
Bilag 1 - Ekspertinterview 
R = respondent, I1 = Casper, I2 = Kawn, I3 = Emil 

**OPTAGELSE START** 

R: (...) På Radio4 i techtopia på søndag kl 13:05 [17.10.2019, red] der diskuterer jeg og                

debaterer jeg denne her nye diagnose blandt andet, så den kan I jo... 

I1: Med Rune? 

R: Med Rune ja. Så det var en meget ondskabsfuld debat, hvor ondskaben bare drev ned af                 

væggene og det var ganske forfærdeligt at stå i det rum hehe 

I2: Må vi spørge ind til din baggrund? 

R: Ja 

I3: Skal vi ikke fortælle om projektet først? 

I2: Nårh ja ja, lad os lige fortælle om projektet først 

I3: Jamen det er også det. Vi har snakket om, at vi gerne vil arbejde med afhængighed, men                  

så syntes vi det var lidt kedeligt, de sådan alkohol, yeah, narkotika og sådan noget og så                 

havde vi set det her med computerspilsafhængighed og det er sådan meget up-and-coming             

og kommer højst sandsynligt til at være en stor ting i fremtiden. Så det kunne være                

spændende at prøve at få arbejdet lidt med. 

R: Helt klart 

I3: Og så da vi havde søgt efter at finde nogen at snakke med og du var faktisk den eneste,                    

der behandler i det her, kunne vi forstå på din hjemmeside også 

I2: Så vi er bare så lykkelige at have denne her mulighed, det er en kæmpestor mulighed for                  

os 

R: Yeah yeah, fint, så fedt. Helt kort kan jeg så bare sige, at vi nu laver det nyeste tiltag som                     

er ’bestil en x-gamer’, for vi laver sådan noget new-nordic game quitters, hvis i har hørt om                 

game-quitters, som er sådan en stor international platform, hvor folk der har besluttet sig af               



forskellige årsager at stoppe med at spille. De ligesom inspirere hinanden til, hvad kan man               

så bruge sit liv på. 

I3: Ja okay woah det er fedt 

I2: Ja wow ja 

R: Gå ind på gamequitters hjemmeside. Det er et ret interessant forum 

I3: Genialt, det har vi faktisk slet ikke stødt på og det skal vi helt sikkert have kigget på. Så                    

du kommer til at lave nogle workshops omkring snak med en x-gamer? 

R: Ja, men egentlig bare sådan at som hvis fx skulle skrive opgave at i så er velkomne til,                   

jeg vil meget gerne. Jeg har allerede en I kan få interviewet med. 

I2: Det vil vi helt vildt gerne! 

R: Altså så kan vi sagtens finde ud af det 

I2: Jamen det er jo fantastisk 

I3: Det lyder perfekt 

R: Men altså det er jo også det, der er lidt interessant ik, fordi at øøøh her hvor Rune og jeg                     

måske i virkeligheden clincher allermest, det er at jeg… er… som på de menneskers side               

som mener, at de har et problem med det og dem prøver jeg på bedste vis og hjælpe til at få                     

et bedre og sundere ... 

I1: Sådan som jeg forstår Rune, så det han siger, det er, at det i hvert fald ikke er                   

computerspillets skyld. Hvordan står du i forhold til det? 

R: Jamen det er jo rigtigt. Det er jo heller ikke alkoholens skyld. Der er massere, der kan                  

drikke alkohol. Det er ik’ heroinens skyld. Jeg tror ikke, det er de fleste heroin addicts, der                 

har haft en fuldstændig fantastisk barndom. Jeg tror ikke de fleste stofmisbrugere, har haft              

en fuldstændig fantastisk barndom. Jeg tror primært alle afhængigheder, er et udtryk for et              

liv i mistrivsel og et udtryk for et liv, som jeg ser det, er at når livets spil bliver for svært at                      

spille, så vender du dig mod et spil, som passer til dine evner og færdigheder og der er                  

gaming opstået som et nyt sted, hvad skal man sige, at man kan få en oplevelse af at være                   

dygtig, man kan få en oplevelse af at være i fremgang, man kan få en oplevelse af at have et                    

