
Pengespill
Vi har etter hvert blitt godt kjent med 
begrepet spilleavhengighet. I de siste  
årene har det vært et stort fokus på 
avhengighet knyttet til pengespill på 
Internett og spilleautomater. Sistnevnte 
kategori er ikke lenger høyaktuell etter at 
regjeringen for noen år tilbake sørget for 
å fjerne ”aggressive” automater fra 
markedet. Etter at såkalte ”snille” auto-
mater har erstattet de gamle spilleauto-
matene, har henvendelsene til hjelpe-
telefonen for spilleavhengige gått ned. 

Nettpoker har de siste årene blitt det 
store pengespillet, og mange av 
henvendelsene til hjelpetelefonen gjelder 
nå dette spillet. Mange mener at 
nettpoker har overtatt problemspillerne 
fra automatene.  Andre mener at 
nettpoker er en aktivitet som har økt 
jevnlig siden det kom på markedet, og at 
den ville økt selv om spilleautomatene 
hadde forblitt lett tilgjengelige. 

Pengespill på Internett fikk stort 
fokus for noen år siden etter at en 
personlig tragedie med ekstrem spilling 
ble fortalt gjennom media. Hele familien 
stod fram som skadelidde etter at sønnen 
hadde brukt et titalls millioner på 

nettpoker. Sønnen mente selv at han ikke 
hadde fått den hjelpen han burde hatt 
som spilleavhengig.

Det er altså vanlig å snakke om 
spilleavhengighet når vi har med ekstrem 
spilling på pengespill å gjøre. Men kan vi 
snakke om avhengighet når barn og unge 
sitter altfor mange timer foran PCen?

Nettspill
Spillmarkedet er hele tiden i utvikling og 
med Internett har det utviklet seg en 
virtuell verden av nye muligheter. Det 
som skiller data- og TV-spill fra nettspill 
er først og fremst at et nettspill foregår 
her og nå. Man kan slå av et dataspill og 
ta en pause fra spillet mens man gjør 
andre ting. I et rollespill på nettet går 
spillet videre når du er logget av. Dette 
kan føre til at det er vanskelig å gå fra 
skjermen. Det kan også være press fra de 
andre spillerne om at alle deltagerne bør 
være pålogget og med i det videre spillet. 

Det mest kjente rollespill som spilles 
på nettet er World of Warcraft (WoW). 
Det er ikke bare ett spill, men en 
kombinasjon av flere spill og aktiviteter. 
Gjennom disse kan man få status, 

oppleve tilhørighet, utvikle seg, få 
venner, og spille på personligheten på en 
måte man ikke tør i den virkelige verden. 
WoW og andre tilsvarende nettspill går 
under benevnelsen ”massive multiplayer 
online role-playing games”, eller 
MMORPG-spill. Andre begreper som 
brukes er online- og flerbruksspill. 

Et flerbruksspill på nett har et stort 
potensial for overdreven spilling. På 
grunn av spillets utforming er det en 
aktivitet som er tidkrevende. Det er en 
endeløs verden som man blir sugd inn i, 
og dersom man synes at det virkelige 
livet er kjipt, er det desto lettere å bli 
værende i den virtuelle verden. 

Disse elementene gjør at man lettere 
blir oppslukt av et rollespill på nettet enn 
et dataspill. Ekstrem spilling på data-  
eller nettspill er imidlertid ikke anerkjent 
som en avhengighetsdiagnose slik det er 
ved pengespillsproblemer.

Sosiale nettverk
Overdreven bruk av tid på sosiale 
nettverk er også noe som enkelte vil 
knytte til avhengighet, men som ikke 
tilhører en avhengighetsdiagnose. For 

Hvordan skal vi tolke det når et barn eller en ungdom tilbringer store deler av 
fritiden sin foran en datamaskin. Er det snakk om avhengighet eller bare en 
dårlig vane det har fått lov til å utvikle? Hvordan vi definerer det har betydning 
for hvordan vi forholder oss til problemet.
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tiden er det sosiale nettverk av typen 
Facebook og You Tube som de fleste 
ungdommer ikke kan klare seg uten. De 
må til enhver tid være oppdatert på hva 
som skjer med nære og fjerne venner, noe 
som kan føre til at det er vanskelig å 
løsrive seg fra skjermen. Mange bruker 
ekstremt mye tid på slike aktiviteter, og 
det er ikke uvanlig å høre fra 
ungdommen selv at de føler seg avhengig.

