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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers tv- och datorspelsvanor. 

 Vad motiverar gymnasielever till att spela tv- och datorspel?  

 Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevers hälsa enligt WHO och tv- och 

datorspelsvanor? 

 Hur ser sambandet ut mellan gymnasielevers tv- och datorspelsvanor och deras betyg 

inom idrott och hälsa? 

Metod 

En enkätundersökning utfördes i två skolor inom Stockholms län. Det var 120 respondenter 

mellan 15 till 18 år som deltog. Enkäten var uppdelad i fyra delar efter frågeställningarna. 

Svaren på enkäten kategoriserades och analyserades för att kunna svara på frågeställningarna  

Resultat 

83 procent av respondenterna i denna studie hade någon sorts vana av tv- och datorspel. Ju 

fler dagar per vecka de spelade, ju fler timmar i följd spelade de. Den största anledningen till 

att spela tv- och datorspel är för att aktiviteten upplevs som kul. Över 50 procent av 

respondenterna i denna studie, oberoende om de spelar tv- och datorspel eller inte, nådde 

FHI:s rekommendationer av fysisk aktivitet. De som spelar tv- och datorspel spenderar lite 

mindre tid med sin familj än de som inte spelar alls. Över 80 procent av alla respondenter, 

oavsett om de spelar eller inte ansåg att de psykiskt/mentalt mår bra eller superbra. Det 

framkommer även att de som spelar sju dagar per vecka även har högst betyg. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis tyder denna studie på ett positivt samband mellan en hög grad av tv- och 

datorspel och högt betyg i idrott och hälsa. Denna studie tyder även på att tv- och datorspel 

inte påverkar vare sig den fysiska eller psykiska hälsan. Den sociala hälsan är däremot svårare 

att tyda då resultaten inte visar någon större skillnad mellan olika grupper och tidigare 

forskning säger emot varandra.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

År 1985 släpptes en otroligt populär spelkonsol som heter Nintendo evolution system (Nes). 

Denna maskin blev en storsäljare runt om i världen och var en av grundorsakerna till att tv-

spelens populäritet ökade markant under slutet på 80-talet (Nintendo Co 2013).  Det har skett 

en stor utveckling sedan Nes och idag är marknaden så stor att det finns ungdomar som kan 

spendera flera timmar om dagen med att spela tv- och datorspel (Ungdomsstyrelsen 2006).  

Enligt ungdomsstyrelsen (2006) är detta en väldigt populär fritidsaktivitet.  De skriver att 

dagens digitala samhälle har gjort att mediaprodukter, som datorer, finns tillgängligt i nästan 

varje hushåll. Detta innebär att en stor del av Sveriges ungdomar som fortfarande studerar har 

tillgång till en dator och möjligheten till att spela tv- och datorspel. 78 procent av Sveriges 

befolkning mellan 12-15 års ålder har denna fritidsaktivitet, men hur lång tid de väljer att 

spela dagligen kan variera stort mellan individer. (Ungdomsstyrelsen 2006, s. 14) För de som 

spelar flera timmar varje dag kan detta vara en faktor som förhindrar den mängden fysisk 

aktivitet som Folkhälsoinstitutet (FHI) anser är nödvändigt för en god hälsa (FYSS 2008, s. 

39). Vi får dock inte glömma att det även finns forskning idag som visar hur tv- och dataspel 

kan ha positiva effekter på vår hjärna. Till exempel kan spelandet påverka kognitiveten på ett 

positivt sätt (Arai 2001).  

 

En faktor som avgör varför en ungdom väljer en aktivitet som att spela tv- och datorspel 

handlar om motivation. En stor motivationskälla skulle kunna vara att aktiviteten är rolig och 

att det finns belöningar för de mål som uppnås (Mikaelsson 2012, s. 7). Det som gör tv- och 

datorspel unikt är att det kontinuerligt ges belöningar för nästan varenda utfört uppdrag 

(Blizzard Entertainment 2012). 

En annan anledning skulle kunna vara att de aktiviteter som ungdomar utför under sin fritid är 

högt värderade eftersom de är identitetskapande. Beroende på uppväxtmiljö skapas en 

omedveten riktlinje efter normer där val av aktivitet kan handla om att passa in socialt och 

ekonomiskt. Det handlar alltså om att kunna skapa en identitet och samtidigt få möjlighet att 

vara social i umgängeskretsen. (Larsson 2008, s. 21) 

 

Att ha en stillasittande hobby som tv- och datorspel kan vara ett problem som påverkar skolan 

negativt i form av närvaro, praktiska och teoretiska resultat. Denna studie kan ge 

idrottslärarna en chans att förstå orsaker till varför vissa elever inte når önskade resultat. 
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Eftersom en inaktiv livsstil dessutom kan vara förknippad med ohälsa kan det vara bra för 

vuxna i en fostrande roll att ha de kunskaper som krävs för att utbilda ungdomarna inom 

effekter av tv- och datorspelandet. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Motivation 

Genom tiderna har ordet motivation använts under olika situationer av många olika individer, 

vilket gör det svårt att definiera. Ordspråket som används om motivation som en drivkraft är 

inte felaktigt, men för att förstå själva innerbörden av det teoretiska begreppet finns det enligt 

Hein en mer konkret definition. (Hein 2012, s. 12 f) 

 

Motivationen är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och 

bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål (Hein 2012, s. 13) 

 

Men även i denna definition saknas det väsentliga faktorer för att kunna få en fullständig bild 

av vad motivation innebär. Detta begrepp förklarar enbart att motivation är något som 

influeras utifrån och som i sin tur får en individ att agera. Det som saknas är att motivation 

kan vara situationsbaserat efter känslor hos individen själv (inre motivationsfaktorer), till 

exempel glädje och sorg. Det innebär alltså att det både finns yttre och inre 

motivationsfaktorer. (Hein 2012, s. 13-17) Den största skillnaden mellan dessa är att 

individen enbart kan påverka den inre motivationen genom att sträva efter egna målsättningar. 

Eftersom det inte går att styra den yttre motivationen finns det en risk för en negativ påverkan 

där andra kan förändra villkoren i en uppgift.  

För att ge en mer konkret förklaring till vad som motiverar individer finns det tre väsentliga 

komponenter. Den första komponenten är individen själv, vilket innebär gener, uppfostran, 

vilja och självkänsla. Personer föds eller uppfostras till att motiveras av vissa faktorer. Den 

andra komponenten är situationsbaserad, till exempel att du befinner dig i en skola eller på en 

arbetsplats med olika regler och sociala koder. Det måste kännas givande för individen själv, 

vilket kan vara att få ett bra betyg eller en bra lön för det arbetet som utförs.  Den sista 

komponenten är det omgivande samhället. Människor influerar varandra vilket i sin tur kan 

påverka de val som en individ gör. Om en uppgift värderas lågt i ett samhälle finns det heller 

ingen motivation till att utföra den. (Ibid, s. 13-17) 
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1.2.2 LGY 11 - Idrott och hälsa 

Läroplanen för gymnasieskola 2011 (LGY11) är framtagen hos skolverket för att kunna ge 

gymnasieskolor en grund att stå på. De punkterna som tas upp i LGY 11 är värdegrund, 

uppdrag, mål, riktlinjer, kursplaner och kunskapskrav. (skolverket 2011, s. 4 f)  

Denna studie kommer lägga fokus på att förklara kursplaner och kunskapskrav inom ämnet 

idrott och hälsa, se Bilaga 2. Eftersom idrott och hälsa är ett praktiskt ämne och ett 

kunskapsämne finns det både teoretiska och praktiska krav. En idrottslärare har ett flertal 

moment som ska användas som centralt innehåll i lektionerna, vilket sträcker sig tidsmässigt 

över ett helt skolår. Detta skapar ytterligare ett krav på att eleverna ska ha en hög 

närvaroprocent på obligatoriska lektioner för att få ett betyg i ämnet.   

