala 
kontakten där. Detta är något som då stärks över tiden i och med att den riktiga världen 
och de kontakter som missbrukaren har där allt mer försvinner så förstärks kontakten som 
denna har på nätet. Som kan ses i ”interaktivitet” så är internet ett interaktivt media som 
tillåter användaren att inte bara få information, men även vara delaktig i detta. Detta är 
något som bidrar till att datormissbruk och internetmissbruk är så stort till skillnad från 
annan media som TV:n.  

Datorberoende har uppmärksammats genom under flera årtiondens forskning av andra 
beroenden såsom alkoholism och hasardspelsberoende och det finns tecken på att 
datorberoende där du kan säga att det vilket tecken som helst kan indikera på en början på 
ett beroende eller om någon visar flera tecken så kan det verkligen innebära ett problem. 
Detta är tecken som kan betyda att någon är beroende enligt Grabianowski:  

‐ Spenderar mer tid vid datorn än vad som var planerat eller förlorar 
tidsuppfattningen när denna sitter vid datorn.  

‐ Försöker att skära ner på användandet, men misslyckas med detta gång på gång.  
‐ Tänker hela tiden på datorn när denna inte använder den eller ser fram emot nästa 

gång som denna kommer att använda den.  
‐ Döljer sitt överdrivna användande av datorn för familjen och vännerna.  
‐ Använder datorn som en flykt från depression eller stress.  
‐ Missar tillfällen eller händelser eller misslyckas med icke datorrelaterade saker 

såsom jobbprestationer eller familjeaktiviteter, just på grund av att denna sitter vid 
datorn.  

‐ Fortsätter att använda datorn även om denna har orsakat tidigare problem genom 
att förneka detta. (Grabianowski, 2007) 

I en artikel från Aftonbladet så finns det ett test för att testa om du är beroende och om du 
känner att en eller flera av dessa frågor stämmer in på dig så finns det en risk att du 
befinner dig i farozonen för att vara datorberoende:  

‐ Tänker du på datorn hela tiden och vad som händer när du inte befinner dig 
online?  

‐ Får du abstinens, rastlöshet och en känsla av osäkerhet när du inte är online?  
‐ Ökar tiden som du befinner dig online?  
‐ Har du fått problem med förhållanden som beror på dina datorvanor?  
‐ Hoppar du över skolan eller jobbet bara för att spendera tid vid datorn istället?  
‐ Känner du glädje och känner en rusning I kroppen när du sitter framför datorn?  
‐ Har du vid något tillfälle begått några brott online, som att besökt förbjudna 

hemsidor? (Aftonbladet, 2003) 
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Efter en tid av överdrivet användande av datorn kan gradvis dra användaren in i en 
artificiell värld. Konstant datorspelande kan få personer att mer värdera händelser i spelet 
än saker som händer i deras riktiga liv. Användare som kollar på internetpornografi 
överdrivet mycket kan få en väldigt sned uppfattning om sexualitet. Användare vars 
vänner bara existerar i ett chattrum kan utveckla svårigheter med att på riktigt möta folk 
ansikte mot ansikte och kommunicera med dessa. (Grabianowski, 2007) 

Överst i Maslows behovstrappa så finns självförverkligandet och behovet att skapa sig en 
unik personlighet i livet. Detta genom att utveckla sig och är en pågående process att inse 
och kultivera sina inre förmågor. Men de finns de som anser att de mer är sig själva när 
de befinner sig i cybervärlden vilket då bidrar till beroendet av att befinna sig i den 
världen. En av de viktigaste aspekterna, enligt Maslow, är utvecklingen av sinnet/själen. 
Detta kan anses konstigt av många, men när man är inne i cybervärlden så kan man fråga 
sig var man egentligen är. Befinner man sig i kroppen fortfarande eller är sinnet 
någonstans ute i cybervärlden? (Suler, 2006) 

Det finns även fysiska problem som är relaterade med datorberoende som kan få 
allvarliga konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara ätstörningar. En del av dem äter 
medans de använder datorn och de får aldrig någon riktig motion som kan utvecklas till 
övervikt. Andra hoppar helt över måltider och äter knappt någonting. (Orzack, 1998) 
Drabbade blir nervösa när de inte tillbringar tiden framför sin dator och kan utveckla 
andra fysiska problem såsom ryggproblem, sömnlöshet och migrän. (Saffarini, 2008) 

4.4 Fysiska problem 
Även en del fysiska problem kan uppstå i och med att man sitter längre perioder framför 
datorn. Dessa effekter kan uppstå även för folk utanför datormissbruket, men är vanliga 
som följder för sådana som sitter fast i detta missbruk.  

I Sverige finns det folk som kallar det den nya folksjukdomen. Den ”repetitive strain 
injuries” även kallad musarm beror på användningen av datormöss, och andra skador som 
är relaterade till datorer håller på att bli ett större problem vilket kan påverka vem som 
helst som använder datorer ofta. (Appel, 2008) Den “repetitive strain injure” beror på att 
man utför samma uppgift upprepade gånger, speciellt när de gör detta I en obekväm 
ställning under en längre tid. Denna skada är inte ett nytt problem utan är bara relaterad 
till datorer idag, men har funnits innan i hundratals år hos kassörer eller författare. 
(Infinn, 2001) 

En mer allvarlig form av detta tillstånd är “carpal tunnel syndrome” som påverkar handen 
och kan kännas som en kittlande känsla, smärta, kyla eller svaghet I delar av handen. Det 
är bevisat att tio procent av de som frekvent använder datorer är påverkade av denna 
skada. (Stahie, 2006) Skadan orsakas av irritation och hoptryckning av en nerv vid 
handleden som beror på upprepande böjning och hoptryckande. Detta orsakar en 
sammanpressning av nerven och omvandlar denna del till en starkare, oflexibel vävnad 
som kallas fibros och kan leda till en konstant smärta eller domnande i handleden och kan 
även orsaka en begränsad användning av handen. (Infinn, 2001)  

Ryggproblem är en annan vanlig skada och den mest vanliga orsaken till handikapp hos 
arbetare. Detta påverkar främst människor som har jobb där man inte rör mycket på sig, 
som vid datorrelaterat arbete.  
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Människans kropp är inte byggd för sådant här typ av jobb och det kan orsaka skador i 
muskler och skelett i ryggen. Symtomen för den här typen av skada är smärtor i ryggen 
och nacken vilket förhindrar att den påverkade personen att utföra normala uppgifter 
hemma eller till och med kan orsaka sömnsvårigheter på grund av smärtan. (Infinn, 2001) 

Det sägs att användandet av datorn kan resultera I synskador, något som inte har bevisats 
vetenskapligt att det är datorrelaterat. Detta kallas ”computer vision syndrome”. Det är 
dock relaterat till närarbete, något som just hör till datoranvändning. Symtomen för detta 
problem kan vara utmattning, huvudvärk, torra ögon, överansträngning i ögonen, suddig 
syn, och så vidare. Folk som använder datorer mer än två timmar per dag kan utveckla 
denna skada. (Joshi, 2003) Arbeten vid en skärm är väldigt krävande för ögonen och på 
grund av olika orsaker så uppkommer det olika typer av problem med ögonen, som till 
exempel irritation eller trötta ögon. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Synproblem är en väldigt vanlig skada bland datoranvändare, men försvinner oftast då 
man lämnar datorn, men det finns även rapporter som visar att det kan leda till mer 
permanenta skador såsom närsynthet eller glaukom. Andra skador som orsakas av 
synproblem är nackskador till följd av att man har svårt att se vad som finns på skärmen 
och sträcker därför nacken för att föra huvudet närmare skärmen eller så kan 
spänningarna leda till huvudvärk. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Stress är något som är vanligt bland folk som arbetar med datorer. Vanliga reaktioner i 
kroppen vid stress är bland annat spänningar i nacken eller axlarna, huvudvärk och 
magbesvär. Symtomen försvinner oftast, men om de fortsätter under längre tid så finns 
det risk för allvarligare sjukdomar såsom diabetes högt blodtryck och andra hjärtbesvär. 
Även sömnbesvär är vanliga vid stress. Detta beror på problem med att slappna av och 
leder ofta till spontana uppvaknanden eller känslan av att inte vara helt utvilad på 
morgonen. Stressen kommer att leda till en undermånlig prestation. Trötthet, smärta, 
depression eller andra sjukdomar kommer att påverka folk på jobbet och kommer att 
förhindra dem att från att arbeta snabbt eller göra ett bra jobb. Detta kommer att leda till 
sjukskrivning eller i värsta fall så kommer detta att leda till en tidig pension. 
(Arbetsmiljöverket, 2008) 

Hudproblem I ansiktet är något som har blivit sammankopplat med datorer. Det mest 
vanliga problemet har varit klåda, smärta och känslan av torr hy. Det har inte funnits 
någon speciell diagnos för många av de här fallen och problemen har oftast gått över. 
Vissa rapporter har visat att hudproblem har varit mer vanliga i varm, torr och dammig 
datormiljö och statisk elektricitet när man använder äldre typer av CRT-skärmar. Dessa 
problem har blivit allt mer ovanliga. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Känslighet mot elektricitet är något som har kopplats till hudproblem, huvudvärk, 
trötthet, yrsel eller illamående. Dessa symtom går oftast över, men har kopplats till de 
påverkade. Denna sjukdom tros vara kopplade till stress på jobbet och torr, varm luft och 
även vistelse vid äldre CRT-skärmar som tros vara orsaken till problemet.  

 

Likt hudproblemen så har det här problemet blivit allt mer ovanligt vilket beror på bättre 
datorskärmar som inte genererar lika mycket värme och elektricitet som tidigare. 
(Arbetsmiljöverket, 2008) 
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En annan undersökning visar att problemorsaken, även om det inte har blivit bevisat än, 
är att elektromagnetiska fält påverkar vår hälsa. Detta beror på att datorer fortfarande 
ganska nya för de flesta och det finns inte tillräckligt med data för att bevisa om detta har 
någon påverkan på vår hälsa. (Joshi, 2003) 

Depressioner har bevisats I en nyligt gjort studie som bevisar att det finns ett samband 
mellan tid spenderad på internet och risken för att utveckla depression. Det tros orsakas 
av ett ofullbordat socialt liv hos personen och detta kommer att leda till ensamhet och 
depression. (Joshi, 2003) 

Det har varit en del komplikationer under graviditeter på grund av datorrelaterade jobb, 
men det har inte funnits några egentliga bevis som binder datorarbete och missfall eller 
andra komplikationer som binds till graviditet. Men å andra sidan så har det bevisats att 
det finns förbindelser mellan stress och oro som kan påverka graviditet negativt, vilket 
kan vara relaterat till datorarbete. Det är därför som det är så viktigt att ge gravida, 
datorarbetande kvinnor den hjälp och det stöd som de behöver. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Oron för cancer förbundet med datorer har funnits, men det har inte bevisats att arbete 
med datorer skulle öka risken för att utveckla cancer. En svag koppling mellan 
elektromagnetiska fält och några mindre vanliga former av cancer har rapporterats, men 
dessa fält behöver inte just ha kommit från datorerna utan kan ha kommit från vilka 
apparater som helst som genererar elektricitet. (Arbetsmiljöverket, 2008) 

Det finns folk vars datorberoende har gått för långt. Under 2001 så fanns det en man från 
Hudson i USA som dog till följd av sitt datorspelsberoende. Han hade, bland andra saker, 
förlorat sitt jobb bara för att han spelade sitt online spel. Han spelade under 12 timmar 
per dag och slutligen, under tacksägelsemorgonen 2001, så sköt han sig bara minuter 
efter att ha spelat spelet. En annan man, en 21-årig student slutade gå till skolan under 
åtta veckor efter att han hade börjat spela spelet. Efter 15 veckor och ett 36 timmars 
oavbrutet spelande så fick han ett psykiskt sammanbrott och trodde att hans spelkaraktär 
hade kommit ut ur spelet och jagade runt honom i hans rum. (Miller, 2002) 

En man från Sydkorea dog under augusti 2005, förmodligen av hjärtproblem, på grund av 
sitt datorberoende. Han hade spelat 50 timmar, bara med ett fåtal avbrott för att gå på 
toaletten och sömn. Mannen, som var 28 år gammal hade nyligen förlorat sitt jobb på 
grund av hans spelberoende. Denna händelse i Korea var egentligen inte någon 
överraskning eftersom Korea är en av de ledande länderna i datorspelande. Mer än 15 
miljoner, eller 30 % av hela befolkningen är registrerad för online spelande. (BBC, 2008) 

4.5 Finns det hjälp för datormissbrukare? 
Även om definitionen av datorberoende har utvecklats over årtionden så finns det 
fortfarande diskussioner i den medicinska världen om detta verkligen är en sjukdom och i 
den medicinska världen anser de inte att datorberoende är en riktig diagnos. 
(Grabianowski, 2007) Men som Saffarini menar så finns det ingen riktig psykologisk 
diagnos för det så påverkar det familjen och vännerna precis som andra beroenden. 
(Saffarini, 2008) 
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Psykologer är inte ense om datormissbruket verkligen är ett beroende. Många terapeuter 
har visserligen lagt till datormissbruk som ett behandlingsproblem, men å andra sidan så 
finns det experter som påstår att det är mer som ett sjukligt hasardspelsberoende än ett 
riktigt beroende eftersom det är beteendemisslyckande att motstå en negativ impuls 
snarare än att det skulle vara ett psykiskt beroende. (Computer addiction, 2006) 

Även om datorberoende är likt andra beroenden så kan behandlingen inte vara att ta 
avstånd från datorer eftersom de idag finns överallt – på jobbet, i skolan och hemmet. 
Behandlingen måste vara mer lik behandlingen som ges för ätstörningar, vilket menas att 
målet är att hjälpa patienten att normalisera sitt beteende. (Orzack, 1998) 

Vare sig datorberoendet är en sjukdom eller inte så är det fortfarande ett problem för 
många människor. Om du klassificerar datorberoende som ett beroende som alkoholism 
så är det bästa sättet att genomgå ett 12-stegs program, ungefär som anonyma alkoholister 
använder. Om så är fallet så borde du söka hjälp hos din doktor eller på något annat ställe 
där du kan få hjälp att finna en lämplig hjälpgrupp. Det finns några hjälpgrupper på 
internet, vilket är ganska ironiskt. Men resultaten här är blandade. Det är som att hålla ett 
AA-möte i en bar. (Grabianowski, 2007)  

Enligt Orzack så är försöken att normalisera den beroendes beteende vägen att gå för att 
kunna behandla detta beroende. Detta sätt att kombinera kognitiv behandlingsterapi och 
motiverande intervjuer är det mest hjälpfulla sättet att behandla beroendet. Även att 
använda antideprimerande medicin mot depressioner och ångest rekommenderas vid 
behandlingen. (Orzack, 1998) 

Om du känner att du behöver hjälp för ditt datorberoende så finns här ett par hjälpfulla 
tips:  

‐ Sätt upp tidsbegränsningar för ditt datoranvändande genom att sätta ett alarm som 
går igång en gång i timmen och sluta använda datorn när den ringer.  