Avhengighet 
Avhengighet betyr egentlig overdrivelse, 
og det er derved bare en beskrivelse av 
atferd. Noen former for slik overdreven 
atferd blir definert som diagnostisk 
sykdom. 

Fordi det er et underliggende mønster 
i all avhengighet, kan rus, pengespill-
avhengighet og annen avhengighet, 
diagnostiseres under ett i diagnoses-
ystemene. Innenfor psykiatrien brukes 
ofte det amerikanske diagnosesystemet 
Diagnostic and Statical Manual (DSM). I 
1980 ble pengespill tatt inn under 
avhengighet i dette diagnosesystemet. Der 
går det under benevnelsen Patologisk 
Spillidenskap og definisjonen lyder slik:

Lidelsen består av hyppige gjentatte 
episoder med pengespill som dominerer 
pasientens liv på en måte som skader sosiale, 
yrkesmessige, materielle og familiære forhold.

Ett av kjennetegnene på alle typer 
avhengighet er at det som overdrives går 
ut over andre gjøremål. Ut i fra blant 
annet dette defineres både rusmisbruk og 
overdrevent pengespilling som sykdom. 
Man kan trygt si at overdreven spill-
aktivitet på en PC også går ut over andre 
gjøremål på en skadelig måte. Men, det er 
flere kriterier som må være til stede for å 
kunne kalle det avhengighet. 

Kontrolltap
I all avhengighet er kontrolltap vesentlig. 
Når det gjelder pengespill er det i aller 
høyeste grad snakk om å få en følelse av å 
tape kontrollen, og et ønske om å vinne 
den tilbake. Den spilleavhengige har 
gjerne et urealistisk bilde av mulighetene 
for å vinne pengene tilbake og dermed 
gjenopprette kontrollen. 

Spilleren i nettspill har som oftest 
ingen ønsker om å kontrollere bruken. 
Det eneste de vil er å sitte og spille, men 

fordi det fører til konflikter med familien, 
prøver de å begrense seg.

Noen grupper av barn er mer utsatt 
for å utvikle problematisk spillatferd enn 
andre. De barna som lett lar seg lede av 
ytre forhold, og som ikke har så god  
indre kontroll, vil lett kunne bli vær- 
ende ved PCen så lenge de får sitte i fred 
og ro. 

Problemutviklingen
For at en ungdom skal utvikle et problem 
knyttet til overdreven spilling på nettet, 
må de ha noen ”muliggjørere” med seg. 

Det er de voksne i hjemmet som gjør 
det mulig for et barn eller ungdom å 
utvikle et problematisk forhold til PCen.  
Når det ender opp med at barn eller unge 
bruker altfor mange av døgnets timer 
foran en TV eller dataskjerm, så er det 
fordi de har fått muligheten til å utvikle et 
uheldig mønster. Et lite barn som får en 
PC eller TV på rommet sitt kan lett bli 
fristet til å bruke mye av tiden på å spille. 
Mange som utvikler skadelig spillatferd i 
tenårene og i voksen alder, har gjerne fått 
lov til å bruke mye tid foran skjermen i 
oppveksten.

Mange ganger kan det virke positivt å 
la et barn sitte ved datamaskinen. De 
voksne får litt ekstra tid for seg selv, og 
barnet er fornøyd med å sitte der. Det er 
derfor ikke alltid så synlig at det utvikler 
seg til et problem. 

Problemet blir synlig
De største problemene som knytter seg 
til overdreven bruk av data, handler om 
bruk av tiden. Ungdommer 
er i en fase da de skal bygge seg et 
grunnlag for det voksenlivet de seinere 
skal leve, der de skal få seg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en jobb og være i stand til å klare seg på 
egen hånd. For mange ungdommer som 
blir altfor lenge i den digitale verden, går 
det på bekostning av den tiden de skal 
bruke på skolearbeid, fysisk aktivitet og 
tid sammen med andre. Når datatiden 
spiser mer og mer av denne tiden, blir 
problemet mer synlig for de voksne. Til 
slutt ender det opp med konflikter som 
er vanskelige å takle for familien. 

Ekstrem spilling vil også kunne føre 
til brudd i familietradisjonene. Man 
spiser for eksempel ikke middag sammen 
lenger, og samles sjelden på annen måte 
for å oppleve noe sammen med andre 
familiemedlemmer.