1.2.3 Fysiskt aktivitet och hälsa 

Enligt Abraham Harold Maslow har människan existentiella behov vilket bland annat innebär 

en fysisk trygghet och säkerhet. Att hålla sig frisk och bevara hälsan är det första och 

viktigaste behovet och motivationen för människans överlevnad. ( Hein 2012, s. 69 f) 

 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (Anderson 2006, s. 23) 

 

Citatet ovan är World health organisations (WHO) definition på hälsa som togs fram år 1948. 

Eftersom definitionen förklarar att det inte är endast frånvaro av sjukdom innebär det att 

individen själv avgör i vilket tillstånd av hälsa hon/han befinner sig i (Anderson 2006, s. 23). 

Men för att nå det fysiska och psykiska välbefinnandet skriver FHI i boken ”Fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” (FYSS) att det krävs en viss nivå av fysisk 

aktivitet, vilket de beskriver i sina rekommendationer (FYSS 2008, s. 39). 

 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till 

exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man 

utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.   

(FYSS 2008, s. 39) 

 

Utdraget ovan från FYSS är en förenklad förklaring på att utförandet av fysisk aktivitet ska 

vara regelbunden för att det ska främja hälsan.  Däremot bör antalet fysiska aktiviter som en 



4 

 

individ utför veckovis, variera beroende på intensiteten i den fysiska aktiviteten. Detta innebär 

att en lågintensiv aktivitet, exempelvis en rask promenad, bör ske mer frekvent än de 

högintensiva aktiviteterna, exempelvis en fotbollsmatch. Även hur länge en individ är fysiskt 

aktiv bör förhålla sig till intensiteten av den fysiska aktiviteten, men inte understiga 

sammanlagt 30 minuter dagligen för att täcka de rekommendationer som FYSS anser är 

hälsofrämjande. (FYSS 2008, s. 12) 

 

[---]livskvaliteten förbättras av fysisk aktivitet på grund av ökat 

psykiskt välbefinnande och bättre fysisk hälsa. (FYSS 2008, s. 40) 

 

Citatet ovan är ett utdrag från en rekommendation angående hälsa som Svenska 

Läkaresällskapets nämnd godkände år 2000. Att vara fysiskt aktiv efter FYSS 

rekommendationer skapar de förutsättningar som kroppen behöver för en god hälsa. Detta 

innebär att de sker förbättringar i hjärta, blod, skelett, hjärna och nästintill alla delar i kroppen 

som i sin tur minskar risken att drabbas av sjukdomar och skador. (FYSS 2008, s. 40) Fysisk 

aktivitet har även andra effekter rent psykiskt genom att individen känner sig lugnare, gladare, 

piggare och får bättre självkänsla (FYSS 2008, s. 73). 

1.2.4 Det kognitiva systemet 

Inom varje individ sker en bearbetning av information i hjärnan inför varenda situation, val, 

tanke med mera. En av dessa bearbetningar kallas för kognitiva processer vilket är ett system 

för att kunna förstå vad som sker i omgivningen, med andra ord ett kognitivt system. En 

individ använder sig av kognitiva systemet för att göra ett val om han/hon ska spela tv-och 

datorspel eller inte. Det kognitiva systemet delas upp i perception, uppmärksamhet, minne 

och föreställning. (Arai 2001, s. 9 ff)  

 

Perceptionen innebär intryck av sinnen som smak, lukt, syn, hörsel och känsel vilket är en 

viktig del för att förstå vad som sker runt omkring oss. I nästan alla aktiviteter vi utför är 

perceptionen den viktigaste delen i det kognitiva systemet. Det är alltså intrycken som blir 

den första informationen som når vår hjärna och skapar erfarenheter som vi kan antigen 

tillämpa eller förkasta, för att öka förståelsen av vår omgivning. (Arai 2001, s. 33 ff)  

      

Uppmärksamhet, kognitiv flexibilitet eller reaktiva kognitiva kontrollen är benämningar som 

förklarar hur en individ kan fokusera och hantera olika mängder uppgifter. Det kan t.ex. 

handla om en bilförare som ska växla, styra och hålla koll på vägen samtidigt. När bilföraren 
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är nybörjare kan det vara svårt att hantera denna uppgift vilket innebär att bilföraren behöver 

träna och utveckla sin uppmärksamhet. Det finns dock en genetisk begränsning av hur många 

uppgifter en individ kan utföra samtidigt. (Arai 2001, s. 54 f)  

    

Minnet består utav två delar, det prospektiva och det retrospektiva minnet. Det prospektiva 

minnet är det vi minns av kommande händelser. Det kan handla om att minnas vad som ska 

köpas i en matbutik till att minnas vilken läxa som ska utföras. Det som vi minns sedan 

tidigare, det retrospektiva minnet, är det vanligare minnet hos en individ. Detta minne består 

av perception vilket är smak, lukt, syn, känsel och hörsel samt avancerade rörelser. 

Anledningen till att en individ till exempel kan köra bil dag efter dag är på grund av det 

retrospektiva minnet. (Arai 2001, s. 71 f)  

      

Föreställning eller proaktiv kognitiv kontroll är en tanke eller syn på hur något kan vara. Att 

se en bild på en person kan till exempel skapa en föreställning om personens egenskaper som 

rösten, attityden med mera. Detta är kopplat till individens prospektiva minne och är inte 

något som är förknippat med verkligheten. Det innebär att en föreställning även kan vara ett 

sätt för att ge självförtroende inför olika uppgifter. Exempelvis kan en individ känna att en 

tenta är avklarad innan den är utförd vilket kan ta bort en del av stressen. (Arai 2001, s. 109 

ff) Även logiskt tänkande räknas in i detta kognitiva system eftersom att se, höra eller lukta 

något kan avgöra vad det är och hur det fungerar. Ett exempel skulle kunna vara när en 

individ ser ena sidan på en bil och kan föreställa sig hur bilen ser ut på andra sidan. (Hoffman 

Bobby & Nadelson Loius 2010, s. 257-264)        

 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Kognitivt lärande 

En studie utförd 2009 visar att en ökad mängd av att spela tv- och datorspel höjer 

känsligheten för proaktiv kognitiv kontroll. Påfrestningen som sker under tv- och 

datorspelandet gör att det blir svårare att hålla en proaktiv kognitiv kontroll ju längre tid som 

en individ spelar. Den reaktiva kognitiva kontrollen var däremot opåverkad av olika mängder 

tv- och datorspelande. (Bailey Kira, West Robert och Anderson A. Craig . Craig 2009, s. 4-8) 
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Den reaktiva kognitiva kontrollen är enligt Glass, Maddox och Love (2013, s. 3 ff) samma sak 

som kognitiv flexibilitet. Intensiteten och mängden individer spelar är en påverkande faktor 

och att det finns en möjlighet till att träna upp kognitiv flexibilitet, med hjälp av tv- och 

datorspel. Högre intensitetsnivå i spelet i form av stress, koordination och uträkningar gav ett 

förbättrande resultat av kognitivit flexibilitet. Det påvisades dock att intensiteten måste nå ett 

gränsvärde innan en individ kan förbättra sin kognitiva flexibilitet. 

1.3.2 Psykisk hälsa 

Wei Han-Ting, et al. (2012, s. 3-6) förklarar att tv- och datorspelandet är relaterat till en sämre 

psykisk hälsa. De menar att mängden tv- och datorspelanden är en avgörande faktor till den 

ökade risken av social fobi och ett beroende av att vara online, vilket därefter kan leda till 

depression. De konstaterade att även om kvinnor spelar generellt färre timmar var symptom 

av sjukdom, smärta och social fobi svårare hos dem än hos männen.  