‐ Sätt datorfria delar av dagen då du inte alls får använda datorn.  
‐ Installera datorprogram som hindrar användningen av internet-sidor som du 

besöker och ge lösenordet till någon annan så att du inte kan fuska.  
‐ Gör en lista över saker som du borde göra istället för att sitta framför datorn och 

sätt den listan nära din monitor.  
‐ Be familjemedlemmar att hjälpa dig begränsa ditt datoranvändande för att få dig 

att sluta.  (Grabianowski, 2007) 

Orzack säger att datorberoendet är en kombination av olika tecken och symtom som 
platsar in på en beroendemodell och en impulskontrolls beteendemodell. Dessa är oftast 
kombinerade med andra sjukliga, psykiatriska diagnoser och därför så borde 
behandlingen för denna sjukdom eller detta tillstånd vara för alla dessa diagnoser. 
(Orzack, 1998). Även om det finns en debatt I den medicinska världen om detta 
datorberoende så finns det inget tvivel att en del av de här människorna använder sina 
datorer under en ohälsosamt lång tid. Men vissa psykologer tror att detta tillstånd 
egentligen inte är en riktig störning, utan att det bara är påhittat från föräldrars fruktan 
som tror att det är något fel på deras barn eller att folk som är beroende av internet bara 
vill förstärka sina sociala komplex. 
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Även det att datorberoendet inte är mer än ett beroende som folk som spenderar timtal i 
soffan framför TV:n varje kväll. Kanske datorberoendet bara är lata människor som trivs 
med sina datorer. (Grabianowski, 2007) 

Eftersom det är tydligt att det finns så många fördelar med datoranvändningen så är 
datormissbruket oftast ifrågasatt eller bara tas som ett skämt. Detta är oturligt, eftersom 
det är ett stort problem för många människor. Det har blivit mer rådande dagligen och vi 
kan bara arbeta för att motverka det när vi väl har identifierat riskerna som detta kan 
förorsaka. När drar man då linjen, hur väger man fördelarna mot nackdelarna? Hur seriöst 
skall vi ta datormissbruket, både individuellt och för samhället? (Computer addiction, 
2006) 

Vissa personer medger att de spenderar upp mot halva tiden av dagen online, men bara ett 
fåtal anser att deras användande är farligt. Många människor ser sitt fängslande 
datoranvändande som bara ett annat udda behov för studenter som inte är värre än att gå 
ut och dricka varje kväll, som ett annat sätt att förhala. Nya datoranvändare börjar oftast 
som beroende, men detta går snart över. Folk behöver värdera både om deras användande 
är överdrivet och om detta bara är en fas. I online forum så klagar oftast folk att de är 
datormissbrukare. Mycket av detta är inbillning, men ibland så är detta sant. Folk känner 
att de har ett problem, men de vet inte hur allvarligt det är. (Computer addiction, 2006) 

4.6 Hur vet vi vems felet är?  
Ett av de större problemen med fenomenet datorberoende är försökandet att finna någon 
att hålla skyldig. Med substansberoende så kan man skylla på knarklangarna och 
brottsligheten och med hasardspel så kan vi skylla på casinon och deras pengahungrande 
ägare. Allmänheten behöver en väldefinierad fiende som de kan skylla på. Ondskan för 
ett beroende för att kunna lägga sina beskyllningar på. Datorberoendet dock har inte 
någon direkt att skylla på då den beroende studenten misslyckas i skolan eller 
internetfanatikern misslyckas i sitt äktenskap. Ändå om det skulle finnas någon som var 
skyldig så skulle folk kunna ta det här problemet på större allvar och börja finna ett sätt 
att motverka det. Sökandet efter orsaken till problemet måste börja med folk som är 
direkt ansvariga för tillgängligheten av dessa beroendeframkallande produkterna – 
programmeringsindustrin och de som förser dessa med erbjudanden. (Computer 
addiction, 2006) 

Programmerare kan ses ha en position nästan som motsvarande knarklangare, då de är 
den mest uppenbara orsaken till att beroendesubstansen finns tillgänglig för folk. Olikt de 
flesta knarklangare så kan man skylla programmerarna för att göra substansen beroende 
till att börja med. Det är deras jobb att producera produkter som är så hypnotiska och 
infångande som möjligt, och många företag som gör reklam för deras produkter är 
beroende. Men själva sjukdomen är beroendet i sig och internet, spel och så vidare, allt är 
bra till en viss gräns. Man kan inte skylla på de som förser samhället med detta då det är 
egentligen människan i sig som framkallar beroendet och inte datorn. Det är som modern 
till en internetberoende sa ”Han var mottaglig för vad som helst… det kunde ha varit 
droger eller alkohol.” och därför kan man inte skylla på programmerarna eller 
internetleverantörerna. (Computer addiction, 2006) 
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5. Empiri 
I empirin så har vi intervjuat både drabbade av datormissbruk samt anhöriga till 
datormissbrukare. Vi har även intervjuat personer som arbetar inom området för att få 
en säker och trovärdig empiri. Vi har även valt att visa kopplingar som finns till teorin 
för att få läsaren att lättare se hur dessa överrensstämmer.  

 

I empirin har vi intervjuat Mattias Ekenberg och Gustav Sundgren som är två erfarna 
arbetare på Spelberoendes Förening Göteborg. Frågorna som är ställda utgår från teorin 
och jämförs även med de missbrukare och anhöriga till missbrukare som vi har intervjuat 
samt valt att dra paralleller till teorin för att lättare kunna visa sambandet mellan dessa. 
Flera av de intervjuade missbrukarna har valt att inte ge sina namn och för att bevara 
deras anonymitet så nämner vi därför inga namn eller andra uppgifter om dessa.  

5.1 Vad är datormissbruk 
På Spelberoendes Förening Göteborg (SBFG) bygger väldigt mycket det som de säger på 
det som de ser och enligt Gustav så kommer de teorierna som de har bekräftas när 
forskningen kommer ikapp. Vissa saker är visserligen övertydliga, men de anser ändå att 
det inte är professionellt då det inte finns något bakomvarande, men ändå så finns det 
vissa tendenser som de ser som helt klart pekar åt att det som de säger är sant och inte 
bara påhitt.  

Mattias säger att det finns väldigt lite forskning när det kommer till överdrivet mycket 
användande av datorer. Om man tar de kliniker, terapeuter eller föreningar som säger att 
de kan prata om beroendet använder sig oftast av att de för över resonemang från andra 
beroendeproblem. På föreningen SBFG så har de gjort lite annorlunda. Dels har de fört 
över det som de har fått ut av de samtal som de har haft, framför allt då om deras 
datorspelande, vilket är det vanligaste. Men det kommer oftast fram att de inte spelar så 
mycket längre, men de har ändå svårt att slita sig från datorn. Då utgår de ifrån vad de 
behöver för att må bra och hur deras balans i livet ser ut.  

 I stort sett samtliga intervjuade datormissbrukare har utvecklat sitt missbruk genom 
datorspel, men detta har övergått i andra aktiviteter som har fått datormissbruket att 
fortgå. Oftast handlar detta om den sociala aspekten, om samhörigheten till grupperna av 
människor som de träffar på nätet. Det handlar om ”Att vara med i en större grupp såsom 
en klan eller en community. Att vara aktiv i något.”, som en av de intervjuade sade. De 
flesta hade även vänner som satt mycket vid datorn vilket, enligt dem själva, säger att det 
inte fick dem att se dem själva som beroende eller att det tog uppmärksamheten ifrån 
dem.  

Mattias säger även att de har gjort en behovslista eller prioriteringslista på SBFG för att 
lättare kunna påvisa ett missbruk. Den visar då att för att må bra i vardagslivet så behöver 
vi vår sömn, en ordentlig dygnsrytm. Vi behöver även mat och dryck – energi. Inte bara 
konsumtionen utan även engagemanget omkring detta utan även att handla maten och 
laga maten och att ha en måltidsgemenskap och så vidare. Vi behöver även någon form 
av sysselsättning, att vi går i skolan eller att vi jobbar. Om vi inte går i skolan eller jobbar 
så behöver vi anstränga oss för att hitta en utbildning eller hitta ett jobb.  
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Någon form av sysselsättning behöver vi. Går vi i skolan så behöver vi också sköta våra 
läxor. Vi behöver social gemenskap för att må bra, och då menas inte sådana som man 
har via datorn, utan vänner i riktiga livet. Vi behöver även röra på oss, vi behöver en 
fysisk aktivitet. Vi behöver även en fri tid, alltså tid som vi har för oss själva, då vi kan 
fundera på frågor som ”vem är jag?”, ”vart är jag på väg?”, ”vilka mål har jag i livet?”, 
då man kan fundera på vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Sen så behöver 
vi ”bara vara”-tid eller själslig tid, en tid som inte är fylld med uppgifter, utan då vi bara 
kan slappna av och vara oss själva. Och när vi har fått struktur på det här, då kan vi göra 
vad som helst.  

Detta är givetvis utifrån Maslows behovstrappa, fortsätter Mattias. Den är väldigt 
användbar och då kan man fundera på hur mycket tid man lägger på var och en av de här 
sakerna och då är det ganska lätt att se vilken obalans som man har, och vad det är man 
behöver förändra för att få en balans i sin tillvaro. För om vad som helst tar tid från min 
sömn så mår jag inte bra. Om vad som helst får ta tid från min kosthållning så mår jag 
inte bra. Denna regel är ganska generell, men när det kommer till datormissbruk så passar 
det här ganska bra eftersom det är svårt att se sig själv som missbrukare. Det är lättare att 
se en ingång att här är en obalans som inte är bra. Jag är motiverad att göra förändringar.  

För samtliga av de intervjuade så var det helt klart märkbart att missbruket gick ut över 
deras vardag i övrigt. Flera av dem fick problem eller helt hoppade av skolan. Matvanor 
var något som också vanligtvis blev lidande. De intervjuade sade sig brukade ha väldigt 
oregelbundna tider för att äta och det var då oftast bara något mindre som de åt och sällan 
tog sig tid att laga något riktigt. Detta i kombination med att de inte fick någon direkt 
motion gjorde att flera av dem sade sig gå upp i vikt under den tiden som de var 
beroende.  

Även om man är datormissbrukare så måste man lära sig att ha ett förhållningssätt till sin 
dator, enligt Mattias. För mer och mer så är det så att saker sköts via datorn. Därför måste 
vi lära oss att ha ett förhållningssätt att vi har datorer. Att vi sköter det vi behöver sköta 
via datorn och inte låta oss flyta iväg. Och där har vi väl en skillnad om man jämför med 
till exempel droger, alkohol och spel om pengar, detta måste vi inte göra för att överleva. 
Men vi måste ha ett förhållningssätt till datorerna för att leva i dagens samhälle.  

Gustav fortsätter med att man inte brukar sätta ut tiden att man måste sova åtta timmar, 
men om man sitter framför datorn 12-13 timmar om dagen så att det går ut över annat så 
är det ganska tydligt att man skapar en obalans. Man kanske inte just kan se detta som ett 
missbruk, men det ger en tydlig ingång till att visa att det finns en viss obalans. Det 
handlar om att när man använder begreppet ”missbruk” så är det viktigt att man har en 
bakgrund, att man vet att det faktiskt är datormissbruk. För så länge man inte har det 
vetenskapligt fastlagt, så känns det inte seriöst att använda det.  

Men detta betyder inte att man bejakar att det inte är ett problem, fortsätter Gustav. Att 
man har det fastlagt att det är ett problem och att när de sedan går igenom detta i sina 
gruppmöten så känner datormissbrukarna ändå igen sig då de jämför sig med en 
spelberoende som beskriver sina bekymmer och sina sug. De kan dra oerhörda paralleller. 
Då finns de här faktorerna som man pratar om som man både kan överföra på 
datorspelande och datoranvändande.  
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Och då är det här det första faktumet som vi pratar om, att någonstans på resans gång så 
sker det en kontrollförlust, man tappar kontroll över tid och rum och hur ofta och hur 
länge som man sitter framför datorn. Detta sker oftast successivt.  

Tiden som de spenderade framför datorn var ganska lik för nästan samtliga intervjuade 
missbrukare. De spenderade större delen av dygnet framför datorn. Det var inte ovanligt 
att de satt mellan 12-16 timmar per dag och detta skedde i stort sett varje dag. En av de 
intervjuade sade sig till och med sitta 50 timmar i ett streck en gång framför datorn, med 
undantag för små pauser. Detta beskriver faktorn att de hade för mycket tid till övers 
vilket kan vara en bidragande orsak då de var arbetslösa när de blev missbrukare eller så 
gick detta ut över skolan. En annan sak som blev lidande var sömnen. De flesta sade sig 
vända på dygnet och spelade gärna sent in på natten.  

Att se om datormissbruket har ökat eller minskat på senaste är väldigt svårt att säga, tror 
Mattias. Speciellt när det kommer till substanslösa beroenden. Det finns beroenden som 
går ut över vissa viktiga aspekter i livet för att man skall må bra, men det kan vara väldigt 
svårt att se detta då de kan anses vara väldigt bra för en. Även om detta inte handlar om 
något negativt som exempelvis datorspel eller chattandes utan kan vara att man 
sträckläser böcker så handlar det fortfarande om att detta kan gå ut över det övriga i livet. 
Även om detta kan anses vara bra för en person, att bli beläst, så behöver inte detta 
betyda att personen i fråga mår bra av detta utan snarare tvärtom då andra delar blir 
lidande. Datorn har idag blivit allt mer accepterad i samhället och att man sitter länge 
framför datorn är något som är mer accepterat idag än det var för ett antal år sedan. Man 
kan säga att datorn har börjat träda in mer i något som kan anses vara en ”finkultur”.  

5.2 Vem är missbrukare 
Missbrukarna som besöker föreningen, enligt Mattias, är mellan 20 och 30 år. I alla fall 
dem som de träffar. Detta är något som stämmer överens med samtliga personer som har 
intervjuats för datormissbruket. De är alla idag mellan 20 och 30 år, men när de började 
sitt missbruk så var alla i 20 årsåldern. Han säger även att det är klart att folk i alla åldrar 
idag använder datorer, men å andra sidan, som det är idag, så är inte alla uppväxta med 
datorer. Hans teori är, om man jämför med annat missbruk, så är det att ju tidigare debut 
inom missbruket, desto större risk för att det skall bli ett problem i framtiden om man 
tittar på alkohol och droger.  

Enligt Mattias så finns det olika ingångar till datormissbruket, både positiva och negativa. 
Positiva kan vara intresse och spänning, att det är lärorikt och intellektuellt utmanande. 
Att man utgår från detta. Det finns oerhört många datormissbrukare, fast dessa är då fast i 
företag som jobbar med datorer eller jobbar med internet såsom webbdesign och 
hemsidor. Om man tittar på dessa företag som då kanske startas upp av ett par kompisar 
så är det nästan förväntat att de skall jobba dygnet runt. Vad som är jobb och vad som är 
fritid går väldigt mycket ihop. De tar jobbet med sig hem och så vidare. De tjänar 
visserligen en del på det. Därför så finns inte de här samhällsmässiga negativa sidorna. 
De går inte till socialen eller arbetsförmedlingen lika mycket om det inte är så att det till 
exempel sabbar skolan. Då kan det märkas av, men å andra sidan så kan det då vara 
skämmigt att ta upp det för att det finns så lite förståelse för det.  
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Detta kan påvisas av att bakgrunden var varierande bland de intervjuade missbrukarna. 
Vissa var mer datorvana än andra, vilket visar att det inte enbart har att göra med att 
datormissbrukare är nya användare, då datorfenomenet kan vara spännande för just dessa.  

Gustav säger att när det kommer till spelmissbrukare så finns det vissa kriterier som man 
kan läsa, i form av frågor, som visar ifall man är i riskzonen. Det finns visserligen 
”översatta” kriterier från andra undersökningar men som då är ganska oproffsigt 
genomförda, som till exempel att man blir rastlös. Vid intervjuandet av missbrukarna så 
ställdes samtliga av de frågor som tas upp i den teoretiska delen. På dessa frågor så var 
det ingen av frågorna som direkt stack ut, utan samtliga frågor svarade de flesta ”ja” på. 
Frågorna är typiska för att mäta för om missbrukaren kan vara i ”riskzonen”. Detta kan 
ändå påvisa att de någorlunda kan stämma överrens med verkligheten. Men som Gustav 
säger så finns det inget medicinskt belägg för detta, utan det är mer på hobbynivå då. Han 
säger även att det blir jobbigt att relatera till att det finns en problemsituation då det inte 
finns någon diagnos och då blir det lätt att man fastnar i tankefällor som att ”alla andra 
gör det” eller ”det är karriärdrivande”. Det blir svårare att hitta en klar struktur i det.  

Mattias säger att hur ofta och hur länge som en missbrukare sitter framför datorn kan 
variera väldigt mycket beroende på olika perioder. Om det exempelvis är bra väder ute så 
kanske det är okej att gå ut och grilla hellre än att sitta inne vid datorn. Men när det börjar 
bli kyligt ute så kanske det är mer lockande att stanna hemma framför datorn. Men även 
om det är så att missbrukaren har aktiviteter utanför så slutar det ändå att denne till slut 
hamnar hemma framför datorn. Det hela handlar bara om en förskjutning på dygnet.  

Gustav menar även att det handlar även om vad det är som man gör på datorn som kan ta 
olika mycket tid, även när man är borta. Vissa saker kan kräva mer tid framför datorn 
jämfört med andra, men även om man är ifrån datorn så kan detta kräva en viss tid för att 
förbereda eller genomgång för att utvinna mer från den tid som man sen sitter vid datorn. 
Det beror även var man befinner sig i livet, då har man olika mycket tid som man kan 
ägna till sitt beroende. Om man är ung och går i skolan så har man en del tid som man 
kan ägna åt datoranvändandet, medans om man är äldre och har familj så kan detta lättare 
ta överhand och om man inte utför sina uppgifter som att ta hand om sin familj så skapar 
det här friktion i förhållandet. Det är ofta även så att ju mer fri tid som man har att 
förvalta, desto större chans är att man lägger denna på fel saker. Detta kan givetvis även 
ske om man inte har så mycket tid till övers.  