tilhørsforhold, man kan få et socialt netværk og så videre. Men der er altid en grund til, at det                   



bliver altoverskyggende. Det gør man ikke, hvis man bare har et klassisk eksempel, som              

man kan sige understøtter lidt en masse. Når det er, at man skal ind og operere, jamen så                  

kommer man på hospitalet og skal have noget smertelindrende, gerne noget morfin som jo              

også er et opioid af en art, meget rent i virkeligheden. Men man kommer jo ikke hjem og er                   

junkie, ligeså vel som, hvis man har et sundt kærlighedsforhold til en kæreste, nogle gode               

venner, man har noget succes og så videre bliver man heller ikke gaming afhængig, men               

derved ikke sagt at de skal have noget hjælp. Vi hjælper jo ikke bare med og fjerne                 

computeren, vi hjælper dem jo med at mestre livet og derfra kan de så fjerne computeren.                

Så på den måde er vi egentlig ikke så forskellige, jeg synes bare, det er billigt og jeg synes                   

egentlig også, at det er en mindre begavet forskning at sidde og forske i et problem som ikke                  

eksisterer fordi, hvad er der så at forske i? Selvfølgelig eksisterer det og selvfølgelig er det                

for mange mennesker en kæmpestor udfordring ikke, at gøre de ting som måske ville være               

den gode kur mod livets mistrivsler og at deres svære tanker og følelser, de får ikke lavet de                  

investeringer, der skal til for, at få et liv som giver mening og er rigt og fyldt med sociale                   

relationer, de søger hen mod et liv, som på en eller anden måde er i sig selv meningsløst.                  

Du kan godt have tre level 60 karakterer, det betyder bare ikke særlig meget at få en level                  

60 karakter mere, det betyder noget at gå ud i verdenen og investere i de mennesker, der er                  

betydningsfulde for en, det betyder noget, at gå ud og investere i noget uddannelse eller i sit                 

arbejdsliv, fordi det trods alt stadig er i det fysiske, at man opnår de her sådan                

grundlæggende følelser af mening. Der er lidt et pseudoland at tænke, at man kan få et                

fyldestgørende liv i en todimensionel verden og det er bare det, der er sket, for det er også                  

et spørgsmål om tid det her. Vi har 24 timer i døgnet. Dem jeg sidder og snakker med, de                   

spiller jo 16 timer i døgnet, de resterende otte timer i døgnet der sover de så. De 16 timer er                    

16 timers fravær af ting man kunne gøre, som måske ville kunne få en ud af mistrivslen. Ja                  

det er rigtig nok, Rune han har også fat i noget, når han siger, at der ikke er noget                   

umiddelbart neurologisk forfald, altså hjernen bliver ikke fuldstændig, hvad skal man sige,            

svømmet til af kropsligt forfald med gift og stoffer og så videre og så videre der er med                  

nikotin og med alt det man ellers putter i cigaretter og kokain og heroin og alkohol. Der er                  

heller ikke noget økonomisk ruin i det. Pr. definition er det en ekstrem billig måde at leve livet                  

på. Du skal have en internetforbindelse that’s it, det er 300 kroner om måneden, men så kan                 

du ellers bare leve af vand og rugbrød og det gør de. Så de har ikke nogen indtægt, men de                    

formår alligevel at leve et helt liv i det her, hvad skal man sige… Hvis jeg lige skal tegne det                    

sådan et meget typisk billede på deres liv, så har vi sådan en vej her. Herinde der har vi en                    

rundkørsel. De kører her. Her der er alle de bjerge, som de i virkeligheden ønsker at leve                 

efter 



I2: Må jeg tage et billede? [bilag 2, red] 