 

Detta konstaterade även Van Rooij Antonius J., et al. (2011, s. 208 ff) som menar att de 

psykiska faktorerna med störst påverkan är känslan av ensamhet samt depression och låg 

självkänsla. Det finns tydliga skillnader på den psykiska hälsan beroende på individers 

spelvanor. Däremot måste skillnaderna i spelvanorna vara stora för att det ska synas skillnader 

i den psykiska hälsan. Detta innebär att de som var beroende av tv- och datorspel hade små 

psykiska skillnader gentemot de som spelar mycket. (Van Rooij Antonius J., et al. 2011, s. 

208 ff) 

 

Vår personlighet är dock opåverkad av att spela onlinespel (Jowon Park & Guiohk Lee 2012, 

s. 859). De faktorer som motiverade individerna mest var att spel är utbildande rent 

kunskapsmässigt samt att det kan vara en verklighetflykt där de kan assimilera sig i en annan 

kropp. Det framkommer däremot att vår personlighet påverkar hur vi agerar i onlinespelet. 

(Jowon Park & Guiohk Lee 2012, s. 859 ff) 

1.3.3 Fysisk hälsa 

Istvan et al. (2011, s. 21) menar att individers val av aktiviteter och vanor kan se annorlunda 

ut i olika länder. Högskolestudenter i Kina är stillasittande 15 till 20 procent mer än 

studenterna i England. De Engelska studenterna är dessutom 25 till 35 procent mer fysiskt 

aktiva än de från Kina. Högskolestudenter generellt har en högre nivå av stillasittande 

aktiviteter under lediga dagar men under samma perioder ökas tiden där de utför fysiska 

aktiviteter. (Soos Istvan, et al. 2011, s. 21) 
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Precis som i USA kan valet av att ha en stillasittande aktivitet leda till en försämrad hälsa. 

Eftersom en försämrad hälsa är ett ökande problem i USA togs det år 2008 fram 

rekommendationer för fysisk aktivitet. Det var i genomsnitt 56,5 procent som inte nådde 

rekommendationerna för fysisk aktivitet oavsett hur mycket stillasittande skärmtid deltagarna 

hade. I genomsnitt sitter elever 16,8 timmar per vecka framför en skärm varav tio timmar 

framför en dator. Det visade sig att tv-tittande inte påverkar mängden fysisk aktivitet. 

(Fountaine Charles J., et al. 2011, s. 106 ff) 

1.3.4 Motivation inom tv- och datorspel 

Enligt Hoffman och Nadelson (2010, s. 258 ff) spelar majoriteten tv- och datorspel för att det 

är roligt, över 60 procent för att det är målorienterat med psykologiska och materialistiska 

vinster och lite mer än hälften på grund av det sociala umgänget. Lite mindre än hälften 

spelade för att de fick en känsla av kontroll över sin karaktär i spelet samt en kontroll över det 

psykologiska, kognitiva och känslomässiga. (Hoffman Bobby & Nadelson Louis 2010, s. 258 

ff) 

 

I en liknande studie skriver Yee Nick (2006, s. 773 f) att individer som spelar mer än 22 

timmar per vecka motiveras av sociala, målinriktade (belöningar) och fördjupande 

(känslomässiga) faktorer. De mest populära målinriktade faktorerna var karaktärsutveckling, 

karaktäroptimering samt tävlingsmomenten. Bland de sociala faktorerna var allmän 

socialisering, relationer och sammarbete med andra som spelar de mest populära. I de 

fördjupande faktorerna var svaren fokuserade runt känslan av rollspel, verklighetsflykt, 

skräddarsy sin karaktär samt själva utforskandet av spelvärlden.  

 

Olika individer motiveras av olika faktorer men dessa faktorer behöver inte påverka varandra. 

I vissa fall kan alla faktorer tillsammans skapa den motivationen som krävs för att spela tv- 

och datorspel. (Yee Nick 2006, s. 773)   
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1.4 Syfte och frågeställningar 

1.4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers tv- och datorspelsvanor. 

1.4.2 Frågeställningar 

 Vad motiverar gymnasielever till att spela tv- och datorspel?  

 Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevers hälsa enligt WHO:s definition och tv- 

och datorspelsvanor? 

 Hur ser sambandet ut mellan gymnasielevers tv- och datorspelsvanor och deras betyg i 

idrott och hälsa? 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 KASAM 

KASAM är ett begrepp som Aaron Antonovsky skapade för att förstå hur ett hälsotillstånd 

fungerar hos människan. Eftersom människor bombarderas av stressorer som påverkar hälsan, 

där vissa individer påverkas mer än andra, ansåg han att det måste finnas en annan orsak till 

detta fenomen. (Antonovsky 1991, s. 17) Antonovsky ansåg att hälsa och ohälsa är motsatta 

poler som är sammanbundna. För att avgöra var individen befinner sig mellan dessa poler 

används begreppet KASAM, vilket även betyder känsla av sammanhang. Nivån av KASAM 

bestäms av tre faktorer: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (Antonovsky 1991, s. 

42 f) 

 

Att ha en stark begriplighet innebär att en individ förstår det som sker. För att det ska vara 

förståeligt krävs det att den nya informationen samordnas för att undvika kaos. Det kan 

handla om något som är tidigare känt eller något överraskande och okänt. Genom förnuftigt 

tänkande kan händelsen förklaras oavsett om den är önskad eller inte. (Antonovsky 1991, s. 

44 f)   

 

Hanterbarhet handlar om tillgångarna som en individ kan använda sig utav. Det kan vara 

materiella ting, egna tankar, andra människor, troendet och allt som kan användas för att 

hantera en situation. Hanterbarhet är viktigt för att undvika känslan av orättvisa där individen 

upplever sig handlingsförlamad. (Antonovsky 1991, s. 45) 
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Meningsfullhet är det som avgör en individs engagemang i olika uppgifter, med andra ord 

drivkraften. Det är den del som är avgörande för drivkraften. En stark meningsfullhet innebär 

inte enbart strävan efter utmaningar som är tillräckligt tidskrävande och viktiga, utan även att 

kunna ta till sig problem på ett positivt sätt. Om utmaningen inte når de krav eller skapar 

tillräckliga belöningar, skapas ett motstånd hos individen vilket kan minska meningsfullheten 

i utmaningen. (Antonovsky 1991, s. 46 f) 

 

Inför varje uppgift en individ ställs inför skapas ett KASAM-värde som riktar sig mot hälsa 

eller ohälsa. Skulle dessa tre komponenterna antigen vara höga eller låga räknas detta som ett 

stabilt läge med antigen bra eller dålig hälsa. (Antonovsky 1991, s. 48) Exempelvis när det 

handlar om att vara på en ny arbetsplats med en främmande miljö och okända arbetskamrater. 

Begripligheten och hanterbarheten kan i detta fall bli låg eftersom det finns en risk att inte 

förstå eller kunna hantera situationen. Meningsfullheten kommer däremot höjas eftersom det 

är en utmaning i livet som kan ge goda belöningar. 

 

Föreliggande studie förklarade tidigare (se 1.2.3) att en god hälsa, vilket innebär att individer 

strävar att hålla sig friska, är den största motivationsfaktorn (Hein 2012, s. 69 f). De tre 

KASAM-faktorerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som används för att veta 

vilken hälsa en individ har, kan därför användas för att analysera fråga 4, 5 och 6 ur enkäten 

(se Bilaga 3) för att ge en större förståelse i varför individer spelar tv- och datorspel. Fråga 4 

används för den sociala hälsan, fråga 5 för den fysiska hälsan och fråga 6 för den 

psykiska/mentala hälsan.  