De intervjuade missbrukarna hade gemensamt med att de under inledningen av sina 
”perioder” gick i skola eller var arbetslösa. Detta gav dem mycket tid att spendera vid 
datorn som sedan fick dem att öka för att sedan gå ut över skolan och andra delar i livet. 
Även de anhöriga till missbrukare som intervjuades sade sig tydligt märka av när deras 
närastående blev drabbade. De kände hur de själva blev något som kom i andra hand och 
det var alltid datorn som gällde. För att få dem att verkligen lämna datorerna så krävdes 
det att de sade till på skarpen, något som ofta funkade, men som ändå tydligt visade ett 
missnöje hos de drabbade.  

Gustav fortsätter med att bara för att man är missbrukare så behöver inte detta betyda att 
man är ensam utan vänner.  
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Det är visserligen oftast så att folk som driver sitt datorsittandes till en överdrift har en 
tendens att bli ensamma då de låter detta gå ut över de andra sakerna i sina liv och den 
sociala biten ersätts då med kontakterna som man får på nätet. Men samtidigt så finns det 
även de som lyckas att hålla en bra kontakt med sin vänskapskrets. Det handlar väldigt 
mycket att man söker sig till likasinnade personer. Detta för att kunna prata ut om sina 
tankar och funderingar och liknande med andra, och dessa har man kanske lättare att 
finna online då. Men det är inget som säger att bara för att man är datormissbrukare så 
har man inget rikligt socialt liv. Men oftast så är det så att när man väl har kommit riktigt 
långt ner i missbruket så är det så att man har sin vänskapskrets på nätet, snarare än i 
riktiga livet.  

Ingen av de intervjuade missbrukarna sade sig vara direkt impopulära i sin 
umgängeskrets. Men något som de däremot de hade gemensamt var att de inte hade 
många vänner och/eller släktingar som de umgicks med på fritiden. De fick dock rika 
sociala liv på nätet, där samtliga säger sig hade träffat ett stort antal människor som de 
umgicks med. Men dessa relationer stannade oftast vid internetnivån och bara en av de 
intervjuade sade sig hade fått nya vänner i riktiga livet genom internet och ingen av dem 
hade skapat någon relation genom nätet. Under missbruket så umgicks de även mindre 
med sina riktiga vänner om inte även de satt vid datorn.  

Detta beror mycket på att man kan ha olika syn både på sig själv och på andra, berättar 
Gustav. En vanlig person brukar ha synsättet att ”jag är okej” och ”du är okej”. Men om 
man befinner sig i missbruket och spenderar överdrivet mycket tid vid datorn så hamnar 
man så småningom i synen att ”Jag är inte okej”. Men även de andra som man umgås 
med exempelvis i ett spel eller på Facebook som också sitter fast i detta överdrivna 
användande kan man se att de sitter i samma båt. Det blir då synsättet att ”Jag är inte okej 
men det är inte du heller, så du kan inte säga något”. Detta känns då mer accepterat att 
umgås med dessa personer då för de ligger på samma nivå. Problemet är bara att när man 
försöker ta sig ur det här beroendet så blir det lätt att de andra drar ner en igen. Det blir 
likt en sekt där det inte fungerar att man är annorlunda.  

5.3 Hur skapas beroendet 
Gustav säger att varje person som har satt sig ner framför en dator och som har surfat 
eller jobbat vid en dator har upplevt att tiden går väldigt fort. Att man har kollat sin mail 
och kollat Aftonbladet och så vidare och så kollar man på klockan så har det plötsligt gått 
en timma, när de bara skulle kolla sin mail. Det är väldigt vanligt, men det betyder inte att 
man är beroende. Men när detta blir ett mönster och man inte riktigt kan kontrollera det 
utan det blir att man alltid tappar tid. Och när det blir att man börjar med andra typer av 
beteende, som att man stänger av telefonen när man sitter vid datorn eller att man säger 
nej till folk som ringer och frågar om man vill ta en fika för att man tycker att det är mer 
intressant att sitta vid datorn. Att man drar sig undan och så vidare. Då börjar man gå in i 
ett missbruksbeteende. Det är alltså kontrollförlusten.  

Den andra faktorn som man brukar prata om är upptagenhet, att man tänker på datorn 
även när man inte sitter vid den, förklarar Gustav. Man tänker på vad man skall göra när 
man kommer hem. Detta gör att även om man är fysiskt närvarande på en föreläsning till 
exempel eller på ett café med en polare så är man mentalt någon annanstans. Man är 
hemma vid datorn, man bara längtar tills när man kommer dit.  
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De intervjuade sade sig alltid tänka på datorn när de inte satt vid den. De tänkte alltid på 
vad de skulle göra vid datorn när de kom tillbaka eller vad det var som de missade när de 
inte befann sig där. Flera av dem sade sig också vara oroliga för sina roller och vad som 
hände på nätet när de inte befann sig online. En av de drabbade sade att när han inte var 
uppkopplad så kände han att hela spelklanen, som han var ledare för, skulle ”gå åt 
helvete” om inte han var där och styrde upp det hela.  

Gustav säger även att sen är det tillgängligheten, då datorn finns överallt. 
Tillgängligheten har också blivit en faktor. Sen har vi en faktor när vi pratar om 
spelberoende så finns det en faktor om hur snabbt ett spel är, hur snabbt det är mellan 
insats och resultat. Det går ju också att koppla till ett datorberoende idag. När det 
kommer till datorernas utveckling så är det idag att det är väldigt kort tid från att man 
sätter sig framför datorn till att man är inne, jämfört med hur det var tidigare då detta 
tidsspann var väldigt långt. Även när man tänker på internets utveckling då det gick 
väldigt långsamt till idag då man har bredband och får det hela att gå väldigt fort fram. 
Att man kan få väldigt mycket information väldigt snabbt. Detta leder även till att man 
tänker att om man inte sitter vid datorn så kommer man att missa väldigt mycket. Även 
där finns en viktig koppling och jämförelse som är relevant.  

Sen finns det även känslan av att vara viktig eller duktig, säger Mattias. Just att det här 
behärskar jag, det här är jag bra på. Om man kollar på listan där punkten ”Vadsomhelst” 
går ut över ”Fysisk aktivitet” och ”Fri tid”, så är det inte bara det att man blir ensam eller 
får dålig fysik utan man tappar i social kompetens. Man vet hur man för sig vid datorn, 
man vet vilket språk man använder när man chattar. Man känner att man är hemma. Men 
när man väl kommer till ett tillfälle då det är mycket folk, då känner man sig främmande 
där, man vet inte hur man ter sig.  

En kille uttryckte sig så att han är 30 år, men känner sig som en 22-åring. Han har tappat 
så mycket tid, han har missat så mycket som alla andra har varit med om under dessa åtta 
åren. Man stannar i utvecklingen hos sig själv också. Och tröskeln till datorn är låg, men 
tröskeln till omgivningen blir jättehög. Detta kan givetvis vara tvärtom, att man lär sig få 
ett bättre självförtroende och en bättre social förmåga via nätet.  

De intervjuade sade sig ofta känna en trygghet och lugn online, för de kände att det som 
de gjorde online var enkelt och avslappnande. De sade sig känna sig hemma där för de 
visste vad som krävdes av dem och hur de skulle agera. Detta var en av sakerna som fick 
dem att känna glädjen att just sitta framför datorn. Just att slippa stressen från omvärlden 
och kunna slappna av i en värld där helt andra regler gällde.  

Mattias säger att de flesta missbrukarna som söker hjälp är mellan 20 och 30 år idag är 
sådana som har fått en väldigt tidig debut inom datoranvändningen. Dels genom att det 
kan bli en del utav den roll i livet som de söker när de är yngre, men även om man ser åt 
andra faktorer som man ser i livet. Om exempelvis ett barn ser sina föräldrar gräla, och 
den ena sätter sig vid datorn som ett sätt att undvika konflikten, så lär sig barnet att det är 
så som man behandlar konflikter.  

Det finns även många sådana saker som barnet tar upp av sina föräldrars beteende i tidig 
ålder, som då är kopplat till datoranvändande. Som att datorn blir en okej flyktväg. Alltså 
när man har ett gräl med sina föräldrar så är det okej att sätta sig på sitt rum och chatta 
med sina kompisar istället för att lösa konflikten.  
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Plus att det är den biten att det sker väldigt mycket saker på nätet för identitetssökandet. 
Det finns möjligheter att där pröva sin identitet och det kan kännas mycket tryggare att 
göra det där än att göra det i riktiga livet då man har möjlighet till anonymitet bland 
annat.  

Utöver den sociala orsaken till att de blev missbrukare så fanns det även en del andra 
aspekter. Oftast handlade detta om orsaker som blev följder av datoranvändningen. Detta 
kunde vara att deras partner lämnade dem vilket kunde få dem att dra sig tillbaka i 
cybervärlden mer eller så kunde det vara skuldkänslor från att de inte var i skolan eller 
med sina vänner. Det hela kan man se som onda cirklar, då missbruket fick dem att 
försumma sin omgivning vilket gav dem skuldkänslor som ledde till att de gick djupare 
ner i missbruket. Detta bidrog även till att de flesta kände sig misslyckade i deras riktiga 
liv.  

Gustav anser även att det finns en förväntan idag att man skall kommunicera via 
exempelvis MSN och Facebook, precis som det idag är lika givet att man har en 
mobiltelefon. Och använder man inte dessa kanaler så blir man lite efter i den delen av 
livet idag. Detta kan vara exempelvis inbjudningar för en fest. För några år sedan så var 
det att man delade ut lappar för inbjudan, medans idag så kan det vara att man lägger upp 
ett event på Facebook. Där finns ju fördelen att man direkt kan se vilka som kommer och 
inte kommer då. Eller att istället gå till en förening så kan man logga in på ett forum eller 
en hemsida. Det gör det väldigt bekvämt också då man inte ens behöver lämna sin bostad 
för att ta del av information eller intressen som tidigare krävdes att man samlades i 
grupper. Så informationen socialt och kommunikationen är en faktor som gör att man 
idag växer upp med den förväntningen. Detta på samma sätt som att man redan i unga år 
förväntar att man skall ha en mobiltelefon för att vara tillgänglig. Tekniken ställer helt 
andra krav idag och informationen behöver samlas upp på samma sätt och detta går 
väldigt fort. Detta blir som ett grupptryck och en förväntan. Att om man inte är med om 
man inte befinner sig där. Att man har en dator hemma idag har blivit en sådan 
självklarhet.  

Gustav fortsätter dock att förklara att ha kontakter via datorn är något som kan få många 
att fastna. På samma sätt som man måste träffa vänner och familj i verkligheten för att 
hålla kontakt med dessa så måste man vara online för att hålla kontakter med dessa. På 
samma sätt så brukar folk vara tvungna att hålla kontakten med vänner på internet för att 
dessa inte skall lämna en. Detta kan gälla både spel som chattar eller communities. Så om 
du inte tillbringar en viss tid online så hotar detta din missbruksidentitet för mycket.  

5.4 Vad kan detta få för konsekvenser 
Mattias berättar om en datormissbrukare som de hade, som tidigare hade jobbat som 
datortekniker. Han hade inga problem under den tiden som han jobbade, men när han sen 
väl skulle börja plugga så blev det så att han spenderade sin tid till att sätta upp 
planerande och programmerade för sina studier, men han kunde inte få några studier 
gjorda. Han kunde inte släppa sitt datoranvändande. Han hade dock svårt att identifiera 
sig som missbrukare. Han var med ett par möten på SBFG men försvann sedan. Men han 
hade problem med hur han skulle förhålla sig till hur han skulle bemöta detta.  
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Mattias säger att idag så är det ofta så att de drabbade sällan är medvetna att det just är 
datorn som de är beroende av. Det är snarare så att de har haft något intresse via datorn 
som de har utfört, men inser först senare att även när de inte utför det här intresset så har 
de väldigt svårt att slita sig från datorn. Alternativt blir det så att när man väl har gått från 
exempelvis spelmissbruk via datorn övergår till något annat som de använder via datorn. 
Detta då de ofta finner att de har väldigt mycket tid över när de har slutat med sitt 
spelande som de har spenderat så mycket tid på. Detta kan utmynna i andra missbruk som 
shopping-, tränings- eller datormissbruk. Reaktionen brukar bli i början att man finner sig 
stolt över att ha kommit över sitt tidigare beroende för att inte se att man egentligen har 
gått från ett beroende till ett annat.  

Missbruket hos samtliga av de intervjuade är något som har pågått under flera år. Ändå så 
var flera av dem helt omedvetna under tiden för sina missbruk att de var missbrukare. 
Flera av dem säger sig ha en aning att de kunde vara beroende, men ingen visste hur 
allvarligt detta då var. De visste alltså att de gärna satt vid datorn, men det var ändå ingen 
som visste hur allvarligt detta var. Detta beskriver mycket om en bidragande orsak till 
missbruket, att de inte visste att de var beroende. En av de intervjuade säger att denna 
förmodligen visste om att han var sjukligt beroende men hittade på ursäkter för sig själv 
för att inte behöva se det så. De anhöriga till missbrukare sade däremot, som tidigare 
nämnt, att de tydligt märkte av missbruket, även om de inte visste att man kunde vara 
missbrukare av datorn.  

Mattias säger att datormissbrukets vanliga bidragande till att folk sitter uppe sent på 
natten för att sedan vara trött på skolan på jobbet eller i skolan kan jämföras med hur det 
brukade vara tidigare, hur full man var på en fest. Det kan jämföras med en statusgrej, att 
ju fullare man var på en fest, ju mindre man mindes desto bättre. Samma sak kan gälla 
idag att ju tröttare man är och ju längre man satt uppe på grund av ett datorspel eller 
chattande desto mer status blir detta. Det är en sorts förskjutning av vad det är som är 
”inne” och ”häftigt” idag än det var tidigare. Detta är ett av skälen till att folk kan anse att 
datoranvändandet är bra, just att ungdomar dricker mindre idag. Men han säger att han 
har träffat föräldrar som verkligen önskar att det var tvärtom. Att de var ute och söp och 
slogs snarare än satt framför datorn.  

Men ändå så kan detta leda till en filosofisk diskussion, fortsätter Mattias. Internet är 
något av en mötesplats, för många olika kulturer, på samma sätt som fester och discon 
kan vara. Det är ett ställe där folk möts och där man kan vara sig själv eller någon helt 
annan, vilket man helt väljer själv. Om man då säger att man måste ut och sköta den 
riktiga världen så måste man ändå ta hänsyn till andra aspekter. Detta kan vara att en 
person kan vara handikappad eller sociofobisk exempelvis. Det är inte säkert att denna 
person blir accepterad i den riktiga världen då, medans på internet så kan de vara fullt 
accepterade utan att behöva bli utsatta för de problem som de stöter på i den riktiga 
världen. Detta är något som inte är så uppmärksammat i samhället och därför bidrar till 
att folk föredrar den virtuella världen snarare än den riktiga världen. Det kan då bli mer 
förståeligt att folk använder datorn som en tillflyktsort.  

Gustav säger att även om det kan vara lätt att återuppta gamla kontakter för att ta sig ur 
denna nedgång så kan det mentalt kännas att det inte finns någon där för en så det kan bli 
svårt att påbörja detta.Men många gånger så handlar det även om en självvald isolering.  
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Att missbruket får en att känna den här tomheten och att man då inte väljer att uppta 
kontakter. Det känns som att man har försvunnit för andra människor och att man då inte 
har kontakten eller förståelsen av dessa människor eller att det inte är läget eller rätt 
situation för detta.  

Medvetandet fanns dock tydligt hos de intervjuade anhöriga och isoleringen som de 
drabbade kände var något som inte stämde överrens i de anhörigas åsikter. De försökte få 
de drabbade att ta sig ut ur beroendet, men denna samförståelse som de anhöriga sade sig 
ha visar sig här inte ha nått fram till de drabbade som ofta ignorerade försöken de gjorde.  