R: Ja. Det vil sige deres familie, deres gode venner, deres fysiske venner, det er at få en                  

uddannelse, det er at få et arbejde og så videre, men det der er sket, det er, at vi har haft en                      

masse bump på vejen her. Og det kan være alt fra tabte, dumpede eksamener, det kan også                 

være incest, det kan også være man har fået tæv som lille, det kan også være en masse                  

anden omsorgssvigt, det kan også være man aldrig har, hvad skal man sige, følt sig               

velkommen i nogen gruppe og man derfor altid føler en stor ensomhed og så sker der det, at                  

man lige kan køre op i den her rundkørsel, hvor der så er spil, Youtube, en masse ting som i                    

virkeligheden godt kan leve med i mange år, men på et eller andet tidspunkt når man har                 

kørt rundt i denne ring her og derved ikke har gjort de ting der er heroppe jamen, hvad sker                   

der så? Så sker der en ting og det her er ikke et spørgsmål om hvis, det er et spørgsmål om,                     

hvornår står depressionen så og banker på? Fordi du kan simpelthen ikke gøre det her, du                

gør ikke de ting som betyder noget for dig og det er jo der, at man kan snakke om, at der                     

kommer en afhængighed fordi, at man har nu et medie som afholder en fra at gøre de ting,                  

der er vigtige for en, og derfor bliver det afhængigheden en lidelse og ikke en, som jeg ved                  

han også nogle gange kan snakke om, kan man være afhængig af at danse argentinsk               

tango? Altså først, ja og nej, der er altid hans argument, men grunden til, at det nok ikke                  

bliver anerkendt som en afhængighed, det er at for, at det ikke er en særlig stor gruppe, hvor                  

fra at den argentinske tango afholder dem fra at gøre de ting i livet, som de egentlig ønsker.                  

Så det er jo bare en interesse. Giver det mening? 

I3: Så du siger, at afhængighed det opstår, når det som du er afhængig af, det fraholder dig                  

fra at gøre de ting i livet, som giver dig rigtig mening? 

R: Ja præcis og det der så sker, når man afholder sig fra at gøre de ting som så giver                    

mening og giver et liv i trivsel, det er at mistrivslen den bare vokser og vokser, det vil sige,                   

det er svære tanker, det er svære følelser, som man i første omgang forsøger at løbe fra, de                  

vokser sig bare i størrelse, så det vil sige, at ensomheden den bliver altså massiv i de her                  

menneskers liv. Det er næsten det største problem de har, det er ensomheden, selvom de er                

officer i en guild med 600 mennesker, de sidder og snakker med dem seks timer, otte timer                 

om dagen, så har de denne her grundlæggende følelse af ensomhed, fordi den digitale              

verden endnu ikke kan erstatte det fysiske. Så jeg tænker også, at der er en grund til, at I                   

sidder her og at vi ikke bare tager den over telefonen. Altså det kan noget det fysiske og det                   

skal udleves og kan ikke erstattes og det er det det bliver. Det bliver erstattet af det digitale                  

liv. 



I3: Det er også det, der er et stort spørgsmål for os. Hvornår det går fra at være en hobby,                    

en fritidsaktivitet til miss-use eller til afhængighed. Hvor skælvet er. 

R: Usundt kan man sige, at der en total usund gaming kultur i Danmark. Hvis man kigger                 

bare lidt på statistikkerne for børn- og unge, det er altid et meget godt sted at starte.                 

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i August 2019 en rapport om børns fysiske          

aktivitetsvaner. Der kunne de sige, under 25% af børn mellem 11 og 15 år levede op til                 

sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er en times fysisk aktivitet om dagen. Det vil sige,             

over 75% er inaktive børn mellem 11 og 15 år i mere end 23 timer i døgnet. En af de                    

primære årsager de kunne pege på, det var børnenes skærmforbrug. Og skærmforbrug der             

er man også nødt til at kigge på gaming, fordi gaming det fylder rigtig meget af det samlede                  

skærmforbrug. 7% af pigerne, det er så lidt noget andet, men 13% af drenge ser kun                

hinanden fysisk sammen efter skole. Årsagen er, at de sidder sammen, men i en digital               

verden. Så igen her kan det erstatte, for det er det, der er sket. Eller kan den erstatning                  

måske også være noget af det vi skal kigge på, når vi skal forstå, hvorfor det er vi ser så                    

mange børn og unge som nu bliver deprimerede, angste og stressede. Har vi en sten i                

skoen? Går vi og diagnosticerer en masse børn med depression og angst, når det i               

virkeligheden er angsten og depressionen er et symptom på det liv, de lever. Fordi den               

måde vi lever liv, udtrykker sig gennem vores tankeliv og vores følelsesliv. Har vi i               

virkeligheden vendt det helt forkert og set computerspillet som et symptom på angst og              

depression? Når computerspillet er en måde at leve liv på, som måske kan være noget af                

det fastholdende eller afholdende fra de ting som giver et liv i trivsel. Så en anden ting det er                   

børn i Danmark, deres skærmforbrug er, vi er de børn der sidder mest foran en skærm i hele                  

Europa. 