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Denna studie ville få fram ett bredare resultat riktat mot en större population för att kunna 

generalisera tv- och datorspelsvanorna. Detta passade bäst med en undersökning som är 

kvantitativ i form av enkät, där frågorna är uppdelade i fyra delar (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 85). Första delen handlar om själva grundvanorna av tv- och datorspelande, den andra delen 

om motivation, den tredje delen om den psykiska och fysiska hälsan och den sista delen om 

skolämnet idrott och hälsa.  
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2.2 Enkätkonstruktion 

Största delen av enkäten består av ”beteendefrågor” eftersom studien handlar om målgrupens 

vanor. Det finns också kunskapsfrågor för att målgruppen ska förstå de begrepp som används 

i enkäten. Enkäten konstruerades med korta och tydliga frågor efter frågeställningarna med 

huvudgrupper som grundvanor, motivation, hälsa och betyg. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

229) Alla frågor förutom fråga 3 (se Bilaga 3) hade fyra till sex svarsmöjligheter där 

respondenten fick välja ett alternativ. Fråga tre hade sex svaralternativ och möjlighet till att 

lämna ett eget svar. För att dessutom skapa en bättre förståelse av studiens syfte var enkätens 

första sida ett informationsbrev. 

 

2.3 Urvalsgrupp 

Fyra skolor i Stockholms län kontaktades först för att fråga om tillåtelse till att utföra en 

undersökning på deras skolor. Efter att ett brev skickats ut till skolornas rektorer med 

information om studien, valde två skolor att acceptera ett besök och utdelningen av enkäter. 

Enkäterna delades ut till två närliggande skolor där undersökningsledaren har tidigare kända 

kontakter vilket innebär att studien utfördes ur ett ”bekvämlighetsurval” (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 94). Det var sammanlagt 120 respondenter, varav 76 elever från sex klasser  

respektive 44 elever i tre klasser i två olika gymnasieskolor, som svarade på enkäterna. 

Eftersom det var gymnasiestudenter blev åldersgruppen mellan 15 till 18 år.  

 

2.4 Procedur 

Datainsamlingen som användes för denna studie var en ”lämna och hämta enkät” som innebär 

att undersökningsledaren besöker platsen där enkäten ska delas ut. Ledaren stannar dessutom 

kvar på undersökningsplatsen för att omgående ta emot enkäterna efter att de besvarats. Detta 

ger dessutom respondenterna möjligheten att ställa frågor till undersökningsledaren om 

enkäten, vilket minimerar risken för bortfall (Hassmén & Hassmén 2008, s. 249 f). 

Informationsbrevet, som var första sidan på enkäten, skickades ut till de skolor som skulle 

kunna besökas. Efter att båda skolorna läst och godkänt undersökningen kontaktades 

rektorerna för att bestämma tid och plats för besöket. Undersökningsledaren träffade sedan en 

kontaktperson vid respektive skola som följde med runt till klasserna. Inför varje klass 

introducerade ledaren sig själv och gav väsentlig information inför undersökningen. Under 
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tiden respondenterna svarade på enkätfrågorna stannade undersökningsledaren kvar i 

klassrummet för att kunna svara på frågor.  

 

2.5 Databearbetning 

Efter att undersökningen fått in enkäterna skrevs de in i analysprogrammet Defgo. I Defgo 

skapades korstabuleringar för att jämföra och se samband mellan de olika frågorna med 

diagram och tabeller.  

 

 

Figur 1. Analysschema  

 

För att få fram ett väsentligt resultat som berör spelvanor användes den första frågan som en 

jämförelsepunkt till de övriga frågorna. Det enda undantaget var när fråga 8 jämfördes med 

fråga 9. Korstabuleringen kunde dessutom delas in i grupper för att kunna svara på 

frågeställningarna (se Figur 1). 

 



12 

 

 

Figur 2. Analysmetod. Procent (n=114)  

 

Till alla frågor som analyserades användes analysmetoden ”korstabulering” vilket innebär att 

två frågor jämfördes mot varandra. Sedan användes måttvärdet ”typvärde” vilket är det mest 

frekventa svaren från resultaten. Till exempel visar bilden ovan att av de som spelar 7 dagar 

per vecka har flest svarat ”30 minuter eller mer”. Pilen i Figur 2 visar åt vilket håll som 

läsaren ska jämföra korstabuleringen. Den lodrätta linjen som är sammakopplad mellan två 

ringar visar den totala andelen svar av samtliga respondenter. Till exempel är det 17 procent 

som svarat ”10 till 19 minuter” av det antalet respondenter som svarat på frågan. 

 

För att lättare kunna förstå hur analysmetoden används, är kommande text i 

databearbetningsstycket hjälpmedel för vissa frågor i resultatet.  

 

I fråga 1 ”Hur ofta spelar du” går det att svara ”jag spelar inte alls” (se Bilaga 3). I fall en 

respondent svarade att de inte spelar alls ombads de att gå vidare till fråga 4 vilket innebär 

färre antal svar på fråga 2 och fråga 3. 

 

I fråga 5 ”Hur länge är du sammanlagt fysisk aktiv under 1 dag” Användes dikotomisering för 

att ta reda på vilka som är fysiskt aktiva enligt rekommendationerna i FYSS. En 

dikotomisering är en uppdelning av svarsalternativen vilket i denna fråga innebär att svar ett, 

två och tre får ett resultat och fråga 4 ett annat resultat (se bilaga 3). Det resulterade i att de 

enda som räknas som fysiskt aktiva är de respondenterna som svarade ”30 minuter eller mer”.  
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I tabell 2 där frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” jämfördes med svaren på frågan 

”Hur många timmar i följd spelar du vanligtvis” användes dikotomisering. Ena gruppen var 

de som svarade ”4 till 6 timmar” och ”6 timmar eller mer”. Den andra gruppen var de som 

svarade ”2 till 4 timmar” och ”0 till 2 timmar”.  

 

2.6 Bortfall 

Undersökningens mål var att få in 120 enkäter och när målet nåddes bröts undersökningen. 

Eftersom det inte framkom i diskussionen med skolorna om antalet elever följde 

kontaktpersonerna i respektive skola med till olika klasser tills undersökningsledaren fått in 

120 enkäter. Detta innebär att det endast är de som inte ville svara på enkäten som räknas som 

bortfall vilket sammanfattades med att det inte fanns något extern bortfall i denna 

undersökning. 

 

Eftersom undersökningsledaren var på plats under själva enkätundersökningen blev 

svarsfrekvensen hög och endast sex av 120 respondenter räknades som internt bortfall. Fyra 

av dessa berodde på att respondenterna inte svarade på första frågan och två för att de hade 

kryssat i fler än ett svar på fråga 4.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Fyra faktorer användes i denna studie för att öka reliabiliteten och validiteten.  

Den första faktorn var miljön där respondenterna svarade på enkäterna. De finns många 

omständigheter i en miljö som kan påverka respondenterna på ett sätt som inte gynnar 

undersökningen. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 232) Undersökningen genomfördes därför i 

ett klassrum, mitt i en lektionstimme, på förmiddagen och under en dag. Detta innebar att alla 

respondenterna fick svara på enkäten under samma förhållanden. 

 

Den andra faktorn var att det fanns en risk för att de som svarade på enkäten påverkades av 

sina klasskamrater. De kunde svara oärligt på frågorna för att framställa sig själva som bättre 

individer. Ett exempel på detta är om den sociala kretsen anser att tv- och datorspelande är 

negativt. Det kan skapa en risk för att de skriver en lägre tidsanvändning av just tv- och 

datorspelande än vad som är sant. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 230) För att undvika detta 

bad undersökningsledaren att eleverna skulle sitta med minst en meters mellanrum från 
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varandra. Detta för att skapa en privat yta där kamraterna inte kunde titta och påverka någon 

annans svar. 

 

Den tredje faktorn var själva testinstrumentet som i detta fall var enkäten. Att ha 

återkommande och samma fel i ett instrument kan skapa bortfall, vilket minskar reliabiliteten. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 130) De fel som kan uppstå är missförstånd av frågorna, 

felaktiga meningsuppbyggnader och förvirrande svarslaternativ. Enkäten undersöktes därför 

ett flertal gånger av sex testpersoner från en högskola, som läste genom frågorna och svaren 

för att ge feedback. För att ytterligare eliminera problem som kunde uppstå med 

testinstrumentet stannade undersökningsledaren kvar i klassrummet för att kunna svara på 

frågor från respondenterna angående enkäten. 