Enligt Gustav kan datormissbruk påverka ens liv rent ekonomiskt är också en möjlighet 
med exempel av en person som var fast under åtta år i missbruket. De skulderna han har 
hos CSN för utbildningarna han aldrig kunde fullfölja och alla andra pengar som det 
kostade bara för att leva under den tiden är enorma belopp. Detta utöver den tiden av sitt 
liv som han har förlorat.  

Pengar är inte en helt främmande aspekt till datorer och datorspel. Eftersom det finns 
stora turneringar för datorspel där stora vinstsummor blir lockande som i andra sporter. 
Det har även börjat komma möjligheter att spela om pengar i datorspelsmatcher som det 
görs inom vanliga sporter. Och man skall då inte prata om de enorma summorna som 
satsas genom sponsring. Detta lockar folk till att sitta mer vid datorerna. Det är även inte 
helt ovanligt att det säljs och köps saker i spel för riktiga pengar eller att det köps pengar i 
spel för riktiga pengar. Detta handlar om enorma summor som omsätts, för saker som 
egentligen inte ens finns. Datorspelandet är väldigt mycket större i andra länder som Kina 
och Korea. Där är vissa datorspel likvärdiga till andra sporter och det finns TV-kanaler 
som sänder matcher i datorspel. I Sverige så finns detta inte ännu, men det kommer med 
all säkerhet att komma, tror Gustav.  

Vidare säger Gustav att det är vanligt att datormissbrukare känner sig misslyckade i det 
riktiga livet. För att missbrukare lägger allt annat vid sidan om för att avsätta sin tid åt 
datorsittandet i stället. Och att inse att man prioriterar datorsittandet framför andra mer 
viktiga saker gör att dessa oftast försöker att återställa ordningen vilket då oftast 
misslyckas. Detta kan bidra till känslan att man är misslyckad vilket eskalerar allt 
eftersom att man inser att man fortfarande sitter framför datorn ohälsosamt mycket. Det 
blir ett självförakt och man får negativa känslor för att man hela tiden misslyckas. Så 
känslan av att känna sig misslyckad är helt klart vanligt, säger Gustav.  

Som tidigare nämnt så var det flera av de intervjuade som sade sig vara misslyckade, just 
på grund av att de hellre satt vid datorn än gjorde de sysslor som de egentligen skulle 
göra. Detta kunde vara att de försummade sin familj, sina vänner eller skola. De kunde 
känna så här varje dag, just på grund av att de satt vid datorn och inte gjorde någonting 
som bidrog till deras liv istället för att vara i skolan eller ta hand om sitt liv. Detta ledde 
ofta till depressioner och ångest hos de intervjuade vilket i sin tur ledde till att de 
spenderade mer tid framför datorn för att fly från denna skam och tankarna på att de inte 
skötte sina liv.  

Flera av de drabbade säger även att missbruket verkligen mer eller mindre har förstört 
deras liv och att det skulle ha varit mycket bättre om de aldrig hade befunnit sig i det och 
förlorat år av sina liv åt detta.  
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Ett par av de intervjuade säger sig ha fått ett par positiva erfarenheter av sociala 
egenskaper och även kunskap, men de säger ändå att de inte har fått ut någonting direkt 
positivt från detta.  

5.5 Fysiska problem 
Fysiska problem är oftast inget som man primärt tänker på, menar Gustav. Det finns 
kanske vissa självklara saker som att alla datormissbrukare går upp i vikt av följden att de 
inte rör på sig eller motionerar. Och det är även klart att kroppen tar stryk av att man 
sitter still hela tiden. Som Gustav av egen erfarenhet säger så hade han musarm och 
smärtor i armarna och även tillfälliga synnedsättningar. Det finns absolut med i bilden, 
menar han, men det är inget som man brukar tänka på direkt när man pratar om 
datormissbruk.  

Av de intervjuade så var det heller vanligt att de sade sig ha haft eller ha minnen av att ha 
haft fysiska problem medans de satt vid datorn. En av de intervjuade sade sig dock ha fått 
problem med sina knän från den tiden på grund av att denne då inte rörde på sig så 
mycket. I övrigt så var det bara lätta besvär som tillfälliga ögonbesvär eller musarm.  

5.6 Finns det hjälp för missbrukare 
Om man jämför datormissbruket med hasardspelmissbruk, som SBFG i huvudsak stödjer, 
så är det mycket lätt att se baksidan av spelmissbruket, menar Mattias. Att man spelar 
upp pengar vilket leder till att man är tvungen att låna pengar eller till och med stjäl för 
att fortsätta med detta. Att det finns en kriminell baksida för det. Detta gör visserligen att 
det finns ett ”naturligt” stopp då de oftast till slut åker fast för det. Denna spärr finns dock 
inte när det kommer till datormissbruk, och det kostar inte samhället någonting, vilket får 
det att bli mindre uppmärksammat.  

Enligt Mattias på Spelberoendes Förening Göteborg så har missbrukare som inte har 
missbruk som är av substanser, såsom sexmissbrukare, spelmissbrukare och 
datormissbrukare svårt att bli tagna på allvar. De befinner sig längst ner på skalan över 
missbruken och de har svårt att få hjälp. Problemet fanns bland de intervjuade 
missbrukarna att de hade svårt att finna en förståelse. De fick ofta kommentarer som att 
de skulle sitta mindre framför datorn eller att de skulle umgås med sina vänner eller 
partners istället för att sitta framför datorn. Omgivningen säger de visade tydligt en 
oförståelse över att de hade ett beroende. Detta motsäger dock vad de anhöriga själva 
säger. Även om de inte hade en full förståelse för hur man kunde vara beroende, så var de 
ändå medvetna om det och försökte hjälpa de drabbade.  

Problemen som många har är att de har möjligheten att jobba med sitt intresse, men detta 
leder ofta till ensamhet, menar Mattias. Problemet ligger hur man förhåller sig till eller 
förstår att man är datormissbrukare. Speciellt idag då datorer kommer in redan i 
förskolenivå, som en del av samhället. Idag är mycket baserat på att saker skall göras 
med en dator, att man skall ha en dator. Det är ett budskap som samhället sänder idag, hur 
världen och IT förhåller sig och att det finns så mycket positivt att jobba med datorer och 
internet. Mattias menar att problemet i den riktiga världen är att den här sociala aspekten 
är något som är lidande idag ute i samhället.  

- 65 - 



 

Yrken som finns där för att stödja folk i sådana här situationer är något som det väldigt 
mycket dras in på och plockas bort, och det är oftast underbetalt och dåligt med jobb. 
Dessa behövs för att göra samhället som vi lever i idag uthärdig och som gör den möjlig 
att leva i. De intervjuade kände även att när de hade problem så hade de ingen aning om 
var de kunde vända sig för att få hjälp för sitt problem. Dessa fick försöka söka hjälp hos 
sina vänner och sin familj, men när det kom till att få professionell hjälp så var detta svårt 
att tänka sig att, vilket även förstärktes av det att de inte visste att problemet de hade 
verkligen fanns.  

Tiden som det tar innan folk söker hjälp för sitt missbruk är väldigt olika, berättar 
Mattias, speciellt då det kommer till datormissbruket. Detta för att man inte märker att 
man själv är missbrukare förens de negativa konsekvenserna blir påtagliga och det är då 
som man söker hjälp. När det gäller andra missbruk som hasardspel så är det pengarna 
som ofta gör att man inser att man är missbrukare. Detta är svårare att se när det kommer 
till datormissbruket. Man kan ha ett till synes ordnat liv där man går till skolan eller 
jobbet och betalar sina räkningar och så vidare, men man kan vara datormissbrukare för 
det. 

 Men det är just det att det är idag så accepterat idag att sitta framför datorn. Att sitta 
mycket vid datorn anses mer vara ett frivilligt val som personer väljer att göra. Detta gör 
man inte när det kommer till exempelvis alkoholism eller något annat som går ut över 
andra saker i livet. Men om en person gör andra saker på datorn som exempelvis spelar 
datorspel istället för att gör sin skoluppsats så är det helt plötsligt den personens val och 
något som han eller hon frivilligt väljer att göra.  

Gustav säger att det är väldigt viktigt när det kommer till återhämtning från ett missbruk 
att man har folk som stöttar en. Det har visat sig att folk som har folk som har hinder i 
form av anhöriga som stoppar dessa från att åter falla tillbaka i sitt missbruk har en större 
chans att ta sig helt ur från detta missbruk. Det är även så att en missbrukare som försöker 
att dölja sitt beteende eller som förnekar detta och som sedan har anhöriga som denna kan 
tala ut med kan känna en oerhörd lättnad. Det blir som en stor börda som de kan släppa 
och detta kan få de väldigt lättade och glada. Men samtidigt så kan detta komma som en 
chock för de anhöriga som får ta emot den här bördan, vilket kan skapa lite olika känslor. 
Detta kan leda till saker som exempelvis en brist på tillit och förtroende då den anhöriga 
får höra att missbrukaren har levt en smärre lögn och ljugit för dessa personer under flera 
år.  

Vad som fick flera av missbrukarna att komma ut ur sitt begär var att de fick en tydlig 
förändring i sitt liv. Detta handlade om att de fick jobb eller i ett fall, att denne fick ett 
ultimatum från sin partner, att välja mellan datorn och denne. Som tidigare nämnts så 
hamnar folk ofta i missbruk då de har mycket tid till övers och när denna tid fylldes av 
något annat så hjälpte detta de drabbade att komma ut ur missbruket. Ett stöd och 
förstående från de anhöriga är också något som fått flera av dem att få ett stöd från att 
åter hamna i missbrukandet.  

Gustav nämner även att idag så finns det inga belägg för att datormissbruk är en riktig 
sjukdom i Sverige. Därför kan det vara svårt för många att tas på allvar när det kommer 
till att prata om problemet eller söka hjälp. Än så länge så är det bara i Kina som det ännu 
har klassificerats som en ”riktig” sjukdom.  
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I Sverige finns därmed inte ens någon förståelse att man kan bli beroende av datorn och 
det tas sällan på allvar. Gustav tror att förståelsen för detta snart kommer att komma till 
Sverige, även om det inte just kallas för datormissbruk, men förståelsen kommer att 
finnas att man just kan bli beroende av datorn.  

Gustav menar att ett problem för alla som sitter för mycket framför datorn är att 
förståelsen runtomkring är så pass liten. Därför kan många känna att hela tiden förklara 
vad ens problem verkligen är kan vara väldigt jobbigt. Det är inte alla som orkar det, just 
att behöva förklara problemet för att få hjälp för det. För meningen är ju att få en 
förståelse, en trygghet och ett förtroende. Det finns en väldigt stor oförståelse fortfarande. 
Ofta så får man svaret att sluta eller att prioritera annat. Detta är inte något som man 
säger någon som har andra beroenden som exempelvis alkoholister. Men denna förståelse 
finns inte vilket då kan skapa en avskärmning eller en avsky av den drabbade för 
omvärlden.  

Detta var just vad en av de intervjuade nämnde. Denna fick ofta höra anmärkningar på att 
han var arbetslös och att han inte gjorde något åt detta, trots att han ansåg själv då vara 
aktiv i sitt jobbsökandes. Detta fick honom att känna en viss avsky för de andra i hans 
omgivning, att förståelsen inte fanns hos hans familj. Detta är något som dock flera av de 
intervjuade indirekt menade ha mot sina anhöriga, även om de anhöriga säger att det som 
de gjorde var att försöka hjälpa dem, men att i de drabbades ögon så var detta ett 
oförstående.  

För att ta sig ur ett missbruk som datormissbruk så är viljan och motivationen någon som 
är väldigt viktigt, enligt Gustav. Detta kan ses väldigt olika eftersom personer brukar 
befinna sig på olika nivåer i missbruket. Vissa kan ha full insyn i att de är missbrukare 
och fullt motiverade för att ta sig ut ur detta medans andra är mer osäkra och ställer sig 
frågan om de är missbrukare. Accepterandet kan vara väldigt svårt att se detta då det inte 
finns någon diagnos eller man kan inte få det skrivet att man verkligen är 
”datormissbrukare”. Det handlar mycket om att kunna väga fördelar mot nackdelar med 
att fortsätta med missbruket för att få en motivation för att börja med att sluta med sitt 
missbruk.  

Gustav menar att återfall är vanligare bland ungdomar än bland äldre. Detta kan förklaras 
en del av identitetssökandet och att äldre har en större erfarenhet av livet i sig. För yngre 
har inte denna erfarenhet utan för dem blir det snarare om att påbörja något nytt, ett nytt 
liv som inte är baserat på datorberoendet. Det gäller även att om man som missbrukare 
väl har sökt hjälp att följa upp detta under en längre tid och inte ta för givet att de klarar 
sig efter att har fått en snabb behandling. Det krävs oftast att personen skall bli påmind 
för att fortsätta sitt missbruksfria liv.  

Återfall är något som har drabbat flera av de intervjuade. Dessa har inte fått något stöd 
från sin omgivning och när de då oftast fick något som hände i livet som fick dem att 
känna sig misslyckade och gav dem mer tid, som att de förlorade sina jobb eller partners 
så ledde detta till att de sökte en flykt in i cybervärlden igen. Dock så sade sig flera av de 
drabbade nu i efterhand ha en större förståelse för perioden som de var missbrukare och 
de menar att denna förståelse gör att de ofta är medvetna om de är på väg tillbaka i 
missbruket och därför även har möjlighet att, om inte helt, ändå till viss mån kan hejda 
sitt begär.  
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Gustav nämner även, utifrån egen erfarenhet, att då han säger att han har varit 
hasardspelsmissbrukare och datormissbrukare men att det är just spelmissbruket som folk 
har uppmärksammat och de har haft svårigheter att relatera till att datorsittandet just 
skulle kunna vara ett problem. Spelmissbruket här är något som är mer accepterat och 
förståelsen att det är ett problem i förhållande till pengar är något som bidrar till detta, 
medans det inte finns något sådant problem att se inom datormissbruket. Det är en av de 
bidragande orsakerna till varför datormissbrukare sällan söker hjälp, därför att det är så 
svårt att se detta som ett problem. Gustav anser själv att det egentligen inte var 
spelmissbruket eller pengaproblemet som var det egentliga problemet utan det var just 
datorsittandet i sig som just var problemet. Detta då han egentligen bara bytte 
aktivitetsform framför datorn när han blev av med sitt spelmissbruk.  

Följderna av datormissbruk är något som samtliga av de intervjuade åtminstone hade en 
viss kunskap om. Ingen av dem säger dock vara speciellt orolig för att detta skulle hända 
dem, eller att de anhöriga är speciellt oroliga för att de skulle hända deras nära stående. 
Dock så säger en av de intervjuade att en av dennes ”vänner” på internet hade tagit sitt 
liv. Även om det är osäkert om det verkligen berodde på missbruket så säger den 
intervjuade att det säkerligen berodde på detta, om inte direkt så åtminstone indirekt.  

5.7 Vems är felet 
Mattias talar om att skammen och skulden av datormissbruket brukar ligga på en själv. 
Men den typen av personer som har svårt att se detta som ett problem då de ser det som 
sitt liv kan se att skulden ligger på de anhöriga, på folk runtomkring dem, då de anser att 
folk inte förstår dem. Om man ser på anhöriga som föräldrar, lärare eller chefer så ser de 
oftast skulden på dem själva, vad det är som de har gjort fel. De undrar varför inte de 
duger som exempelvis förälder eller lärarna undrar om vad det är som de har missat. De 
undrar varför de inte såg det här tidigare. Chefen kanske har lite mer attityden att ”det här 
funkar inte så han/hon får gå”.  

De flesta av de intervjuade drabbade sade tveklöst att de lade skulden för sitt missbruk på 
sig själva, även om ett par även sade att de lite lade skulden på andra faktorer. Men vad 
som var mer överraskande var att ingen sade sig hade skyllt på något annat under den 
tiden som de var i missbruket. Detta var visserligen något som de hade svårt att minnas, 
men de vill ändå mena att de alltid ha lagt skulden för missbruket på sig själva för att det 
är deras egna val. De anhöriga sade även dem att skulden låg på de drabbade, men de 
hade delade meningar när det kom till att lägga skulden på andra, som företagen som 
distribuerade programmen eller spelen som fick missbrukarna att fastna.  