I2: Vi har faktisk fokus på aldersgruppen 20 til 28 

R: Det er jo dem, som jeg sidder med 

I2: Kan du måske give en forklaring på forskellen mellem børn og unge og den aldersgruppe                

det er, når det kommer til computerspilsafhængighed? 

I3: Må jeg lige sige noget først? 

R: Ja 

I3: Motivationen for det, det er også lidt af noget af det, du snakkede om. Det er fordi, at                   

imens de er unge, så kan de spille af mange grunde og vi har lidt en forestilling om, at når                    



det er derefter 20, så kan det tit blive noget, som du siger med hvis de ikke gider at se alle                     

udfordringerne i øjnene, så kan det være at de går tilbage til noget, som måske er lidt                 

nemmere for dem. Det er jo typisk her nu… 

I1: Der burde være nogle ting i den alder, altså uddannelse eller arbejde som ligesom               

gjorde, at man ikke kan sidde lige så meget foran en skærm 

I2: Hvor vi kan se, at problem kunne opstå i den lidt mere voksne alder, hvor ligesom toget                  

er kørt, hvis man kan sige det på den måde. Hvis ikke man har startet en karriere, hvis ikke                   

man er kommet på arbejdsmarkedet og så videre så, hvad er det der gør at en lidt mere                  

voksen sidder i de her afhængighedsmønstre? 

R: Altså først og fremmest så tror jeg, at det der sker over tid, når man netop køre rundt                   

herinde [rundkørslen, red.], det er, at i starten så det bare sjov og spas men over tid, hvis de                   

her manglende investeringer kommer, så kommer konsekvensen og i en folkeskole, så er             

der ikke rigtig nogen konsekvens endnu, for der er man ligesom bare i folkeskolen, men vi                

ser jo også bare desværre en ekstrem stigning af børn og unge som der oplever               

skolevægring og af forskellige årsager, det er jeg helt med på, men når de så har det her                  

skolevægring, så sidder der derhjemme og spiller. 

I3: Undskyld, skolevægring, hvad mener du med det? 

R: Det er, at man ikke kommer i skole af forskellige årsager. Man har ikke lyst, man kan ikke                   

eller ret ofte ifølge med en angstdiagnose. Spørgsmålet er så, om angstdiagnosen kommer             

først, men det er i hvert fald effekten af at sidde og spille. Det gør ikke, at man kommer                   

tættere på skolen. Noget andet er også, at mens vi er børn og unge, så det der vi er i gang                     

med at udvikle vores indre kompas. Vi er alle sammen udstyret med et eller andet kompas,                

som gør at vi ved, nåh men vi går ikke bare op til en eller anden fordi vi er irriteret på dem og                       

råber og skriger dem i hovedet fordi vi ved, det ikke okay at gøre. Det kompas har børn ikke i                    

helt samme grad udviklet endnu, det er de i gang med at udvikle. Så det er også grunden til                   

at for eksempel at noget af det man ser blandt voksne der oplever stress, det egentlig ikke er                  

ifølge af deres arbejdsliv som kræver for mange timer, det er fordi de har et arbejdsliv, hvor                 

de hver gang tager afsted på arbejde, så har de noget som de negligerer. Det vil sige, det                  

kan være der er en syg pårørende derhjemme, det kan være barnet virkelig har det svært og                 

virkelig har brug for en, men hver dag forlader dem for at tage på arbejde i mange timer. Så                   

over tid, hvis man hele tiden gør dette, så begynder man at udvikle de her symptomer på                 

stress. Man begynder at få hjertebanken, man begynder at få hukommelsesproblemer fordi            



kroppen så begynder at fortælle en, at der er noget i den måde man lever liv på, der ikke er                    

som det skal være. Der er nogle andre prioriteter der skal være i fokus. Du skal kigge på dit                   

barn. Okay for ellers så lægger jeg dig ned. Det ser man hos mange der går ned med stress.                   