 

Den fjärde och sista faktorn är att bekvämlighetsurvalet kan medföra ett problem eftersom det 

kan vara svårt att generalisera en urvalsgrupp som är inom närliggande område till en 

population. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94) Detta motarbetades genom att öka 

urvalgruppens storlek och därmed få fler enkäter insamlade.  

 

2.8 Etiska Aspekter 

Denna undersökning har använts sig utav de fyra etiska kraven informations-, samtycke-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Hassmén, Nathalie & Hassmén, Peter 2008, s. 390). 

 

Undersökningsledaren sa inför varje undersökning vad studien handlar om och vilken skola 

som representerades. Ledaren förklarade dessutom att det var frivilligt att svara på enkäten, 

att respondenterna kommer vara helt anonyma, att informationen enbart kommer användas 

inom forskningssyfte och att enkäterna kommer förstöras efter att studien är utförd. 
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3. Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Redovisningen är strukturerad i efter studiens tre 

frågeställningar. Kapitlet ger inledningsvis en översikt av respondenternas spelvanor (se Figur 

1 och 2). 

3.1 Grundvanor 

Tabell 1. I denna tabell visas urvalsgruppens svar på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och 

datorspel”. Procent (n = 114) 

Hur ofta spelar du tv- och 

datorspel? 

                Absoluta tal                            procent 

7 dagar per vecka 29 26 

5-6 dagar per veckan 21 18 

3-4 dagar per vecka 13 11 

1-2 dagar per vecka 32 28 

Jag spelar inte (hoppa till fråga 4) 19 17 

Ack. Svar 114  

 

114 respondenterer svarade på frågan om hur ofta de spelar tv- och datorspel. Av de 114 

eleverna som svarade i enkäten var det 83 procent som spelar minst en dag per vecka vilket 

innebär att det är 17 procent som inte spelar alls. 28 procent svarade att de spelar 1 till 2 dagar 

per vecka samt de 26 procent som svarade att de spelar 7 dagar per vecka. 11 procent svarade 

att de spelar 3 till 4 dagar per vecka.   

Resultatet visar att det är ett fåtal av respondenterna som inte spelar tv- och datorspel.  

 

Tabell 2. I denna tabell jämförs svaren frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Hur många timmar i följd spelar du vanligtvis”. Procent (n = 95) 

 6 timmar eller mer 4 till 6 timmar 2 till 4 timmar 0 till 2 timmar 

Hur ofta 

spelar du 

tv- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 34 10 45 10 

5-6 dagar per vecka 5 29 43 24 

3-4 dagar per vecka 8 8 62 23 

1-2 dagar per vecka 0 0 28 72 

 

Eftersom 19 respondenter inte spelar alls svarade de inte på frågan ”hur många timmar i följd 

spelar du”. Detta visar tabellen ovan då det är totalt 95 svar som använts i denna 

korstabulering. 45 procent av de som spelar 7 dagar per vecka, 33 procent av de som spelar 5 
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till 6 dagar per veckan, 15 procent av de som spelar 3 till 4 dagar per vecka och ingen som 

spelar 1 till 2 dagar per vecka svarade att de spelar mer än fyra timmar i följd. 55 procent av 

de som spelar 7 dagar per vecka, 67 procent av de som spelar 5 till 6 dagar per veckan, 85 

procent av de som spelar 3 till 4 dagar per vecka och 100 procent av de som spelar 1 till 2 

dagar i veckan svarade att de spelar färre än 4 timmar i följd. 

Resultatet visar att de flesta respondenterna inte spelar mer än fyra timmar. Det visar även att 

ju fler dagar i veckan respondenterna spelar ju fler timmar i följd spelar de. 

 

3.2 Vad motiverar gymnasielever till att spela tv- och datorspel?  

Tabell 3. I denna tabell jämförs svaren på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Jag spelar tv- och datorspel för att…”. Procent (n = 95) 

 vänner 

och 

familj 

lugn och 

trygg  

vill bli 

bäst  

allmänt 

bra 

kul att 

spela 

fly från 

vardag 

inget 

annat att 

göra 

 

Hur ofta 

spelar du 

TV- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 34 31 21 21 69 14 24  

5-6 dagar per veckan 38 33 10 21 76 10 14  

3-4 dagar per vecka 23 8 0 23 77 8 38  

1-2 dagar per vecka 19 9 13 16 53 3 38  

Totalt andel svar per 

anledning för att spela 
28 21 13 21 66 8 28  

 

De 19 respondenterna som inte spelar alls svarade inte på frågan om varför de spelar. 

Eftersom frågan ” Jag spelar tv- och datorspel för att…” var en flervalsfråga gav 95 

respondenter 177 svar på denna fråga. Oavsett hur respondenterna svarade på fråga 1 ”Hur 

ofta spelar du tv- och datorspel” svarade 66 procent att en av anledningarna till varför de 

spelar är för att det är kul. Förutom att det är kul att spela svarade 38 procent som spelar 5 till 

6 dagar per vecka och 34 procent av de som spelar 7 dagar per vecka att en av anledningarna 

till att de spelar är för att vänner och familj gör det. 33 procent som spelar 5 till 6 dagar per 

vecka och 31 procent som spelar 7 dagar per vecka svarade även att de spelar för att de får 

känslan av lugn och trygghet. Det visade sig även att 38 procent som spelar 1 till 2 dagar per 

vecka och 38 procent som spelar 3 till 4 dagar per vecka svarade att de spelar för att de inte 

har något annat att  

göra. 
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Resultatet visar att det är vanligast att spela för att det är kul. Det framkommer även att 

respondenterna spelar för att de inte har något annat att göra, för att umgås med familj och 

vänner samt för att de blir lugna och trygga. 

3.3 Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevers hälsa och tv- och 

datorspelsvanor? 

Tabell 4. I denna tabell jämförs svaren på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Hur mycket umgås du med vänner och familj” . Procent (n = 114) 

 Nästan aldrig Några gånger i 

månaden 

Några gånger i 

veckan 

Varje dag 

Hur ofta 

spelar du  

tv- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 3 10 17 69 

5-6 dagar per vecka 5 14 29 52 

3-4 dagar per vecka 0 0 54 46 

1-2 dagar per vecka 0 3 28 69 

Jag spelar inte (hoppa till 

fråga 4) 

0 0 26 74 

 

Oavsett hur respondenterna svarade på fråga 1 ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” svarade 

92 procent av 114 respondenter att de umgås några gånger i veckan samt att de umgås varje 

dag med vänner och familj. Däremot visade det sig att 19 procent av de som spelar 5 till 6 

dagar per vecka och 14 procent av de som spelar 7 dagar per vecka svarade att de nästan 

aldrig umgås samt att de umgås några gånger i månaden med vänner och familj.  

Resultatet visar att de flesta respondenterna umgås varje dag eller några gånger i veckan med 

vänner och familj. Det framkommer även att ju mer respondenterna spelar ju mindre umgås 

de med vänner och familj. 
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Tabell 5. I denna tabell jämförs svaren på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Hur länge är du vanligtvis fysiskt aktiv sammanlagt under en dag” . 

Procent  (n = 114) 

 0 till 9 

minuter 

10 till 19 minuter 20 till 29 

minuter 

30 minuter eller 

mer 

Hur ofta 

spelar du 

tv- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 14 10 14 62 

5-6 dagar per vecka 10 14 24 52 

3-4 dagar per vecka 8 23 23 46 

1-2 dagar per vecka 16 19 6 59 

Jag spelar inte (hoppa 

till fråga 4) 

5 21 16 58 

Totalt andel svar per 

längden fysisk aktiv 
11 17 15 57 

 

Av 114 respondenter svarade 57 procent att de vanligtvis är fysiskt aktiva mer än 30 minuter 

under 1 dag oavsett hur respondenterna svarade på fråga 1 ”Hur ofta spelar du tv- och 

datorspel”. Av de som spelar 7 dagar per vecka var det 62 procent som var fysiskt aktiva 30 

minuter eller mer.  