Både positive og negative 
sider
Å være avhengig av noe betyr ikke bare 
sykelig avhengig. Det betyr også at noe er 
så bra at man vil ha det. Når voksne sier 
at de er avhengig av kaffe, så mener de 
ikke at de har et sykelig problem. På 
samme måte er det også gode sider  
forbundet med nettspill og bruk av 
sosiale nettverk. Det har for eksempel 
betydning for sosialiseringen og bygging 
av vennskap. Ungdom som ikke har så 
lett for å bygge vennskap i det virkelige 
liv, kan bygge seg relasjoner gjennom 
nettet. 

Overforbruk av skjermtid bidrar 
imidlertid ikke til sosialisering. Det vil 
derimot kunne fjerne en ungdom enda 
mer fra det virkelige liv. Virtuelt samspill 
kan ikke sammenlignes med samspill i 
fysiske møter mellom mennesker. På den 
måten kan det bli en nedbrytende kraft 
som får lov til å utvikle seg over tid, i 
stedet for det positive bidraget man 
ønsket. 
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Regulering
Da myndighetene gikk inn og regulerte spillmarkedet for 
noen år siden, gav det raskt resultater i form av færre 
pengespillavhengige på statistikken. Den gang var familier 
med pengespillavhengige prisgitt samfunnet for å regulere 
tilgangen på spilleautomaten. De kunne ikke klare å regulere 
det på egen hånd. Gleden var stor for mange - både spillerne 
selv og familiene deres - da myndighetene gikk inn med hard 
hånd og fjernet automatene. 

Når det gjelder familier med ungdommer som spiller 
ekstremt mye data- og nettspill, så kan det også være at 
familien trenger hjelp utenfra. Men, som oftest kan foreldrene 
klare å regulere det på egen hånd. Dette er et bedre 
utgangspunkt for regulering enn ved pengespillavhengighet.

Det beste er om foreldrene er føre var og slipper opp litt og 
litt i forhold til barns skjermbruk. Det er vanskeligere å 
stramme inn når det har vært mer eller mindre fri tilgang til 
PCen og nettet. 

Dersom det har sklidd ut, er det nødvendig å sette seg ned 
sammen med den unge og lage noen regler. I samtalen er det 
viktig å komme inn til kjernen av problemene. Det er viktig å 
finne motivasjonen til spilleren og få tak i hans eller hennes 
subjektive opplevelse. 

Det handler ikke bare om ungdommen, men om hele 
familien. Det kan være nødvendig at de voksne gir noe for å 
få, og man må spørre hva som er viktig for det enkelte 
familiemedlem. For mor er det kanskje viktig å få samlet alle 
til middag, og da kan det hende hun må forskyve tidspunktet 
for middagen. Ungdommen kan kanskje få litt ekstra spilletid 
i helga, i bytte med en spillefri dag i uka. På den måten kan 
familien bli enige om regler for spillingen. 

Utsatte grupper
Noen barn og unge trenger tydelige voksenstemmer fordi 
deres egen indre stemme er utydelig. Disse barna har 
problemer med å regulere seg selv, og de kan bli sittende foran 
skjermen så lenge de får lov til det. Barn som har måttet flytte 
i fosterhjem er en slik sårbar gruppe. For dem er det ekstra 
viktig med gode grenser, forutsigbarhet og struktur i 
hverdagen. 

Hélène Fellman i organisasjonen 16-23 som hjelper 
ungdommer med problematisk spillatferd, mener at noen barn 
og unge blir værende i den virtuelle verden fordi de ønsker 
tydelige grenser og konsekvenser. Sosiale regler som finnes i 
den virkelige verden, finnes også i den virtuelle verden, og 
kanskje de til og med er tydeligere der. Fellman mener at noen 
flykter fra den virkelige verden fordi den mangler struktur og 
tydelighet.  Vi foreldre kan lett tenke motsatt - at vi er for 
strenge. Foreldre kan til og med se på overdreven spilling som 
en flukt fra strenghet og grensesetting.

Vi skylder våre barn å være klare og tydelige på det som er 
uheldig for deres utvikling. Overdreven bruk av TV- og 
nettspill er kanskje ikke avhengighetsskapende, men det går på 
bekostning av en normal utvikling i den virkelige verden. 

Vi vil i flere av årets utgivelser av Fosterhjemskontakt 
komme med artikler om barn og unges digitale hverdag. 
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