Det er lige pludselig, så får de sådan et reelt stress nedbrud, hvor deres hukommelse, deres                

koncentration, alle deres kognitive funktionsniveauer bare dalede. Man har tit denne her            

overbevisning om, at det er fordi de arbejder for meget, men det er det ikke. Det er fordi, der                   

er nogle prioriteringer som er vigtigere for dem, som de ikke får gjort, okay? Det kompas har                 

børn ikke. Så derfor kan de bedre leve i uoverensstemmelse med de ting, som er vigtige for                 

dem. Uden reelt set, de kan godt mærke der er noget galt, men det ikke så tydeligt for dem,                   

hvad det er der er galt. Men det bliver det så, når de bliver ældre, fordi det her kompas så…                    

Det er også en anden ting vi så ser, det bliver tydeligere for dem, at det jeg i virkeligheden                   

gør med mit liv, er ikke det jeg gerne vil, det ikke den måde jeg gerne vil forvalte mit liv på,                     

jeg vil, jeg har nogle ambitioner i den fysiske verden, jeg har et ønske om at vågne op med                   

en pige, jeg kan dufte til hendes hår, men det jeg gør med mit liv, det er helt afskåret fra alt                     

fysisk kontakt. Så er det altså at mistrivslen den kommer ind. Som jo også er et af                 

symptomerne, at man skal spille på trods af negative følger… og det vil være min sådan                

distinktion på, hvorfor det er, at det primært er… 

I3: at det er der det begynder at blive problemet 

R: at det bliver et problem også for de voksne selv 

I3: Yeah, hvor de kan mærke, måske så prøver de at benægte, kigge væk fra det, men                 

inderst inde, så ved de måske godt at det er det. 

R: Ja det er det 

I3: Det går galt 

R: De ved godt, hvad det her, det får forgang over som er vigtigere 

I3: Nu har jeg selv nogen venner, de har nærmest dannet sig, de har venner. De er venner                  

med hinanden, de er seks drenge og de ses også tit og nogen af dem bor sammen. Det de                   

laver, de spiller og går på arbejde fire dage om ugen. Det gør de kun for at have penge til at                     

leve. Men de får stadig opfyldt deres sociale behov, både igennem fysisk og det de har på                 

nettet. Er det på samme måde en afhængighed eller problem? 



R: Det er ikke en afhængighed. Der er nogen diagnostiske kriterier som man skal have               

opfyldt og et af dem er, at det skal være ude af kontrol. Det lyder ikke som om, at det er                     

meget ude af kontrol, det lyder meget kalkuleret som, det her, det er det vi vil spille, vi                  

arbejder fire dage om ugen og så kan vi spille resten af tiden. Men her, der skal det være                   

ude af kontrol. Både frekvensmæssigt altså, hvor ofte man spiller og hvornår man går fra. Så                

skal der selvfølgelig også være de her withdrawals-symptoms, man skal få de her fysiske              

symptomer, hvis det er man, hvad skal man sige, ikke er, det kan være de får det, hvis de                   

skulle tage en uge afsted uden en skærm. Det gør de fleste af os, skal det lige siges. Det er                    

ikke kun gaming, det er jo også sociale medier og telefon og alt muligt andet, hvor man kan                  

se nogle af de samme symptomer. Men de primære symptomer det er, at computerspillet              

skal afholde en fra, at være på uddannelse, i arbejde, investere i sin familie og sociale                

relationer og så må det gerne have en økonomisk konsekvens, men det vil jo så være ifølge                 

af ikke at arbejde og så skal man spille på trods af negative følger. De negative følger kan                  

eksempelvis være, at min sidder og spiller på trods af at man bliver mere trist over den måde                  

man forvalter sit liv på. Hvis man ikke opfylder de, det er også en anden ting som jeg synes                   