Resultatet visar att de flesta respondenterna är fysiskt aktiva mer än 30 minuter per dag 

oavsett om de spelar tv- och datorspel eller inte.  

 

Tabell 6. I denna tabell jämförs svaren på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Hur mår du psykiskt/mentalt”. Procent (n = 114) 

 Jag känner 

mig nedstämd 

Jag mår sådär Jag mår 

ok 

Jag mår bra Jag mår 

super bra 

Hur ofta 

spelar du 

tv- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 0 0 14 45 41 

5-6 dagar per vecka 0 5 29 33 33 

3-4 dagar per vecka 0 8 15 46 31 

1-2 dagar per vecka 0 0 9 44 47 

Jag spelar inte (hoppa till 

fråga 4) 

0 11 5 32 53 

Totalt andel svar per 

psykiskt/mentalt tillstånd 
0 4 14 40 42 

 

Av 114 respondenter svarade 82 procent att de mår bra eller att de mår superbra oavsett hur 

respondenterna svarade på fråga 1 ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel”. Av de som spelar 7 
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dagar per vecka var det ingen som svarade att de känner sig nedstämda eller att de mår sådär. 

Däremot svarade 11 procent av de som inte spelar alls att de mår sådär.  

Resultatet visar att de flesta respondenterna mår bra eller mår super bra. Det visar även att de 

som inte spelar alls har flest antal respondenter som mår sådär 

3.4 Hur påverkar tv- och datorspelsvanor gymnasieelevers betyg i 

idrott och hälsa? 

Tabell 7. I denna tabell jämförs svaren på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa” . Procent (n = 114) 

 A / Mycket 

väl godkänt 

B / C / Väl 

godkänt 

D / E / 

Godkänt 

F / Icke 

godkänt 

Hur ofta 

spelar du 

tv- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 21 10 31 10 17 10 

5-6 dagar per vecka 10 14 29 14 19 14 

3-4 dagar per vecka 0 23 31 0 31 15 

1-2 dagar per vecka 13 19 13 25 19 13 

Jag spelar inte (hoppa till 

fråga 4) 

5 37 21 16 5 16 

Totalt andel svar per 

betyg  
1 19 24 15 18 13 

 

Av de 114 respondenterna var det 19 procent som svarade att de hade B och 24 procent som 

svarade att de hade C/Väl godkänt i betyg oavsett hur respondenterna svarade på fråga 1 ”Hur 

ofta spelar du tv- och datorspel”. 21 procent av de som spelar 7 dagar per vecka svarade att 

deras senaste betyg i idrott och hälsa var ett A/Mycket väl godkänt. Det var däremot 5 procent 

av de som inte spelar alls som hade fått betyget A/Mycket väl godkänt. Av de som inte spelar 

alls svarade 16 procent att de hade fått ett F/Icke godkänt i betyg, till skillnad från de som 

spelar 7 dagar per vecka där 10 procent svarade att de fått betyget F/Icke godkänt. 

Resultatet visar att respondenter som spelar 7 dager i veckan har fler A/Mycket väl godkänt i 

betyg än de respondenter som inte spelar alls. 
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Tabell 8. I denna tabell jämförs svaren på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Hur var din senaste närvaroprocent i ämnet idrott och hälsa” . Procent (n 

= 114) 

 0 till 25 

procent 

25 till 50 

procent 

50 till 75 

procent 

75 till 100 

procent 

Hur ofta 

spelar du 

tv- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 17 0 14 69 

5-6 dagar per vecka 14 5 19 62 

3-4 dagar per vecka 15 8 31 46 

1-2 dagar per vecka 9 9 13 69 

Jag spelar inte (hoppa till fråga 4) 5 5 11 79 

Totalt andel svar per 

närvaroprocent 
12 5 16 67 

 

67 procent av 114 respondenter svarade att deras närvaro var 75 till 100 procent. Av 

respondenterna som inte spelar alls svarade 79 procent att de hade 75 till 100 procents 

närvaro. Inom samma grupp svarade dessutom 5 procent att de hade en närvaro på 0 till 25 

procent. Av de som spelar 7 dagar per vecka svarade däremot 17 procent att de hade 0 till 25 

procent närvaro.    

Resultatet visar att respondenternas spelvanor kan vara påverkande faktor i närvaro av ämnet 

idrott och hälsa.  
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Tabell 9. I denna tabell jämförs svaren på frågan ”Hur ofta spelar du tv- och datorspel” med 

svaren på frågan ”Vad anser du är din största styrka i ämnet idrott och hälsa” . Procent      

(n = 114) 

 Teoretiska och 

praktiska 

moment 

Enbart Praktiska 

moment 

Enbart Teoretiska 

moment 

Har inga 

styrkor i 

ämnet 

Hur ofta 

spelar du 

tv- och 

datorspel? 

7 dagar per vecka 28 55 3 14 

5-6 dagar per vecka 24 48 10 19 

3-4 dagar per vecka 8 69 0 23 

1-2 dagar per vecka 34 50 9 6 

Jag spelar inte (hoppa 

till fråga 4) 

32 58 0 11 

Totalt andel svar per 

styrka i ämnet 
27 54 5 13 

 

87 procent av alla respondenter anser att de har teoretisk och/eller praktisk styrka i ämnet 

idrott och hälsa. Det går även utläsa att 19 procent av de som spelar 5 till 6 dagar i veckan och  

15 procent av de som spelar 7 dagar i veckan svarade att de inte har några styrkor i ämnet. De 

respondenterna som inte spelar var det 11 procent som svarade att de inte har några styrkor i 

ämnet.  

Resultatet visar att de flesta respondenterna anser att de har styrkor i ämnet idrott och hälsa 

oavsett deras spelvanor 
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Tabell 10. I denna tabell jämförs svaren på frågan ” Hur var din senaste närvarorprocent i 

ämnet idrott och hälsa” med svaren på frågan ” Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott 

och hälsa” . Procent (n = 114) 

 0 till 25 % 25 till 50 % 50 till 75 % 75 till 100 % 

Vilket var ditt 

senaste betyg i 

ämnet idrott 

och hälsa? 

A / Mycket väl godkänt 0 0 0 100 

B / 0 5 5 91 

C / Väl godkänt 11 4 15 70 

D / 0 6 24 71 

E / Godkänt 15 5 30 50 

F / Icke godkänt 53 13 20 13 

 

Samtliga respondenter som hade A / Mycket väl godkänt i betyg hade även 75 till 100 

procents närvaro. 53 procent av de som hade F / Icke godkänt i betyg hade 0 till 25 procents 

närvaro. 

Resultatet visar att närvaron kan vara en anledning till att respondenterna fått F/icke godkänt i 

betyg 

 

 

4 Diskussion och Analys 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers tv- och datorspelvanor med 

frågeställningar som kopplats till motivation, hälsa och skolämnet idrott och hälsa. 

 

4.1 Motivationen 

De flesta respondenterna i denna studie svarade att de hade någon sorts vana av tv- och 

datorspel. De svarade även att ju fler dagar per vecka de spelade, ju fler timmar i följd spelade 

de. Detta skulle kunna vara kopplat till individers motivation. Såväl tidigare forskning och 

svaren denna studie, visar att den största anledningen till att spela tv- och datorspel är att 

aktiviteten upplevs som rolig (Hoffman Bobby & Nadelson Loius 2010, s. 258 ff) (Yee Nick 

2006, s. 773 f). Att uppleva något som ”roligt” kan ses som en inre motivationsfaktor (Hein 

2012, s. 17). Denna inre motivationsfaktor kan även förklara att individer spelar för att uppnå 

en känsla av kontroll (Hoffman Bobby & Nadelson Louis 2010, s. 258 ff). Det krävs däremot 

en inre och en yttre motivation för att nå full förståelse till varför individer spelar tv- och 
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datorspel. (Hein 2012, s. 14-17) En yttre motivationsfaktor kan i detta fall vara den sociala 

motivationen. Finns motivation till att utföra en aktivitet kan detta vara identitetsskapande. 