Detta är något som Mattias mycket väl säger att det kan finnas en ilska från de anhöriga 
mot exempelvis spelföretagen eller trycken på vad man ”skall ha”. När det gäller den som 
är datormissbrukare så finns det skam och skuldkänslor också på sig själv vilket beror på 
om man har sambo eller flickvän eller en annan relation där man har dåligt samvete då 
man har försakat de saker som man borde ha skött. Men detta brukar komma i ett senare 
skede, när man har insett att det inte är ett sunt förhållningssätt till datorn och att man har 
betett sig illa. Men när man är i ruset, när man sitter vid datorn, så är man inte mottaglig 
för något sådant här resonemang. Mycket handlar just om kommunikationsproblem, anser 
Mattias. Om att man har svårt att kommunicera. Vad det är man tänker och tycker och 
vad det är man mår bra eller dåligt över. Man pratar ofta på olika plan.  
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Något som samtliga av de intervjuade missbrukarna och anhöriga säger är att det är dåligt 
att samhället idag inte uppmärksammar missbruket. De säger att det är ”konstigt”, 
”skamligt” och att det verkligen är ett problem. Samtliga, speciellt de drabbade själva, 
påpekar att detta är något som måste uppmärksammas mer. Flera av dem tror verkligen 
att detta kommer att uppmärksammas mycket mer inom en snar framtid.  
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6. Analys  
I analyskapitlet presenteras analys av det insamlade empiriska materialet med teorin som 
utgångspunkt. Målet med analysen är att påvisa hur teorin förhåller sig till empirin och 
genom det föra en diskussion på vad datormissbruket egentligen beror på.  

 

6.1 Vad är datormissbruk? 
Om man försöker se vad datormissbruk är så kan man se detta ur flera perspektiv. Det 
finns i teorin flera olika förklaringar om vad datormissbruket egentligen är. Att säga att 
det är ett sjukligt beroende av datorn är förklaringar som oftast återkommer, men om man 
ser till de förklaringar som vi även fick från de intervjuer som vi hade så fann vi en 
ganska tydlig förklaring var man kan dra gränsen mellan någon som ”bara” tycker 
mycket om och sitter framför datorn mycket och vem som verkligen är missbrukare.  

Som Gustav nämnde så är det viktigt att man har en bakgrund för att påvisa att något är 
ett missbruk. För om man inte har något som är vetenskapligt fastlagt så kan det kännas 
oseriöst att säga att något är ett missbruk. Han menar dock att man kan dra många 
paralleller mot hasardspelsmissbruk där datormissbrukare kan känna igen sig i de 
bekymmer och det sug som hasardspelsmissbrukarna brukar förklara. Det handlar om en 
kontrollförlust, att man tappar kontrollen över tid och rum och att man omedvetet 
spenderar allt mer tid framför datorn.  

Att detta inte är vetenskapligt fastlagt är något som alla som jobbar med problemet 
påpekar. Men som Grabianowski (2007) påpekar så är det en debatt som pågår i den 
medicinska världen om detta verkligen är en riktig störning, vilket vissa psykologer inte 
håller med om. Men han menar även att vare sig om det är diagnostiserat eller inte så är 
detta ändå ett problem. Suler (2006) menar att datormissbruk är ett missbruk likt vilket 
annat som helst då man kan bli beroende av nästan vad som helst. Men Orzack (1998) 
säger dock att då vi inte vet vilken nivå eller vilken sorts användning som kan anses vara 
normalt så kan man heller inte bevisa om det är sjukligt. Detta är en av orsakerna till att 
det finns debatter om detta problem.  

Mattias tar upp i intervjuerna att en datormissbrukare låter den tiden som denna brukar 
framför datorn gå ut över andra behov, något som han hade ställt upp i sin ”modifierade” 
Maslows trappa. Att en individ mår bra när denna får tillgodosett de grundläggande 
behoven. Dessa var mat, dryck och även sömn, alltså energi. Vi behöver även en 
sysselsättning i form av att gå i skolan eller jobba. Vi behöver vår sociala gemenskap i 
form av vänner i riktiga livet och även en fysisk aktivitet. Vi behöver även en fritid för 
oss själva då vi kan tänka över vilka vi är och de mål i livet som vi har. Om man får en 
obalans mellan dessa saker så mår man inte bra.  

Detta märks även bland de intervjuade missbrukarna att tiden som de spenderade framför 
datorn gick ut över deras vardag i övrigt. Flera av dem sade sig få problem i skolan och 
de hade dåliga matvanor när de inte åt regelbundet, och oftast så blev detta mindre bra 
preparerade måltider.  
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Sömnproblem var också problem som de upplevde då de vände oftast stannade uppe sent 
på natten. Även den sociala biten blev lidande då de sade sig undvika sina vänner och sin 
familj för att kunna spendera mer tid framför datorn.  

Detta är som tidigare nämnt i den teoretiska studien, enligt Computer addiction (2006), 
där det beskriver datormissbrukare är personer som oftast är så djupt indragna i sin 
cybervärld att de låter sitt datoranvändande gå ut över sitt övriga liv då de glömmer att 
äta, sova, gå till skolan eller göra andra aktiviteter. Detta nämns även av Grabianowski 
(2007), att missbrukarna låter sitt datormissbruk gå ut över andras beteende.  

6.2 Vem är missbrukare? 
Enligt Mattias så är missbrukarna oftast unga vilket han anser har att göra med att, precis 
som det är med andra missbruk så är det så att ju tidigare som man kommer i kontakt med 
datorer i livet desto större risk är det att det då kommer att bli ett problem längre fram i 
livet. Han säger även att det finns flera ingångar till datoranvändandet och missbruket. 
Detta kan vara att de finner datorer spännande, lärorikt eller intellektuellt utmanande. 
Men det finns även de som är äldre och som jobbar med datorer och som låter jobbet och 
fritiden gå ihop. Dessa bidrar till det gömda antalet missbrukare som finns då de inte går 
till arbetsförmedlingen eller socialen och kan därför vara svåra att upptäcka.  

Missbrukarna som intervjuades var väldigt unga då de inledde sitt missbruk och är idag 
mellan 20 och 30 år. Bakgrunden hos de intervjuade var dock varierande när det kommer 
till datorvana, vilket även det bevisar faktumet att missbruket kan orsakas av olika 
anledningar såsom att de finner datoranvändningen ny och spännande, men också att mer 
erfarna kan fastna i datoranvändandet.  

Detta är vad Suler (2006) även påstår att ett beroende kan inledas som en hobby eller ett 
intresse som man är dedikerad till och som man då vill spendera så mycket tid som 
möjligt med. Just för att få utlopp för sin inlärning, kreativitet och självuttryckelse.  

 Enligt Gustav så handlar det mycket om tid när det kommer till datormissbruket. De som 
blir datormissbrukare är oftast de som har mycket tid till övers som de kan ägna åt 
datoranvändandet. Han säger även att vissa saker som man utför vid datorn kan kräva 
mer tid än andra, men att även om missbrukaren tillbringar tid från datorn så använder 
denna tid till att planera eller förbereda den tid som denna skall tillbringa framför datorn 
sen.  

Vad de intervjuade missbrukarna hade gemensamt var att när de blev missbrukare så gick 
de i skola eller var arbetslösa vilket gav dem mycket tid som de kunde spendera framför 
datorn och utveckla sitt missbruk. Detta ökade sedan successivt för att överta andra delar 
i deras liv såsom skolgången eller tid med deras närstående. De anhöriga själva sade sig 
att de kände att datorerna kom i första hand och att för att få dem att lämna datorerna så 
krävdes det verkligen att de sade till på allvar för att budskapet skulle nå fram.  

Som Saffarini (2008) säger så är de mest utsatta för missbruket de som har som har 
mycket tid till övers och att detta kan hända vem som helst. Han pekar ut de mest utsatta 
grupperna som studenter just för att de har ofta mycket tid till övers samt lätt tillgång till 
datorer och internet. 
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Som Gustav även nämner så är det så att missbrukarna har en tendens att bli ensamma, 
även om detta inte är en självklarhet. Men allt eftersom tiden går så går datoranvändandet 
ut över det sociala livet och ersätts istället med de sociala kontakter som man får på 
internet. Detta har att göra med att de söker likasinnade som de kan prata med, och som 
brukar sluta med att det riktiga sociala livet försvinner.  

En av de sakerna som de intervjuade missbrukarna hade gemensamt var att de inte hade 
många riktiga vänner som de brukade umgås med men att de fick väldigt många vänner 
på nätet. Även om de här kontakterna stannade på nätet så var de ändå viktiga, men vad 
som även kan vara intressant är att de höll gärna kontakten med sina ”riktiga” vänner om 
denna kontakt skedde via nätet.  

Både Saffarini (2008) och Grabianowski (2007) påpekar att det vanligaste är att 
datormissbrukare har tendensen att dra sig tillbaka från sina vänner och sin familj för att 
spendera mer tid åt sina intressen framför datorerna. De avstår gärna från 
sammankomster och undviker sin familj och uppvisar ofta irritation då dessa är tvungna 
att lämna datorn.  

6.3 Hur skapas beroendet? 
Anledningen till datormissbruket är något som det finns flera orsaker till. Det finns flera 
gemensamma nämnare som man kan se både teorin och empirin som bakomliggande 
orsaker till att ett beroende skapas. De bakomliggande orsakerna har olika grund och 
behöver inte just att ha med datorn att göra. Gustav menar att beroendet skapas dels av 
kontrollförlusten, att man förlorar uppfattningen om tiden och omgivningen. Även om det 
är vanligt att datoranvändare kan förlora kontrollen så behöver inte det betyda att de är 
missbrukare, utan det är när det börjar bli ett mönster.  

Även att man då börjar säga nej till att umgås med vänner och man finner det mer 
intressant att sitta framför datorn så kan detta vara en inledning till missbruket. Men det 
handlar även om att missbrukare har en tendens att ständigt tänka på datorn och därmed 
få koncentrationssvårigheter för annat då denna person mentalt hela tiden är någon 
annanstans.  

Detta är något som samtliga av de intervjuade sade sig känna igen, att alltid ha datorn i 
huvudet. De hade hela tiden planer på vad de skulle göra vid datorn eller vad de missade 
när de inte var närvarande. Oron handlade mycket om vad de skulle kunna göra om de 
var online men även vad de eventuellt missade.  

Som nämnts tidigare så är det ofta vanligt att folk förlorar tidsuppfattningen när de sitter 
vid datorn vilket leder till att de kan sitta en hel dag utan att vara medvetna om det. Detta 
nämns i Computer addiction (2006) och även som Orzack (1998) nämner så är det ett 
typiskt beteende att missbrukare allt eftersom spenderar mer och mer tid framför datorn 
vilket då går ut över de andra viktiga sakerna i livet som denne bör hantera.  

Vad Gustav även säger så är en av orsakerna tillgängligheten som finns idag då det finns 
datorer överallt. En annan orsak är den snabba responsen som man får från datorer idag. 
Det är väldigt kort tidsspann idag jämfört med hur det var tidigare. Inte bara bidrar detta 
till att användaren då kan få en snabb ”belöning” men det bidrar även till orsaken till att 
många just får tanken om att de missar mycket om de inte befinner sig online.  
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Tillgängligheten är något som är ett problem, enligt Orzack (1998). Detta leder inte bara 
till skapandet av missbruket utan även botandet. Datorn är idag, vilket även nämns i 
Computer Addiction-artikeln, som säger att datorn har blivit en viktig del av våra liv och 
när detta blir ett problem så finns det förmodligen ingen möjlighet att ha ett liv utan 
datorn.  

En orsak till att många unga utvecklar datormissbruk är just den tidiga debuteringen inom 
datoranvändningen. Detta kan bero på att när de var små och såg sina föräldrar använda 
datorn som en tillflyktsort från exempelvis konflikter inom familjen så ser de som barn 
att det är okej att göra så. Det kan även vara att de känner sig hemma framför datorn då 
de vet hur man skall te sig där. De känner sig hemma i den miljön. Men nackdelar kan 
vara att de förlorar tid i den riktiga världen och att de då stannar upp i utvecklingen då 
man inte hänger med i den riktiga världen utan är fast i cybervärlden.  

De intervjuade missbrukarna sade sig känna sig trygga och avslappnade i onlinemiljön. 
De visste vad som förväntades av dem och hur de skulle agera i denna miljö och tyckte 
det var en skön undanflykt från stressen som tryckte på från omvärlden och att de kunde 
slappna av i cybervärlden. Det kunde även bero på andra orsaker till att fly omvärlden. 
Detta kunde vara att deras partner lämnat dem eller att de inte var i skolan eller umgicks 
med sina vänner.  

Suler (2004) nämner just detta att datorn kan lätt bli en tillflyktsort från sina riktiga liv 
och att cyberspace blir en nästan avskild del från deras egna sinnen där de kan leva ut 
sina fantasier eller konflikter. När de befinner sig i denna värld så är verkligheten 
förlorad. Som det även nämns i Computer addiction (2006) så förlorar missbrukaren 
uppfattningen om tid och rum när de väl har blivit indragna i den virtuella världen.  

Gustav menar att grupptrycket även det kan vara en bidragande orsak till att man blir 
missbrukare. Idag så finns det en förväntan att man befinner sig på internet och deltar i de 
aktiviteter som finns där och om man inte är med där så hamnar man utanför. Information 
förmedlas ofta genom internet då detta är snabbt och enkelt och idag så skall alla ha 
tillgång till datorer, internet och mobiltelefoner.  

Suler (2006) menar att detta beteende är ett hälsosamt beteende, att man umgås med sina 
riktiga vänner och sin familj via internet. Ett onlineliv dit man tar sin riktiga värld, med 
sin riktiga identitet, sina intressen och egenskaper med in i onlinesamhällena.  

Men samtidigt så menar även Gustav att kontakter via datorn är något som kan få många 
att fastna i missbruket. Att de känner att de måste hålla kontakten med dessa för att de 
inte skall lämna dem. Detta kan ske i både spel, chattar och communities, där ett 
frånvarande kan hota det livet som man har online.  

Som även Suler (2006) menar så är detta en orsak till att många fastnar på internet. Om 
inte missbrukaren tar sig tid för sina vänner som denna har på internet så kommer han 
eller hon att glömmas bort, och därför så måste denna hålla sig uppkopplad för att behålla 
dessa relationer.  
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6.4 Vad kan detta få för konsekvenser? 
Mattias säger att missbrukare oftast inte är medvetna om sitt beroende och att det just är 
datorn som de är beroende av. Detta leder till att när de väl har lyckats lämna det som 
hade gjort dem beroende så inleder de oftast något annat vid datorn eller så kanske de 
börjar med något helt annat missbruk som inte har med datorer att göra. Detta då de ofta 
har mycket tid till övers som de inte spenderar på sitt missbruk.  

Missbrukarna som intervjuades sade sig vara helt omedvetna om att de var missbrukare 
eller att de visste att de hade ett beroende men visste inte hur allvarligt detta var. Detta 
bidrar även till att missbrukarna fortsätter sitt missbruk, ovissheten. De anhöriga dock 
sade sig märka av att missbrukarna hade problem mer än de själva gjorde, även om dessa 
inte var medvetna om att detta kunde vara ett problem.  

Mattias säger även att datormissbruket kan bero på att personen kan ha problem för att bli 
accepterad i den riktiga världen, men kan på internet bli fullt accepterad trots de 
handikapp som de har. De problem som de har i riktiga världen kan lätt döljas på nätet 
och då missbrukaren känner sig mer accepterad på internet så blir detta den omgivning 
som denna helst väljer.  

Det nämns i Computer addiction (2006) att detta är en av de positiva hos många 
människor som använder internet som ett sätt för att förstärka sina sociala egenskaper. 
Att det är ett bra sätt att bearbeta personliga problem och sedan ta med sig de egenskaper 
och den självkänsla de får ut i det riktiga livet. Suler (2006) menar dock att detta skulle 
vara något som är typiskt stereotyptänkande, att de som dras till sådana här cyberspace-
förhållande skulle vara personer som är socialt handikappade personer och menar att det 
oftast är helt vanliga personer som söker efter andra personer som de delar intressen eller 
livsstilar med.  

Gustav säger att det inte är svårt att återfå sina gamla kontakter för att få hjälp ut ur 
missbruket. Det är dock så att missbrukare känner att de är ensamma i sitt missbruk och 
att de då väljer att inte försöka ta kontakt med omgivningen då det inte har förståelsen 
eller att det inte är lämpligt, och att det missbrukarna har är en självvald isolering. 
Missbrukarna kände sig oftast misslyckade i det riktiga livet till följd av att de har 
ignorerat omvärlden och inte gjort de saker som de förväntades att göra vilket ledde till 
en känsla av skam. Känslan av misslyckande fick dem att dra sig tillbaka ännu mer i sitt 
missbruk och det hela blev som en ond cirkel.  