Rune Nielsen på mange måder har misforstået. En diagnose årsagsforklaring forklarer           

ingenting. Den forklarer ikke hvorfor det er. Det er en fuldstændig fænomenologisk objektiv             

beskrivelse af en række symptomer. Hvorfor den er opstået, det må være op til den dygtige                

terapeut at finde ud af, men det er faktisk ikke, diagnosen forklarer på ingen tænkelig måde                

hvorfor, så det kan sagtens være fordi et symptom på et liv i mistrivsel. Det siger den ikke                  

noget om, men den siger noget omkring de her symptomer. Gaming skal stille sig i vejen for                 

uddannelse, arbejde og sociale relationer, man skal spille på trods af, at der er negative               

følger trods man spiller og så skal det være ude af kontrol. 

I3: Er det de der, hvor mange faktorer…? 

R: Det er også det, den er stadig, hvad skal man sige, under det, hvad hedder… Altså i Maj                   

2019, der offentliggjorde medlemslandene, at ICD-11 var godkendt og i ICD-11 så under             

addiction-kategorien, der ligger computerspilsafhængighed. Den kommer først i år 2021 -           

ICD-11. Men den er anerkendt som en diagnose. 

I3: Og det er den du følger, det er den du arbejder fra? 

R: Jaaaerh, altså både og, jeg arbejder jo for folk som synes de har et problem med gaming                  

og det er så der jeg siger, at der kan jeg godt hjælpe. 



I2: Men dem der opsøger hjælp, er det normalt de pårørende eller patienter som henvender               

sig? 

R: Det er meget forskelligt. Altså for de yngre, der er det tit de pårørende, forældrene. Men                 

det er også tit forældrene, hvis man har en 28-årig søn, som har siddet i otte år og ja de har                     

været udeboende, de har også været på forskellige uddannelser, hele tiden droppet ud.             

Pludselig har de ikke mere SU, de har ikke nogen uddannelse, de har ikke kunnet være i                 

kontanthjælpssystemet, i dagpengesystemet, for de kan ikke opretholde de krav der er med             

at søge to jobs om ugen, sidder og spiller hele dage, hele nætter. Bliver smidt ud af                 

lejligheden og hov, det er en alarmklokke. Det er faktisk også ret vildt, at det er der                 

forældrene reagerer. Vi skal gøre noget ved dig. Vi skal gøre noget ved din situation. Så                

kontakter de mig og så har jeg et møde med den unge mand. Altså han har jo også et ønske                    

om det, men ret ofte så er det også de unge selv, der ringer til mig og siger at nu kan jeg                      

ikke mere. Jeg har siddet her i ti år. Det er så nogen, altså vi har klienter helt op på 60 så,                      

hvad hedder det, der er mange af dem, så kan man sige, de er 38 år og så har de siddet og                      

spillet computerspil i måske 10-15 år og lige pludselig vågner de op. Jeg har ingen familie,                

jeg har ingen uddannelse. Altså du ved, det er det man gambler med. Man gambler med ens                 

tid på denne her jord og ti år går. Ti år kan godt kanaliseres ned i en todimensionel fiktiv                   

verden, eller det kan kanaliseres ned i den fysiske verden med nogen mere eksistentiel              

rodfæstede investeringer. Det er der, det ligesom knækker for dem. De synes, det er              

tilstrækkeligt eksistentielt meningsfuldt. 

I3: Det lader til, at for at du mener de er afhængige, så skal det være lidt nogle vilde krav. De                     

skal være i nogle seriøse tilfælde for, at det sådan virkelig er et problem. 

R: Ja og selvfølgelig, så kan vi også snakke med nogen, hvor det ikke er liv eller død, men                   

bare at de gerne vil have nogle lidt sundere vaner. Det er jo ikke fordi, at vi som sådan, altså                    

på den måde, altså vi har kaldt os Dansk Behandling for Computer og Online Afhængighed,               

men vi kunne også have kaldt os Nye Sunde Vaner. Det er jo i virkeligheden, det er bare for                   

at sige at her, der har vi bare en kæmpestor gruppe, som kan identificere sig med, at gaming                  

den stiller sig i vejen. 

I2: Er der en bestemt aldersgruppe i behandler meget mere end andre? 

