
GAMING
Psykt sosialt? 



Om studien
“Sosiale konsekvenser av dataspill blant barn og unge voksne i 

Norge”



Mål 1 : Finne ut hvordan gaming påvirker unge både psykisk, fysisk og sosialt

Mål 2: Finne ut om tidsbruk spiller en rolle

3068 ungdommer og unge voksne mellom 15 – 24 år har svart på spørsmål om… 

- Hvor mye de gamer
- Hvordan de har det med seg selv

- Hvordan de har det med de rundt seg  



Funn

• Gamere er mer ulykkelige enn ikke-gamere

• Gamere er mindre fornøyde med tilværelsen, helse og relasjoner

• Gamere er mindre sosiale og treffer venner sjeldnere



... men det betyr ikke at det er på grunn av gaming!



Hvorfor spiller vi dataspill? 
o Det er gøy, meningsfullt, spennende og byr på utfordringer (Griffiths & Hunt, 

1998) 

o Mestringsfølelsen er den viktigste motivasjonsfaktoren (Willliams et al., 2008) 

o En sosial arena hvor man deler opplevelser med mennesker over hele verden 
(Snodgrass et al., 2017)

o Vi ønsker å forsterke positive følelser, da øker lysten til å spille og dermed også 
tidsbruken (Cudo et al., 2019) 

o Man får nye venner og styrker sosial kompetanse (Møteplass datakultur, 2020) 



Dataspill som ressurs

• Dataspill er psykt sosialt!

• En uformell arena å være sosial på 

• Styrker sosial kompetanse - det sier ungdommene selv

• Og aller viktigst… det er gøy! 



To måter å se dataspill
Ressursperspektiv:

Vi ser hva dataspill kan gi som er positivt  

Risikoperspektiv: 
Vi ser potensielle negative farer av dataspill

Vi bør kunne noe om begge to for å
styrke det positive og forebygge det negative. 



Storspillere 
&

Problemspillere



Storspillere

• Bruker mye tid på spill (ca. 3 timer+ hver dag)

• Har gaming som hobby og lidenskap. 

• Spiller fordi de har lyst – ikke fordi de har et behov.

• Opplever ikke nødvendigvis noe negativt knyttet til verken spilling 
eller tidsbruken.



Problemspillere

• Bruker også mye tid på spill (3 timer+ hver dag) 

• Gaming påvirker psykisk helse negativt: depresjonssymptomer, føler 
seg irriterte og i dårlig humør. 

• Har større sjans for å føle seg irriterte og være i dårlig humør når de 
ikke spiller.  

• Kan oppleve dataspill som tvangspreget – noen kjenner dette så 
sterkt at det kan bli regnet som en avhengighet



Tidsbruk

• Det er ikke tidsbruk alene som avgjør om spilling er problematisk

• Storspillere og problemspillere bruker mye tid på gaming.

• For storspillerne er ikke tidsbruk et problem.



Beskyttelse 
Hva forebygger psykiske belastninger og avhengighet?



• Emosjonsregulering: 
Forstå og håndtere følelsene sine

• Empati: 
Forstå andres følelser selv om de ikke er våre egne

• Sosial kompetanse: 
Evne til å tilpasse oss ulike situasjoner

• Gode relasjoner: 
F.eks venner, familie, naboen.. ungdomsarbeideren!



Ungdomsarbeid som forebygging

• Beskyttelsen mot problemspilling og avhengighet ligger allerede i 
arbeidet ungdomsarbeidere gjør:

- Som støtte når følelser er vanskelig å håndtere

- Som veiledere i empati og sosial kompetanse

- Som relasjonsbyggere



Kontaktinfo 

● Telefon: 483 15 282

● Mail: marie@ungdomogfritid.no

● Discord: MarieUoF#7226 
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