Det skapas alltså ett behov att utföra aktiviteten för att behålla den sociala umgängeskretsen 

som individen har. (Larsson 2008, s. 21) I denna studie svarade respondeterna att en 

anledning till att spela tv- och datorspel är den sociala faktorn vilket också överensstämmer 

med tidigare forskning (Yee Nick 2006, s. 773 f)  

 

Som förklaringsbakgrund till varför respondenterna i denna studie motiveras av sociala 

faktorer används KASAM och begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005). Hanterbarhet, som handlar om de resurserna som en individ har 

tillgängligt, är stark i detta fall eftersom de flesta respondenterna och deras vänner har tillgång 

och möjlighet till att spela. Detta skapar i sin tur en hög begriplighet eftersom de tillsammans 

med sina vänner fått möjligheten att skaffa erfarenheter av spel redan från tidig ålder. 

(Ungdomsstyrelsen 2006, s. 14) Den komponent som möjligen har en mindre betydelse för 

varför en individ inte spelar är meningsfullheten. Den handlar mer om känslan av att det finns 

rätt utmaningar och belöningar för att ta sig igenom de problemen som återfinns i tv- och 

datorspel.  

 

Att en aktivitet är social och rolig skulle kunna vara ett effektivt arbetssätt för till exempel en 

idrottslärare. Utan dessa motivationsfaktorer kan det bli svårt att behålla drivkraften till att nå 

lärarens och elevernas egen målsättning (Hein 2012, s. 17). Det skulle dessutom kunna vara 

en indikation på hur gymnasieelever uppfattar något som måste utföras och något som de 

själva väljer att utföra. Eftersom den inre motivationsfaktorn är kontrollerbar kan en 

gymnasieelev välja att utföra något som är roligt och socialt (Hein 2012, s. 17). En yttre 

motivationsfaktor som att behöva närvara på en idrottslektion skulle alltså kunna fungera 

bättre om eleverna får en större möjlighet att påverka lektionen med egna val. 

 

4.2 Hälsan 

Över 50 procent av respondenterna i denna studie, oberoende om de spelar tv- och datorspel 

eller inte, svarade att de nådde rekommendationen av fysisk hälsa vilket även överensstämmer 

med tidigare forskning (Fountaine Charles J., et al. 2011, s. 106 ff). Att ha en stillasittande 

aktivitet behöver alltså inte påverka den mängd fysisk aktivitet en individ utför. Detta syns 

även i denna studie där de respondenterna som spelar sju dagar i veckan har fler antal svar att 

de är fysiskt aktiva i mer än 30 minuter per dag, än de som inte spelar alls. Detta behöver 
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dock inte vara ett svar på hur bra fysisk hälsa en individ har. FHI skriver i FYSS att eftersom 

individer kan både vara stillasittande en stor del av dagen samtidigt som de kan vara 

högaktiva, behöver dessa två faktorer analyseras separat och jämföras för att få ett resultat på 

den fysiska hälsan (FYSS 2008, s. 97). 

 

I diskussionen om den sociala hälsan handlar det till stor del om hur mycket en individ umgås 

med vänner och familj. I denna studie fanns det enbart små skillnader i respondenternas svar 

angående hur mycket de umgås med vänner och familj. De skillnader som syns i svaren är att 

de som spelar tv- och datorspel spenderar lite mindre tid med sin familj än de som inte spelar 

alls. En påverkande faktor skulle kunna vara att de respondenter som spelar inte ingår i en 

social umgängeskrets som spelar tv- och datorspel. Den sociala umgängeskretsen är en 

anledning till att individer spelar. Skulle däremot en individ byta miljö där tv- och datorspel är 

mindre accepterat, kan den sociala motivationen försvinna. Tidigare forskning är på denna 

punkt lite motsägande då en artikel skriver att en av anledningarna till att spela är den sociala 

aspekten (Yee Nick 2006, s. 773 f).  Samtidigt menar Wei Han-Ting, et al. (2012, s. 3-6) att 

tv- och datorspelsvanor är relaterat till social fobi. Därför är det svårt att säga om de som 

spelar tv- och datorspel gör det för att de vill umgås med familj och vänner eller om de spelar 

för att de vill undvika det sociala samspelet med andra människor. 

 

I tidigare studier om psykisk hälsa finns artiklar som visar att olika tv- och datorspelsvanor 

kan skapa en känsla av ensamhet, depression och låg självkänsla. Att spela mycket var alltså 

en bidragande orsak till att ha en sämre hälsa. (Van Rooij Antonius J., et al. 2011, s. 208 ff) 

Detta överensstämmer inte med denna studie eftersom över 80 procent av alla respondenter, 

oavsett om de svarat att de spelar eller inte, svarade att de psykiskt/mentalt mår bra eller 

bättre. Det kan alltså finnas andra faktorer än tv- och datorspelande som påverkar en individs 

psykiska/mentala hälsa.  

 

Det finns alltså tidigare forskning som visar att den psykiska/mentala hälsan påverkas negativt 

av ökad mängd tv- och datorspelande samtidigt som över 80 procent av respondenterna från 

denna studie svarade att de mår bra eller superbra. Eftersom de som spelar tv- och datorspel 

tycks besitta hög begriplighet och hanterbarhet går det att förklara skillnaden i resultaten med 

en varierande meningsfullhet. Om vi utgår från att de som spelar mycket finner hög 

meningsfullhet i själva spelandet resulterar detta i en hög KASAM som betyder en stabil och 

bra hälsa. Det kan också vara så att individer inte når de rekommendationer som FIH anser är 
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nödvändigt för en bra hälsa, vilket leder till att meningsfullheten blir låg. Att ha en hög 

begriplighet och hanterbarhet samt en låg meningsfullhet innebär att individens KASAM rör 

sig mot en sämre hälsa. Eftersom det är svårt att få fram känslor i en enkätstudie skulle det 

även behövas en kvalitativ studie för att kunna gå djupare i hur en individs hälsa påverkas av 

tv- och datorspel. 

 

4.3 Betyget 

Av alla respondenter är det störst andel av de som spelar sju dagar per vecka som svarat att de 

antingen har C/Väl godkänt eller A/Mycket väl godkänt i idrott och hälsa. Detta skulle kunna 

handla om vad en individ lär sig av att spela tv- och datorspel, vilket enligt tidigare forskning 

kan vara kognitiv flexibilitet. (Glass Brian D., et al. 2013, s. 3 ff). Eftersom nästan 90 procent 

av respondenterna svarade att de har en praktisk och/eller teoretisk styrka i ämnet idrott och 

hälsa kan denna studie visa att kognitiva komponenter som perception, uppmärksamhet, 

minne och föreställning kan vara faktorer som inverkar positivt på möjligheten att få ett högt 

betyg i ämnet idrott och hälsa (se bilaga 2). Det kognitiva systemet kan alltså hjälpa 

individerna att hantera, komma ihåg och våga prestera oavsett om det är teoretiska eller 

praktiska tester. 

 

Av de respondenter som spelar sju dagar i veckan svarade nästan 20 procent att de har en 

väldigt låg närvaroprocent i ämnet idrott och hälsa. Detta kan vara kopplat till de som fått F / 

icke godkänt i betyg eftersom en närvaro under 25 procent kan vara en bidragande faktor till 

att få underkänt i ämnet. För lärare i ämnet idrott och hälsa kan de elever som inte är 

närvarande under lektionerna vara den största utmaningen. Då närvaro kan vara förknippat 

med motivation eller begreppet meningsfullhet enligt KASAM. Eftersom respondenterna 

möjligtvis anser att tv- och datorspel är mer motiverande och mer meningsfullt än kunskaper 

inom idrott och hälsa, kan läraren behöva använda sig av nya pedagogiska sätt som ökar 

elevernas motivation.  