De intervjuade missbrukarna sade sig vara misslyckade, något som ofta ledde till 
depressioner och ångest, även om de sällan eller aldrig annars brukade drabbas av detta. 
Depressionerna och den ångest som de kände ledde i sin tur till att de spenderade mer tid 
vid datorerna. Flera av dem säger även att missbruket har förstört deras liv och bortsett 
från ett par av dem som säger sig ha fått ut lite social kunskap genom kontakterna så 
säger de sig inte fått ut någonting från den tiden som de var fast i missbruket. Det var 
bara förlorade år.  

De anhöriga som intervjuades sade sig dock vara medvetna om det problem och den 
isolering som missbrukarna hade, även om de själva inte kunde se detta. Det var svårt för 
de anhöriga att få kontakt med missbrukarna och trots deras försök så kände de att dessa 
försök bara blev ignorerade.  
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6.5 Hjälp för missbruket 
Jämfört med andra missbruk så är det lätt att se baksidan av dem och det finns oftast en 
spärr som gör att de förr eller senare slutar med missbruket, säger Mattias. Denna spärr 
finns inte hos datormissbrukare och de öppet inte kostar inte samhället något så blir det 
heller inte uppmärksammat. Detta gäller inte bara datormissbruket utan även andra 
substanslösa missbruk. Istället så drar samhället in på de här delarna som kan stödja 
personer som datormissbrukare och att jobba med det är oftast underbetalt och väldigt 
dåligt med jobb, istället för att bidra till detta och stödja samhället.  

De intervjuade missbrukarna säger att de fick svårt att få förståelse och att de fick 
intrycket av att omgivningen inte såg att detta verkligen var ett problem för dem. Detta i 
motsats av vad de anhöriga sade att de hade förståelse och att de såg problemet och att de 
försökte hjälpa de drabbade. De visste inte var de kunde få hjälp och de är då tvungna att 
söka hjälp hos sina vänner och sin familj.  

De lösningar på problemet som finns sägs ofta finnas i självinsikten om att man är 
missbrukare och att man då kan lösa detta främst på två sätt som nämns. Grabianowski 
(2007) bland andra har gett tips på hur man skall kunna hjälpa sig självt att komma ut ur 
missbruket genom att försöka ”normalisera” sitt beroende, som Orzack (1998) säger det, 
då hon menar att man inte kan helt avstå från datorer. Det andra kan vara att man söker 
hjälp genom hjälpgrupper som finns på nätet.  

Då datorerna ingår i sådan stor del av våra liv idag så är det svårt att se vem som är 
missbrukare, även för de själva, tills konsekvenserna blir alltför påtagliga, enligt Mattias. 
Andra missbruk är lättare att se som hasardspel där pengarna som får dem att inse 
problemet. Men det är så accepterat idag att använda datorn och ett beroende av 
användande av datorn på ett ohälsosamt sätt är något som folk inte förstår sig på. Gustav 
säger att när en missbrukare försöker att återhämta sig från sitt missbruk så har de större 
chans när de har anhöriga som stöttar dem så att de inte faller tillbaka i missbruket.  

Det som fick flertalet av de intervjuade missbrukarna att ta sig ur begären var att något 
hände i livet, såsom att de fick jobb eller liknande. Detta då den tid som de använde för 
sitt missbruk fylldes av något annat, som jobb. Även ett stöd och ett förstående av 
anhöriga var något som fick dem att klara av att inte åter falla tillbaka i missbruket.  

Som Orzack (1998) nämner så finns datorn överallt och därför så kan man heller inte få 
missbrukare att ta avstånd till datorn. Likt ätstörningar så måste användandet 
normaliseras vilket innebär att man måste låta missbrukaren använda datorn, fast under 
mer kontrollerade omständigheter. Likt Grabianowskis (2007) lista över tips så kan detta 
gå ut på att sätta upp tidsbegränsningar genom att använda alarm då man skall lämna 
datorn, installera program som hindrar användning eller be familjemedlemmar att hjälpa 
en.  

Som Gustav sade så finns det inget som säger att datormissbruk är en riktig sjukdom i 
Sverige och att det inte finns någon stor förståelse i att man kan bli datormissbrukare. 
Men han tror dock att denna förståelse snart kommer att komma, att man kan bli 
beroende av datorn även om det kanske inte kommer att heta datormissbruk.  
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Som visas i teorin av flera källor så är det ett problem att datormissbruket inte är någon 
riktig sjukdom eller psykologisk störning och detta gör det då svårt, inte minst för 
missbrukarna själva, att förstå att de har ett problem. Detta bidrar till otydligheten då man 
inte kan dra en ordentlig gräns var det går mellan ett vanligt användande och ett sjukligt 
beroende.  

Gustav menar att motivation och vilja är något som är viktigt när det gäller att ta sig ut ur 
missbruket. Detta kan dock vara svårt när det inte går att få problemet diagnostiserat. Han 
säger att man får väga fördelar mot nackdelar som finns med att fortsätta med 
datormissbruket för att finna motivationen. 

Suler (2006) med flera menar att datormissbruk handlar om att väga fördelar mot 
nackdelar, precis som Gustav säger. Att väga fördelar mot nackdelar. Och enligt Suler så 
säger han att ett patologiskt beteende handlar om när de negativa aspekterna väger över. 
Detta är en syn till skillnad från Grabianowskis (2007) syn som även går efter vad 
Mattias tog upp om att det tar över andra saker i livet.  

6.6 Vems felet är 
Mattias menar att skulden brukar missbrukarna lägga på sig själva, men att de även kan 
anse att skulden ligger på de anhöriga då de inte förstår dem. De anhöriga kan även se att 
skulden ligger på dem själva, att de inte duger eller räcker till. Han säger även att det kan 
finnas en ilska från de anhöriga mot exempelvis spelföretagen eller grupptrycket. Han 
menar även att missbrukarna inte är mottagliga för synsättet att det är deras egna fel.  

De intervjuade själva säger att de alltid lade skulden på sig själva då de var de själva som 
hade fått dem att fastna i missbruket. De anhöriga säger även de att skulden låg på 
missbrukarna själva men även att skulden kunde läggas på andra såsom företagen som 
gav ut programmen eller spelen som fick missbrukarna att fastna. Samtliga av de 
intervjuade säger dock att det är konstigt att spelmissbruket inte har blivit 
uppmärksammat mer.  

Som det står i Computer addiction (2006) så är det svårt att finna någon som är direkt 
ansvarig för missbruksproblemet än missbrukarna själva. Men skulden kan man ändå 
lägga på folk som är direkt ansvariga för tillgängligheten och de som förmedlar 
produkterna, alltså programmerarna. Men ändå så kan man inte lägga skulden på dessa då 
det är människan i sig som framkallar problemet och inte datorerna.  

- 76 - 



 

 

7. Diskussion 
I det här avsnittet så förklarar vi vad vi har kommit fram till enligt syftet och 
frågeställningen i rapporten. Här diskuteras det även om syftet med rapporten har 
uppfyllts och ge förslag på vidare forskning inom området.  

7.1 Slutsats 

7.1.1 Vad kan definieras som datormissbruk? 
 
Vad som kan förklara att datormissbruk är en av de frågorna som är svårt att finna i 
teorin. Detta för att man kan säga att det finns en väldigt tunn gräns mellan vad som kan 
anses vara vanligt datoranvändande och ett riktigt datormissbruk. Motsägare verkar hela 
tiden peka på att vanliga användare som använder datorn för att klara av skola eller jobb 
är lika mycket missbrukare då de använder datorn under långa perioder. Datormissbruket 
har dock visat sig ha väldigt mycket med tid att göra, men ett vanligt användande leder 
sällan till missbruk.  

Något som har påståtts vara en relativt klar definition av datormissbruk är att man är så 
pass beroende av datorn så att detta går ut över livet i övrigt. Som Mattias Ekenberg 
visade så kan man dela in livet i olika skeden som alla måste uppfyllas för att en person 
skall må bra. Dessa är mat och dryck, sysselsättning i form av skola eller jobb, en social 
gemenskap utanför datorvärlden, en fysisk aktivitet samt en fritid då vi kan fundera över 
livets frågor. Om alla dessa delar uppfylls så mår en person bra. Detta tar Maslow i sin 
behovstrappa och vidare förklarar han om att något av dessa behov störs eller uteblir 
kommer personen inta att må bra. 

Detta är just vad som händer med en datormissbrukare, att flera av dessa delar ofta uteblir 
eller på annat sätt blir lidande på grund av deras användande. För en datormissbrukare så 
är behovet så starkt att de missunnar i stort sett samtliga av de övriga behoven på ett eller 
annat sätt. Anledningen att man blir så beroende av datorn handlar sällan om att man 
utför arbete eller skoluppgifter, utan detta handlar snarare att man utför något som man 
tycker är roligt och som man blir ”hög” av som beskrevs tidigare. Detta kan skilja sig 
mellan personer men vanliga saker som orsakar det här beteendet kan vara spel, chattar, 
communities, informationssökning eller liknande.  

Missbruket börjar oftast som ett intresse på datorn som utförs då tid finns till övers och 
som ofta stannar där för många. Även om man får de här belöningarna som gör folk till 
missbrukare så handlar det även om en självkontroll. Alla som spelar spel är ju inte 
missbrukare och de flesta som använder datorer gör detta under kontrollerade 
omständigheter och tar även hand om livet runt omkring datorn. Den funkar perfekt som 
ett roande tidsfördriv som inte säkerligen behöver gå ut över mat, sömn eller social 
gemenskap. Men som de flesta nog har upplevt så är det lätt att tappa kontrollen över tid 
och rum när man sitter framför datorn.  

 

- 77 - 



 

Men även om detta sker en enstaka gång så betyder inte det att man är missbrukare för 
det, utan det är snarare när detta börjar bli en vana som man kan börja se detta som ett 
missbruk. En vanlig användare sitter inte hela dagarna framför datorn och exempelvis 
spelar spel eller chattar. Även om man brukar sitta större delen av sin dag till följd av sitt 
arbete eller skola så är detta ändå en del av livet man har för att klara sig. Det är en av de 
sakerna som nämns i Maslows, eller Mattias, lista som man utför för att må bra. Då 
brukar man sällan låta detta gå ut över andra delar heller såsom mat, sömn eller socialt 
umgänge.  

En missbrukare är dock fast i datorsittandet och har svårt att lämna datorn. Denna känner 
oftast inget behov av vare sig mat eller socialt umgänge och drar gärna ut på tiden tills 
denna är tvungen att ge efter för sömnen. Det som alltså kännetecknar ett datormissbruk 
är att detta går ut över andra delar av livet mot dennes vilja och inte bara att denna sitter 
framför datorn mycket.  

7.1.2 Vilka är symtomen 
Symtomen som har är flera och de kan vara mer eller mindre synliga för både dem själva 
och för folk i omgivningen. Datormissbruket är inte alltid lätt att se eller förstå i början, 
inte minst för missbrukarna själva. Det handlar ofta om självmedvetenhet för att finna 
möjligheten att stoppa detta i tid.  

Det vanligaste symtomet som också kännetecknas som datormissbruk är just tiden som en 
datormissbrukare sitter framför datorn. Som tydligt framgick av de intervjuade men även 
i teorin så sitter datormissbrukare gärna framför datorn så ofta som det är möjligt, vilket 
efter ett tag brukar vara i stort sett hela dagarna. Tiden de sitter kan variera mycket men 
brukar vara större delen av dygnet och inte helt ovanligt är att detta är hela deras vakna 
tid. Detta är i början tydligt för missbrukaren själv som märker att denna spenderar allt 
mer tid framför datorn.  

Ett annat tydligt symtom för en missbrukare är att denna inte gärna lämnar datorn. Detta 
brukar i början visa sig gå ut över sömn och mat men senare även över andra delar som 
det sociala umgänget och skola eller jobb. Vad vi fick reda på vid intervjuerna både hos 
missbrukarna själva men även deras anhöriga är att de hela tiden prioriterade datorn. 
Datormissbrukare har en tendens att känna irritation eller ilska då de blir tvungna att 
lämna datorn och detta leder ofta till att de får sin vilja fram, att sitta framför datorn 
snarare än att sköta sitt liv och umgås med andra.  

Detta märks även ofta av att missbrukaren inte är intresserad i sociala sammankomster 
och att denna skolkar från sin skola eller från sitt jobb. Detta är förmodligen mer synbart 
för personer i dennes omgivning, inte minst för familjen. Missbrukaren har en tendens att 
ignorera eller undgå sin egen familj för att spendera mer tid framför datorn. Detta leder 
även till ett annat typiskt symtom som finns hos datormissbrukare, som kommer förr eller 
senare, och det är ensamheten.  

Något som datormissbrukarna själva inte inser, även om det är svårt för andra att se, är att 
de hela tiden har datorn ”på hjärnan”. De tänker hela tiden på datorn och aktiviteterna 
som dessa utför på dem. Antingen att de saknar det som de utför på datorn eller att de 
planerar vad de skall göra när de sätter sig framför datorn nästa gång.  
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7.1.3 Vad missbruket kan leda till 
Datormissbruket kan leda till en lång rad av åkommor som kan vara mer eller mindre 
farliga, både när det kommer till personens egen hälsa i form av fysiska och psykiska 
problem, men även sociala problem.  

Depressioner och ångest är något som datormissbrukare ofta kan känna, även om de inte 
vanligtvis har det annars. Detta brukar uppkomma av att missbrukaren inte sköter sitt liv 
som denna skall som att gå till skolan eller jobbet. Följderna brukar oftast bli att 
ångestkänslorna och depressionen leder till att missbrukaren går ännu djupare in i sitt 
missbruk vilket leder till att denna då missar ännu mer av livet runtomkring som då leder 
till mer ångest och depression.  

Att missbrukaren helt tappar kontakten med sin sociala omgivning. Som tidigare nämnt 
så är det vanligt att missbrukare försummar sin familj och sina vänner för datorn och 
detta brukar leda till att missbrukarna till slut blir ensamma. Även efter missbruket så kan 
det vara svårt för denna att återuppta vissa kontakter. Familjen är kontakter som 
förmodligen snabbt återupptas men andra vänner kan bli förlorade till följd av ignoransen 
som missbrukaren visar under tiden som missbrukare. Dock så är det även ibland 
familjen eller förhållanden som spricker på grund av datormissbruket. Missbruket är inte 
något som bara drabbar missbrukaren utan även de runtomkring.  

Beroendet leder oftast till att skola och jobb blir lidandes. Vanligtvis är det sådana som 
går i skola som blir missbrukare, och den tid som de har till övers för att spendera framför 
datorn eskalerar ofta fort vilket leder till att de försummar förpliktelserna som de har i 
skolan eller på jobbet för att sedan försumma det helt och låta sig försvinna in i 
cybervärlden. Även om missbrukaren saknar jobb eller skola så förhindrar missbruket att 
denna då aktivt kommer att söka jobb eller skola.  

Då datormissbrukarna oftast fastnar för aktiviteter som inte har något större bidrag till 
deras liv. Detta kan vara spel, chattandes eller andra meningslösa aktiviteter som folk 
använder för nöjes skull. Då missbrukarna sitter vid datorerna och inte gör annat än ägnar 
sig åt dessa aktiviteter under en längre tid, som kan handla om år, så blir det oftast så att 
de känner att de inte har fått ut något ur sitt liv under de åren och att de bara har gått 
förlorade. Under dessa år så kan de ha gjort något mer produktivt som att ha gått i skola 
eller jobbat och när de då har missat dessa år så känner de att de har kommit efter i livet 
och som de säger att ”det har förstört deras liv”.  

Även om det inte är vanligt så kan datormissbruket även leda till diverse fysiska problem. 
Det var visserligen bara en som sade sig ha ådragit sig fysiska skador som än idag, efter 
många år, fortfarande är ett problem så sade sig flera av dem inte minnas huruvida de 
hade fått några fysiska problem. Detta finns dock dokumenterat i artiklar som har tagits 
upp i arbetet.  

Ett problem kan även vara att när missbrukaren väl har lyckats ta sig ut ur sitt problem så 
kan denna lätt fylla ut den tid som denna lade på sitt missbruk genom att gå in i ett annat 
missbruk. Detta kan både vara datorrelaterat men även andra former som inte har med 
datorn alls att göra.  