Eftersom individer utför handlingar utifrån bland annat yttre motivation kan bristen på till 

exempel belöningar göra att vissa elever väljer att inte närvara under idrott och hälsa 

lektionerna (Hein 2012, s. 15). Att möjligtvis använda tv- och datorspel som ett hjälpmedel 

under idrottslektioner skulle kunna locka gymnasieelever och samtidigt ge dem en chans att 

förbättra den egna kognitiva flexibiliteten (Glass Brian D., et al. 2013, s. 3 ff). 
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4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder denna studie på ett positivt samband mellan en hög grad av tv- och 

datorspel och högt betyg i idrott och hälsa. Denna studie tyder även på att tv- och datorspel 

inte påverkar vare sig den fysiska eller psykiska hälsan. Den sociala hälsan är däremot svårare 

att tyda då resultaten inte visar någon större skillnad mellan olika grupper och tidigare 

forskning säger emot varandra.  

 

Studien bidrar till att i viss mån ge förståelse till varför gymnasieelever väljer att spela tv- och 

datorspel. Frågan är då hur lärare i idrott och hälsa samt vuxna i en fostrande roll ska ställa sig 

till denna aktivitet. Möjligtvis kan tv- och datorspel vara ett hjälpmedel under lektionstimmar 

som ger en positiv utveckling för det kognitiva systemet.  

 

4.5 Metoddiskussion 

En styrka med denna studie är att den jämför tv- och datorspelvanor med betygsbedömning i 

ämnet idrott och hälsa, vilket är ett relativt outforskat område. En annan styrka är att studien 

hade ett väldigt litet bortfall vilket ökar tillförlitligheten.    

En svaghet i studien är att respondenterna själva fick svara på enkätfrågorna istället för att 

faktiska mätningar utfördes, till exempel att använda ett mer noggrant instrument, till exempel 

observation för att mäta deras nivåer av fysisk aktivitet. Detta sänker tillförlitligheten i 

studien. 

En annan svaghet är att urvalet är relativt litet då endast två skolor deltog i studien och kan 

därför inte representera gymnasieelever i hela Sverige.  

Ytterliggare en svaghet som påverkade validiteten var att resultatet inte analyserades 

statistiskt. Detta skapar en försämrad trovärdighet då resultaten räknas som slumpmässiga. 

Det är även en av huvudanledningarna till att denna studie bör användas som bakgrund och 

inspiration för att forska vidare inom samma syfte. 

 

Denna studie kan användas som en pilotstudie för att kunna utföra vidareforskning inom 

ämnet. Eftersom denna studie har ett litet urval som endast representerar Stockholms län bör 

nästa studie ha ett större urval med fler skolor över hela landet för att representera alla 

gymnasielever i Sverige. För att även öka validiteten bör en mer noggrann kvantitativ 

undersökning (observation) användas och för att komplettera känslan av hälsa bör kvalitativa 

undersökningar (intervju) användas för en djupare förståelse. 
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Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielevers tv- och datorspelsvanor. 

 

 Vad motiverar gymnasielever till att spela tv- och datorspel?  

 Hur ser sambandet ut mellan gymnasieelevers hälsa enligt WHO:s definition och tv- 

och datorspelsvanor? 

 Hur ser sambandet ut mellan gymnasielevers tv- och datorspelsvanor och deras betyg i 

idrott och hälsa? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Online, gaming, video, school, physical, sedentary, behavior, motivation, game, cognitive    
 

 

Var har du sökt? 
PubMed, Google Schoolar, SportDiscus 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: online gaming* and social 

Google Scholar: motivation online gaming behavior 

SportDiscus: sedentary behavior* and physical  

SportDiscus: video games 

SportDiscus: video gaming* and motivation 

SportDiscus: video gaming* cognitive 

SportDiscus: online gaming 

SportDiscus: game* cognitive 

 

Kommentarer 
Det enklaste sättet att hitta forskning inom detta område är att söka på Google Scholar. Om 

du hittar en forskning som du inte kommer åt går du vidare till artikeldatabaser som PubMed 

och SportDiscus. 
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Bilaga 2 

 

Figur 3. Betygskriterier för ämne Idrott och hälsa 

 

 

 

Figur 4. Betygskriterier för ämne Idrott och hälsa 
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Bilaga 3 

 

 

 

Hej! 

Jag är en student som går på Lärarprogrammet i Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm.  Just nu arbetar jag med mitt självständiga arbete 

(examensarbete) som handlar om tv- och datorspelsvanor hos gymnasielever. 

För att ta reda på detta utför jag en enkätundersökning, som jag hoppas att Du 

vill svara på. Din medverkan är helt frivillig, men jag hoppas att du kan ta dig 

tid att svara på dessa frågor eftersom dina svar är viktiga för mitt arbete.  

Du är helt anonym och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det 

betyder att det inte på något sätt kommer att framgå vem som har svarat vad. 

Enkäterna kommer enbart att användas till denna studie, och sedan förstöras. 

Tack på förhand! 

Christian Eriksson 

GIH HT-2013 
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Skola:………………………………………………………………. 

 

1. Hur ofta spelar du tv- och datorspel? 

7 dagar per vecka  ☐ 

5-6 dagar per veckan  ☐             

3-4 dagar per vecka      ☐ 

1-2 dagar per vecka    ☐ 

Jag spelar inte (hoppa till fråga 4) ☐ 

           

2. Hur många timmar i följd spelar du vanligtvis? 

6 timmar eller mer ☐ 2 till 4 timmar  ☐ 

4 till 6 timmar ☐ 0 till 2 timmar  ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Fortsättning nästa sida 
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3. Jag spelar tv- och datorspel för att… (du får välja fler svarsalternativ) 

Mina vänner och/eller familjemedlemmar spelar tv- och datorspel ☐  

Jag känner mig lugn och trygg när jag spelar tv- och datorspel ☐ 

Jag vill bli bäst på ett spel    ☐ 

Jag är allmänt bra på att spela   ☐ 

Det är kul att spela    ☐ 

Jag kan fly från vardagen    ☐ 

Jag har inget annat att göra    ☐ 

Annat……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

4. Hur mycket umgås du med vänner och familj? 

Nästan aldrig  ☐ 

Några gånger i månaden ☐ 

Några gånger i veckan ☐ 

Varje dag  ☐ 

 

5.  Hur länge är du vanligtvis fysisk aktiv sammanlagt under 1 dag? (Att 

vara fysisk aktiv innebär att du minst ska hålla en måttlig intensitet, exempelvis 

en rask promenad 

0 till 9 minuter ☐  20 till 29 minuter ☐ 

10 till 19 minuter  ☐  30 minuter eller mer ☐ 

     

 

          

 

 

 

 Fortsättning nästa sida
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6. Hur mår du psykiskt/mentalt? 

Jag känner mig nedstämd ☐ 

Jag mår sådär  ☐ 

Jag mår ok  ☐ 

Jag mår bra  ☐ 

Jag mår super bra ☐ 

 

7. Vilket var ditt senaste betyg i ämnet idrott och hälsa? 

A / Mycket väl godkänt ☐  D /  ☐ 

B /   ☐  E / Godkänt  ☐ 

C / Väl godkänt ☐  F / Icke godkänt ☐ 

 

8. Hur var din senaste närvarorprocent i ämnet idrott och hälsa? 

0 till 25 procent ☐  50 till 75 procent ☐ 

25 till 50 procent ☐  75 till 100 procent ☐ 

 

9. Vad anser du är din största styrka i ämnet idrott och hälsa? 

Teoretiska och praktiska moment ☐   

Enbart Praktiska moment  ☐ 

Enbart Teoretiska moment  ☐   

Har inga styrkor i ämnet  ☐         

 

Tack för din medverkan! 

 

 