Det värsta som kan hända kanske inte händer allt för ofta, men det finns risk ändå för det 
och det kommer att bli fler fall och vi kan inte blunda för det.  
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Detta är döden. Det finns då både fall av personer som har dött på grund av att deras 
kroppar inte klarade av det, men även självmord till följd av sociala konsekvenser. Det 
kanske är svårt i många fall att binda det just till datormissbruket, men man kan heller 
inte se det så att det skulle hända även om personen inte hade gått ned sig i 
missbrukarträsket.  

7.1.4 Vad beror datormissbruk på?  
Vad missbruket beror på är vad som tidigare har nämnts i ovanstående kapitel. Det är en 
rad betydande faktorer som gör att man blir missbrukare, men detta behöver inte betyda 
att det bara är de som kan känna igen sig bland dessa faktorer som är i riskzonen, utan i 
stort sett vem som helst kan bli datormissbrukare. Det enda som krävs är att man har en 
dator med en internetuppkoppling hemma för att man skall bli fast.  

Vad datormissbruket först och främst beror på är att man finner ett intresse vid datorn. 
Detta kan i stort sett vara vad som helst, men brukar oftast handla om spel, chattar, 
communities eller dylikt. Många känner, som tidigare nämnt, säkert igen sig att de har 
någon dag fastnat framför någon aktivitet vid datorn och att flera timmar har 
ouppmärksammat flutit förbi. De flesta har kontroll över det här, men det är även lätt att 
man förlorar kontrollen och gör detta till en vana. Den njutning som man finner av att 
sitta framför datorn kan lätt ta överhanden.  

Vad som kan bidra till detta kan vara att man har mycket tid till övers. Då man har 
mycket tid så ägnar man gärna mer tid till att spendera på detta nöje, något som gör att 
man lätt kan fastna framför det. Även om man i början kanske inte spenderar så mycket 
tid vid detta så kan detta snabbt eskalera, speciellt om man har ”tillåten” tid till det, alltså 
att det inte går ut över ens vardag i övrigt. Men det blir snabbt en vana att man tänjer på 
gränserna och så småningom så blir detta viktigare än andra saker som då kan bortses 
från, bara för att kunna spendera mer tid framför datorn.  

Ovissheten är även den en stor faktor. Om man är medveten att något kan bli ett problem 
så använder man detta med större försiktighet eller helt bortser från det. Men om man inte 
vet om att något är farligt så är det klart att man fortsätter med det när man anser att det är 
ofarligt. Man kan jämföra detta med rökning, som inte allt för längesedan ansågs vara 
ofarligt, vilket gjorde att många rökte. Idag så vet vi bättre om alla sjukdomar som 
rökning kan orsaka vilket gör att många låter bli eller kanske bara röker ibland för att 
mätta detta sug. Om man är medveten om att man kan fastna i datormissbruk så tror vi 
inte att folk kommer att avstå från datorerna, men de kommer att utöva sina vanor med en 
större försiktighet och göra sig mer medvetna om tiden de sitter framför den.  

Detta gäller även för de anhöriga runtomkring. Datormissbruket är ett missbruk som är 
väldigt svårt att upptäcka om man jämför med andra missbruk. Det finns många exempel 
att finna på nätet där man kan finna osäkra anhöriga, oftast föräldrar till missbrukande 
barn, som inte har en aning om vad de skall ta sig till. Detta händer inte ofta för andra 
missbruk, då de är oftast medvetna om denna skulle ha ett annat missbruk och de 
anhöriga är oftast medvetna hur de skall gå till väga för att hjälpa denna. Något som gör 
det svårt att prata med datormissbrukare om problemet är att de är sällan intresserade att 
lämna datorn för att diskutera detta. Speciellt då de inte själva är medvetna om problemet.  
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Den sociala faktorn är något som spelar en stor roll inom missbruket. Dels för att oftast så 
inleds ett datormissbruk just på grund av detta. Antingen genom ett grupptryck, då man 
idag förväntas att ha en dator med internetuppkoppling hemma. Detta brukar vara en 
anledning till att folk börjar med nya aktiviteter som de senare fastnar för. Detta märktes 
av flera av de intervjuade som hade börjat med sina aktiviteter för att deras vänner gjorde 
detta och blev senare fast i det.  

Det kan även bero på bristen av social aktivitet. Att man inte har många vänner eller att 
man inte känner sig accepterad ute i den ”riktiga” världen. Detta kan leda till att dessa 
drar sig tillbaka till datorn och dess förlåtande cybervärld där man kan vara vem man vill 
och där man kan känna sig säkrare när man umgås. Många känner säkerhet av att andra 
inte dömer dem direkt efter utseende och att andra saker värderas i cybervärlden än i 
”riktiga” världen.  

Det sociala livet som man lever på nätet är också en faktor till att folk fastnar vid datorn. 
På nätet så utvecklas ofta sociala relationer som inte är helt olika ”riktiga” relationer 
speciellt då det är så att det är lätt att finna andra människor på nätet som har liknande 
intressen. Dessa relationer är något som håller många datormissbrukare fast i missbruket 
då de inte vill lämna sina ”vänner”. De går ofta online för att inte förlora dem som vänner 
vilket de riskerar att göra om dem inte är online och träffar dessa för jämnan. Då 
missbrukare oftast förr eller senare blir ensamma i det ”riktiga” livet så ersätts dessa av 
sina onlinevänner och de vill då inte gärna äventyra vänskapen med dessa vänner.  

Datorn kan även bli en trygg tillflyktsort för många, speciellt för de som känner 
övertyngande problem i den ”verkliga” världen. En bidragande orsak till att många unga 
blir missbrukare kan bero på deras uppväxt, att de ”lär sig” av sina föräldrar att 
cybervärlden kan vara ett ställe som man får fly in i för att undvika att konfronteras med 
problem i den riktiga världen. Men detta kan även bero på att personen har råkat ut för 
någonting och för att inte behöva tänka på detta så blir det mycket enklare att bara sätta 
sig framför datorn och slippa undan allt detta för ett tag och istället skjuta det framför sig. 
För i cybervärlden så vet man oftast vad som krävs av en och man kan känna denna 
världen som avslappnande.  

7.1.5 Hur mildrar man missbruket 
Det första som bör göras för att förhindra att datormissbruket ökar är att informera 
allmänheten att det verkligen finns någonting som heter datormissbruk. En av orsakerna 
till att datormissbruk uppkommer och även att det inte förhindras av deras anhöriga som 
misstänker ett sådant beteende är för att det inte finns någon förståelse för detta idag. Då 
folk inte vet om att man kan bli sjukligt beroende av datorer så finns det heller inget 
försiktighetsåtagande. Det är speciellt unga som är drabbade, men då föräldrarna inte är 
medvetna om problemet så anser de att datorn är ofarlig att sitta framför. En insikt bland 
de drabbade kommer även leda till att dessa kommer att söka hjälp för sitt beteende och 
även de som är på väg in i missbruket kommer kanske att få ett uppvaknande och hindra 
det innan det är för sent.  

Datormissbruket är något som även borde på något sätt kunna sättas en diagnos på. Om 
man har en sjukdom eller ett tillstånd så vill man gärna få detta svart på vitt som bevisar 
att man är drabbad. 
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Men om man inte kan få detta så bidrar detta till att datormissbruket fortsätter att förbli 
något av en skensjukdom och detta inte bara skapar osäkerhet bland de drabbade, men det 
förhindrar även att man kan söka hjälp för det. Det finns en del kliniker och mottagningar 
som tar hand om datormissbrukare, men detta är långt ifrån alla. Om man skulle kunna 
sätta en diagnos på problemet så skulle detta bidra väldigt mycket till förståelsen och 
uppmärksammandet och detta skulle bidra mycket för att hjälpen kan ökas.  

I Sverige så är det även så att det dras in på de områden som kan bidra med hjälp till 
dessa personer. Det dras in med löner och jobb för att stödja andra saker som kanske 
anses ”mer viktiga”. Då kan man fråga sig vad som är mer viktigt än unga människor 
som förstör sina liv. Trots att man ett flertal gånger har kunnat se rapporter i media där 
det finns statistik över antalet datormissbrukare eller hur människor har varit fast i sina 
missbruk eller till och med dött av detta och ändå så är det ingen som reagerar. 
Oförståelsen finns fortfarande där ute och tills detta blir en erkänd sjukdom eller tillstånd 
så kommer det inte att hända mycket, och under tiden så finns det tiotusentals om inte fler 
i Sverige som fortsätter sitt missbruk oftast i ovisshet vad de egentligen är drabbade av.  

Datormissbruket är istället något som man själv måste ta sig ut ur idag. Det krävs en 
motivation av missbrukaren själv och anhöriga som förstår och stöttar en. Utifrån detta så 
får man själv försöka ta sig ut ur missbruket, något som inte kan vara så enkelt för alla. 
Även om man är medveten om datormissbruket så kan det vara svårt att släppa denna 
trygga miljön framför datorn där man har sina ”vänner” och där allting spelar roll. Något 
som många datormissbrukare får höra idag är ”Det är väl bara att sluta.”. Jo, men detta är 
en lysande idé. Varför behandlar vi då folk för alkoholism och drogmissbruk när de ”bara 
kan sluta”? 

7.1.6 Sammanfattning 
Datormissbruket är ett problem som kan vara svårt att ta på, vilket vi kan förstå. Det är 
ändå, om man jämför med de flesta andra missbruk, ganska nytt och vi kan bara anta att 
ignoransen ligger i rädslan för att något så behövligt som datorn kan bli ett 
beroendeframkallande och farligt problem. Men vi kan heller inte sopa detta under 
mattan, då det verkligen finns där ute, och det är många som lider av detta idag.  

Som många motsägare till detta problem har diskuterat om är att vem som helst som sitter 
framför datorn en längre tid skulle vara missbrukare är något som bara är löjligt. Här har 
vi nu även bevisat motsatsen, att det krävs mer än att bara sitta framför datorn för att detta 
skall anses som ett beroendefenomen. Det krävs något som lockar användaren och som 
får denna att känna sig glad och trygg och som denna inte kan släppa taget om, för det är 
först när datorsittandet går ut över de saker som vi behöver i vardagen för att må bra som 
det blir ett problem, alltså ett datormissbruk.  

Problemet kan finnas på flera nivåer och kan skada personen på många olika sätt, både 
såväl fysiskt som psykiskt och även socialt. Missbruket är något som inte bara drabbar 
missbrukaren själv utan som även påverkar personerna runtomkring. Okunskap leder till 
maktlöshet och denna okunskap gör att datormissbruket idag går fritt utan att 
missbrukarna själva eller deras anhöriga vet vad de skall göra eller var de kan vända sig.  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att datormissbruket är något som verkligen finns där ute, 
för hundratusentals, om inte miljoner, människor kan vara hypokondriker som har samma 
påhittade problem.  

Detta är verkligen ett problem inom Sverige och att det inte har uppmärksammats än är 
rent av skamligt. Men dumheten regerar vilket bevisas i kommentaren ”Det är väl bara att 
sluta?”. 

7.2 Metodutvärdering 
Den relevans som vi har i arbetet ligger i att ge en förståelse för vad datormissbruket är. 
Det finns idag många teorier som finns publicerade i form av artiklar på nätet, men dessa 
känns ofta vara något oseriösa och det finns aldrig några fakta som kan backa upp 
trovärdigheten i dessa. Med detta så vill vi inte säga att dessa teorier inte stämmer, men 
det finns inget som tyder på det ena eller det andra. Med denna rapport så vill tillvarata 
och testa den information som finns för att skapa verklighetsförankrad information om 
vad datormissbruk är och vad det beror på. Med denna rapport så vill vi även att fler får 
upp ögonen för vad datormissbruket är för något och delta i informationsspridningen för 
att hjälpa till att förhindra ökandet av detta tillstånd eller sjukdom.  

7.2.1 Tillförlitlighet 
Denna rapport anser vi vara tillförlitlig då vi har följt de riktlinjer som finns för 
uppsatsskrivande. De resultat som vi har kommit fram till är baserade dels på teorier som 
vi har funnit på nätet som i sin tur är jämförda om grundade i jämförelser om hur 
människan fungerar. Dessa teorier är även styrkta av empirin där intervjuerna har blivit 
inspelade och transkriberats av ljudupptagning som är sparad.  

Vi har intervjuat ett flertal oberoende missbrukare och anhöriga till missbrukare samt 
personer som har erfarenhet inom detta område och jämfört de svar vi har fått för att få 
fram en så bred bas som möjligt för att försäkra oss om att de svar som vi har fått är 
tillförlitliga. Vi har även låtit de kunniga inom området granska och godkänna det som 
dessa har sagt för att undvika att de slutsatser som vi har dragit från intervjuerna är sanna 
och inte påverkade av vårat eget omdöme.  

7.2.2 Pålitlighet 
Vi anser att pålitligheten finns i redogörandet av alla faser av forskningsprocessen och 
tillsammans med en handledare som vi blev tillsatta av Högskolan i Borås genomfört 
denna rapport som har godkänts av denna.  

Pålitligheten anser vi även finns i att vi har jämfört den information vi har fått mot annan 
information samt de grundläggande teorier som vi använder. Med jämförelser så har vi 
funnit många likheter, både när det kommer till teori såväl som empiri vilket styrker 
trovärdigheten i denna rapport.  

7.2.3 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Då vi har sparat och dokumenterat all den information som vi har fått från respondenter 
samt att vi har visat var vi har fått vår teori ifrån så kan vi med detta styrka att det som vi 
har tagit upp i rapporten är sann och fri från personliga värderingar.  
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7.2.4 Äkthet 
Vi ser att resultatet som vi har kommit fram till ger en rättvis bild av den information som 
vi har fått från våra respondenter genom att dels låta dem godkänna den information som 
vi har fått från dem. Vår undersöknings ontologiska autenticitet ligger i att vi låter de 
medverkande se sina erfarenheter jämförda mot andras erfarenheter. Den katalytiska 
autenticiteten ligger i att vi visar erfarenheter från flera olika synvinklar. Detta genom 
både missbrukare, anhöriga, kunniga inom området samt de teorier som vi har jämfört 
med. Den pedagogiska autenticiteten ligger i att vi försöker så noggrant som möjligt ange 
vem eller hur stor del som har sagt de olika påståendena. Detta utan att på något sätt röja 
de anonymas identitet. Den taktiska autenticiteten är en del av vårt syfte med arbetet, att 
skapa en större förståelse för området för att på så vis kunna stärka och tydliggöra 
förståelsen för detta område.  

7.3 Generaliserbarhet 
Genom att välja de metoder för vår teoretiska del samt de frågor som vi har ställt till våra 
respondenter så har vi skapat en rapport som ger svar på de viktigaste områdena inom 
detta ämne. Vad vi har skapat med denna rapport är ett teoretiskt bidragstillskott till det 
undersökta området. Vårt kunskapsbidrag kan vara intressant för intressenter som dator 
inspektionen dator experter, datorspelföreningar, anhöriga till datorberoende personer 
med mer.  

Då datormissbruk fortfarande är något diffust och underskattat. Vår rapport ger ett högt 
trovärdigt bevis med fasta ramar på vad datormissbruket egentligen är och att det 
verkligen finns ett problem där ute. Vi anser inte att detta är ett svar på missbrukets alla 
frågor, men att det skapar en grund för vidare undersökningar och forskning inom 
området då vi hoppas på att detta en dag skall tas på allvar även i Sverige.  

Vår undersökning kan sammanfattas till en slutlig graf över den teoretiska bidraget som 
vi bidrar med för det undersökta området. Denna graf innehåller de resultat som vi har 
nått i analysen och kan jämföras med denna för ökad förståelse. I grafen har vi placerat 
orsaker till missbruket i nedre delen, alltså de orsaker som skapar ett missbruk och hur de 
påverkar varandra och hur de leder fram till missbruket. I övre delen av grafen har vi 
placerat de följder som man kan få av datormissbruket. Grafen innehåller inte samtliga 
orsaker och följder, men innehåller de mest vanliga och grundläggande aspekterna som 
hör till datormissbruket.  
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Figur 6: Modell över vårt teoretiska bidrag 

 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Denna rapport har en mening att förklara och visa vad datormissbruk är och att det 
verkligen finns. Detta för att det skall uppmärksammas mer då det idag fortfarande är ett 
relativt okänt begrepp.  

Kunskapen om detta problem anses idag vara mycket låg och det finns inga säkerställda 
siffror på hur stort problemet är. Att ge svar på hur stort problemet är och jämföra med de 
rapporter som finns för att försöka få ett relativt säkerhetsställt antal personer som idag är 
drabbade är något som skulle gynna en vidare förståelse för hur viktigt det är att 
uppmärksamma detta problem. Även att undersöka hur bred förståelsen är hos folket 
skulle visa hur allvarligt detta egentligen är.  

Varför det idag inte finns något skrivet om detta problem vare sig det gäller inom vården 
eller psykologin kan man fråga sig. Någonstans så måste det finnas ett svar varför man 
inte har valt att ta med detta problem, då det inte är något nytt problem. Det har nu 
funnits många år, och genom att det inte finns dokumenterat gör att man inte tror att detta 
är något verkligt problem.  

Att göra en jämförelse mellan datormissbruk och andra missbruk är något som skulle 
bidra till att fler skulle förstå allvaret i situationen. Datormissbruket har vi nämnt i 
rapporten att det har likheter med hasardspelsberoende men det finns säkerligen fler 
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likheter än vi tror mellan datormissbruket och andra missbruk, inte bara substanslösa utan 
alla. Andra missbruk tas idag på stort allvar medans datormissbruket fortfarande ses som 
något harmlöst, vilket är konstigt då det har kostat flertalet människor livet och bidragit 
till att många, speciellt unga människor, fått sina liv förstörda.  
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Bilaga 12: Sociala aspekter hos datormissbruk 
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Bilaga 13: Frågor ställda till datormissbrukare  
 
Frågor:  
Hur gammal var du när du först blev beroende? 

När var detta? 

Vad var det som orsakade beroendet?  

‐ Var det spel/chattande/surfande/annat?  
o Vad var det som var så lockande med just detta? 

‐ Satt du mycket vid datorn innan du blev beroende?  
‐ Vad kände du att den största faktorn var? Psykiskt eller socialt, alltså själva 

datorprogrammet i sig eller personerna du hade kontakt med?  
‐ Tror eller vet du några andra bakomvarande faktorer till att du var beroende, som 

inte har något direkt med datorn att göra? 

Hur länge var du beroende?  

Var du medveten om att du var beroende under den tiden? 

‐ Var du medveten att det fanns något som hette ”datormissbruk” då eller att man 
kunde vara beroende av datorn? 

‐ När du var fast i missbruket, vem eller vad ansåg du skulden låg på?  
‐ Nu i efterhand, vem eller vad ansåg du skulden låg på? 

Hur ofta och hur länge brukade du sitta vid datorn? 

 

Socialt:  
Hur såg ditt riktiga liv ut socialt sett?  

‐ Hade du många vänner?  
‐ Pojkvän/flickvän? 
‐ Var du populär/impopulär? 

Hur påverkade detta ditt förhållande med din sambo/flickvän/pojkvän? 

‐ Sa han/hon något? 
‐ Hur blev han/hon påverkad? Hur reagerade personen?  
‐ Tror eller vet du att personen var medveten om ditt problem då du var påverkad? 
‐ Hur ofta umgicks ni under den tiden jämfört med före/efter? 

Hur påverkade detta ditt förhållande till dina vänner och din familj? 

‐ Sa de något? 
‐ Hur blev de påverkade? Hur reagerade dessa? 
‐ Hur ofta umgicks du med dem under den tiden jämfört med före/efter? 
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‐ Tror eller vet du att de var medvetna om ditt problem då du var påverkad? 

Hur påverkade detta ditt jobb/skolgång?  

‐ Skolk från skola/jobb? 
‐ Prestationsångest? 
‐ Svårigheter på jobb/skola? 

Hade du skapat något alter ego som du spelade ut mot andra personer? 

Kände du dig säkrare när du pratade med personer över nätet än IRL? 

Hur var kommunikationen till andra människor på nätet?  

‐ Var det lätt att kommunicera? 
‐ Spelade detta en stor roll till att beroendet pågick? 

o Kände du att du var tvungen att regelbundet ”träffa” dessa för att hålla 
kontakten? 

o På vilket sätt var detta bättre än IRL-kontakt?  

Hur kände du att din sociala förmåga IRL påverkades av detta?  

‐ Fick du svårigheter att kommunicera IRL med folk?  
‐ Kände du rädsla eller avsky för omvärlden? 

 

Psykiskt: 
Vad kände du när du satt vid datorn?  

‐ Vad tänkte du? 
‐ Vad fick dig att känna lycka?  
‐ Vad kände du att du fick ut av att sitta vid datorn?  
‐ Värderade du händelserna i cybervärlden mer än riktiga världen? 

Vad kände du när du inte satt vid datorn? 

‐  Vad tänkte du?  
‐ Vad fick dig att sakna datorn? Någon speciell faktor? 

Kände du dig misslyckad i det riktiga livet?  

‐ Använde du datorn som en verklighetsflykt?  

Kände du depression/ångest under den tiden du var beroende?  

‐ Hade du depressioner innan och/eller efter tiden för beroendet?  

Hur påverkade detta din vardag i övrigt? 

‐ Matvanor? 
‐ Hygien och hälsa?  
‐ Sömnvanor? 
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Fysiskt:  
Kände du några fysiska besvär under den tiden? 

‐ Musarm? 
‐ Synproblem? 
‐ Viktproblem? 
‐ Stress? 
‐ Trötthet? 
‐ Spänningar? 
‐ Huvudvärk/migrän? 
‐ Ryggskador? 

Har du fått några fysiska men? 
 
Snabbfrågor:  
Svara ja/nej:  

‐ Jag spenderade mer tid än vad som var planerat. 
‐ Jag förlorade lätt tidsuppfattningen när jag satt vid datorn.  
‐ Jag försökte skära ner på användandet, men misslyckades gång på gång.  
‐ Jag tänkte på datorn hela tiden när jag inte använde den.  
‐ Jag såg hela tiden fram till nästa gång jag kunde använda datorn när jag inte satt 

vid den.  
‐ Jag försökte dölja mitt användande för familj och vänner.  
‐ Jag använde datorn som flykt från depression eller stress.  
‐ Jag missade ofta händelser och sammankomster.  
‐ Jag misslyckades med icke datorrelaterade saker som jobb eller familj på grund av 

datorn.  
‐ Jag fortsatte att använda datorn även om denna har orsakat problem genom att 

förneka det.  
‐ Jag kände abstinens, rastlöshet och känsla av osäkerhet när jag inte befann mig 

online.  
‐ Jag kände glädje och rusning i kroppen när jag satt vid datorn.  
‐ Jag ansåg att det jag gjorde på datorn var lätt och avslappnande.  

 
Övrigt:  
Hur/Vad fick dig att sluta med detta missbruk? 

Kände du att du fick ut något positivt från detta? 

‐ Kände du att du kanske förbättrade ditt sociala beteende?  
‐ Träffade du nya vänner?  
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‐ Skapade du någon gång ett förhållande med någon genom kontakt via datorn? 

Var känner du att gränsen går för datormissbruk och normalt användande av datorn? 
‐ Tidsmässigt? 
‐ Användarmässigt? 
‐ Påverkan på övriga livet? 

Varför anser du att det du hade verkligen var ett datormissbruk?  

Har du varit fast under flera perioder eller var det bara en gång? 

Känner du fortfarande ett sug eller en längtan tillbaka? 

Sitter du mycket framför datorn nu med? 

‐ Påverkar detta din skolgång/jobb? 
‐ Påverkar detta ditt umgänge med familj/vänner? 

Anser du dig vara i riskzonen för återfall?  

Känner du till någon annan som är missbrukare idag?  

‐ Gör du något för att hjälpa denna person?  
‐ Något du känner att du borde göra? 

Känner du till någon annan som har varit missbrukare?  

Datormissbruk är något som inte finns diagnostiserat idag, utan diagnoserna blir andra 
tillstånd/sjukdomar. 

‐ Vad anser du om detta? 
‐ Är ”datormissbruk” något som borde uppmärksammas mer inom vården? 
‐ Vilka följder tror/vet du att man kan få från datormissbruk?  
‐ Har du intresserat dig av datormissbruk mer sedan du var drabbad?  
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Bilaga 14: Frågor ställda till anhöriga:  
 

Frågor:  
Var du medveten om att han/hon var beroende under den tiden? 

‐ Var du medveten att det fanns något som hette ”datormissbruk” då eller att man 
kunde vara beroende av datorn? 

‐ Vem eller vad ansåg du skulden låg på?  
‐ Nu i efterhand, vem eller vad ansåg du skulden låg på? 

Hur ofta och hur länge brukade han/hon sitta vid datorn? 

 

Socialt:  
Hur tycker du att hans/hennes liv såg ut socialt sett?  

‐ Hade han/hon många vänner?  
‐ Pojkvän/flickvän? 
‐ Var han/hon populär/impopulär? 

Hur påverkade detta ditt förhållande med dig? 

‐ Hur blev du påverkad? Hur reagerade du?  
‐ Var du medveten om problemet?  
‐ Hur ofta umgicks ni under den tiden jämfört med före/efter? 

Hur påverkade detta ditt förhållande till hans/hennes vänner och familj? 

‐ Hur blev ni påverkade? Hur reagerade ni? 
‐ Hur ofta umgicks ni med dem under den tiden jämfört med före/efter? 
‐ Var ni medvetna om problemet då han/hon var påverkad? 

Hur påverkade detta jobbet/skolgången?  

‐ Skolk från skola/jobb? 
‐ Prestationsångest? 
‐ Svårigheter på jobb/skola? 

Såg ni någon förändring i det sociala beteendet?  

‐ Fick han/hon svårigheter att kommunicera med folk?  

 

Psykiskt: 
Kände du dig misslyckad i förhållandet?  

‐ Använde han/hon datorn som en undanflykt?  

Hade han/hon depression/ångest under den tiden denne var beroende?  
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‐ Hade han/hon depressioner innan och/eller efter tiden för beroendet?  

Hur påverkade detta dennes vardag i övrigt? 

‐ Matvanor? 
‐ Hygien och hälsa?  
‐ Sömnvanor? 

 

Övrigt:  
Vad tror du att anledningen till beroendet var? 

Gjorde du något för att förhindra detta? 

‐ Vad gjorde du? / Varför inte? 
‐ Något du kände att du borde ha gjort?  
‐ Hur reagerade personen när denne var tvungen att lämna datorn?  

o Aggressivitet? 
o Irritation? 
o Rastlöshet? 

‐ Brukade personen uppge ursäkter för att inte behöva lämna datorn? 
o Vad brukade han/hon säga? 

Hur/Vad fick honom/henne att sluta med detta missbruk? 

Var anser du att gränsen går för datormissbruk och normalt användande av datorn? 

‐ Tidsmässigt? 
‐ Användarmässigt? 
‐ Påverkan på övriga livet? 

Har han/hon varit fast under flera perioder eller var det bara en gång? 

Sitter han/hon mycket framför datorn nu med? 

‐ Påverkar detta dennes skolgång/jobb? 
‐ Påverkar detta dennes umgänge med familj/vänner? 

Tror du att han/hon befinner sig i riskzonen för återfall?  

‐ Känner du oro för detta? 

Känner du till någon annan som är missbrukare idag?  

‐ Gör du något för att hjälpa denna person?  
‐ Något du känner att du borde göra? 

Känner du till någon annan som har varit missbrukare?  

Datormissbruk är något som inte finns diagnostiserat idag, utan diagnoserna blir andra 
tillstånd/sjukdomar. 
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‐ Vad anser du om detta? 
‐ Är ”datormissbruk” något som borde uppmärksammas mer inom vården? 
‐ Vilka följder tror/vet du att man kan få från datormissbruk?  
‐ Vad säger du när jag säger att man kan få *exempel på åkommor*? 
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Bilaga 15: Frågor ställda till Spelberoendes Förening Göteborg 
 

Frågor:  
Hur gamla brukar missbrukarna vara? 

Hur vet ni att de verkligen är missbrukare? 

‐ Var anser ni gränsen går mellan missbruk och vanligt användande? 
‐ Hur märker ni av trovärdigheten, då det verkar finnas en del ”hypokondriker”? 

Vad var det som vanligtvis orsakar beroendet?  

‐ Är det spel/chattande/surfande/annat?  
o Vad är det som brukar vara så lockande med just detta? 

‐ Brukar de drabbade sitta framför datorn mycket innan de blir beroende? 
‐ Vad är det som brukar vara mest lockande – datorns funktioner eller personerna 

de har kontakt med via datorn? 
‐ Vad finns det för andra vanliga icke datorrelaterade faktorer? 

Hur länge brukar de ha varit beroende när de söker hjälp?  

Brukar de själva vara medvetna om sitt missbruk? 

‐ Brukar de vara medvetna om att det finns något som heter ”datormissbruk” eller 
att det inte är ovanligt att folk är beroende av datorn? 

‐ Vem eller vad är det som de brukar lägga skulden på? 

Hur ofta och hur länge brukar de sitta framför datorn?  

‐ Varje dag?  
‐ Hur många timmar om dagen? 

 

Socialt:  

Hur brukar deras liv se ut socialt sett? 

‐ Brukar de ha en stor social umgängeskrets?  
‐ Brukar de ha pojkvän/flickvän?  

Hur påverkar missbruket förhållanden till deras familjer och vänner? 

‐ Hur blir de påverkade? Hur reagerar de? 
‐ Hur ofta säger de sig umgås med dessa jämfört med tiden före missbruket? 
‐ Brukar de ens vara medvetna om problemet? 

Hur påverkar detta deras jobb/skola?  

‐ Är det vanligt att de skolkar från skola/jobb? 
‐ Upplever de svårigheter på jobb eller i skola? 
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Är det vanligt att de skapar alter egos som de spelar ut mot andra på internet? 

‐ Är de sig själva eller går de in i andra roller? 

Brukar de känna sig säkrare när de pratar med andra på internet än i riktiga livet? 

Hur brukar de se kommunikationen till andra på internet?  

‐ Anser de att det är lättare att kommunicera? 
‐ Spelar detta ofta en stor roll till att missbruken pågår? 

o Känner de ofta att de är tvungna att regelbundet ”träffa” dessa för att hålla 
kontakten? 

o På vilket sätt brukar detta bättre än kontakter med personer i verkliga 
livet?  

Hur brukar de känna att deras sociala förmåga i riktiga livet påverkades av den tiden de 
spenderar vid datorn?  

‐ Är det vanligt att de får svårigheter att kommunicera i verkliga livet med folk?  
‐ Brukar de känna rädsla eller avsky för omvärlden? 
‐  

Psykiskt: 
Vad känner de när de sitter vid datorn?  

‐ Vad brukar de tänka? 
‐ Vad får dem att känna lycka?  
‐ Vad känner de att de får ut av att sitta vid datorn?  
‐ Värderar de ofta händelserna i cybervärlden mer än riktiga världen? 

Vad känner de när du inte sitter vid datorn? 

‐  Vad brukar de tänka?  
‐ Vad får dem att sakna datorn? Någon speciell faktor? 

Brukar de känna sig misslyckade i det verkliga livet?  

‐ Använder de datorn som en verklighetsflykt?  

Är det vanligt att de känner depression/ångest under den tiden de är drabbade?  

‐ Brukar de ha depressioner innan och/eller efter tiden de är drabbade?  

Hur påverkar beroendet deras vardag i övrigt? 

‐ Matvanor? 
‐ Hygien och hälsa?  
‐ Sömnvanor? 
‐  

Fysiskt:  

Är det vanligt att de känner fysiska besvär under tiden de är drabbade? 
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‐ Musarm? 
‐ Synproblem? 
‐ Viktproblem? 
‐ Stress? 
‐ Trötthet? 
‐ Spänningar? 
‐ Huvudvärk/migrän? 
‐ Ryggskador? 
‐ Annat? 

Är det vanligt att de får några fysiska men? 

 

Övrigt:  
Vad är det som brukar få de drabbade att sluta med missbruket? 

Är det vanligt att de får ut något positivt från detta?  

‐ Att det har förbättrat deras sociala beteende?  
‐ Att de träffar nya vänner?  
‐ Att de skapar nya förhållanden? 

Är det vanligt att de får beroende under flera perioder eller brukar det bara vara en gång? 

‐ Är risken för återfall hög?  
‐ Är det vanligt att personer återkommer? 

Datormissbruk är något som inte finns diagnostiserat idag, utan diagnoserna blir andra 
tillstånd/sjukdomar. 

‐ Vad anser ni om detta? 
‐ Är ”datormissbruk” något som borde uppmärksammas mer inom vården?  
‐ Vad gör ni för att detta skall synas mer?
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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