R: Ja altså 20 til 30-årige. 

I2: 20 til 30-årige? 



R: Ja det er vores primære aldersgruppe og målgruppe. Jeg tror 80% af vores klienter er                

mellem 20 og 30. Så er der 10% som er under - teenagere, og så er der 10% som er ældre. 

I3: Må jeg lige hurtigt spørge om noget? Vi har lidt været inde på det, men                

behandlingsmetode. Det er det du siger, det er sådan set bare at få dem op på ret køl i                   

deres liv. 

R: Ja og så samtidig også, altså selvfølgelig ku, at det der med det, jeg tror det er godt, at                    

man selv har lidt foregående kendskab til gaming og hvad det kan tilbyde, men også hvad                

det kan frastjæle og hvor hurtigt det lige pludselig frastjæler. Vi har jo mange, vi har jo tit                  

efter, hvor det har været en rekordvarm sommer, som det var sidste år, altså folk har ikke                 

engang registreret at det har været sommer. Så det er et eller andet med at sige, at jo det                   

kan jeg godt forstå, hvorfor du har været afholdende fra at være ude i den fysiske verden. Så                  

en eller anden form for genkendelse bruger vi rigtig meget. Så er det også noget med, at                 

kunne tale med dem om de forskellige spil. Hvad er det for en karakter, du spiller i World of                   

Warcraft, siger den karakter, de evner, færdigheder du værdsætter, siger de noget omkring,             

hvad som ville være vigtigt for dig i det virkelige liv. Er du healer eller tank altså hvaaa, er du                    

en som er en go-getter type og bare sådan, og det er det det i virkelighed kvæler for dig,                   

eller er du den unge mand, som egentlig gerne vil hjælpe de mennesker og de               

familiemedlemmer? 

I3: Bruger I så nogle af de kvaliteter, til måske at pege ud, hvor I kan bruge dem? 

R: Ja lidt, altså vi bruger dem lidt, til at skabe et fundament der hedder, hvad er det, der er                    

væsentligt for dig i dit liv. Hvis du er healer, kunne man snakke om, at det er vigtigt for dig at                     

være der for dine venner. Hvor ofte er du der egentlig for dine venner? Hov, er der en                  

overensstemmelse eller en uoverensstemmelse, som vi kan gå ind og arbejde med, så du              

kommer til at lave i større overensstemmelse med de ting, som er vigtige for dig og hvordan                 

vil sådan et liv se ud? Så kan man begynde at sætte nogle mål på, som er funderet i de her                     

værdier. Så okay, hvis det er vigtigt for dig og altså et mål kunne så være, at hvis det er                    

vigtigt for dig at passe på dig selv og passe på din krop, så kunne det jo være, at en af de                      

ting vi kunne gøre det var, at du kunne begynde at løbe. Så okay, det er et mål. Så kan du                     

løbe en 10km om tre måneder eller sådan noget. 

I3: I sætter ikke nogen mål, I siger ikke, at nu er målet, at du kun må spille tre timer om                     

dagen, eller to timer om dagen? 



R: Det kommer an på om de selv er interesseret i det mål, men vi har det lidt sådan, at                    

primært så er det altid målet, at det er arbejde eller uddannelse. Det er endemålet kan man                 

sige. Derfra kan de godt komme her sådan men, hvis de er derude, så har de det også bare                   

bedre. 

I3: Så spiller de også automatisk meget mindre jo. 

R: Så spiller de otte timer mindre. 

I2: Er der nogle bestemte spil I hører meget om? 

R: Ja World of Warcraft 

I2: Mest? 

R: Ja. 

I2: Hvad med Counter Strike? 

R: Ikke synderligt meget. 

I2: Ikke synderligt meget, ikke inden for den aldersgruppe måske? 

R: Nej, det er World of Warcraft og DoTa også. Så MOBA-genren og MMORPG-genren, er               

de to genrer og spil som bliver sådan misbrugt mest. 

I3: Hvorfor tror du WoW kontra Counter Strike? 

R: Fordi der ikke er et endgame. I WoW. Det er et alternative universe, som du kan koble på                   

og koble af og er det blevet designet for godt? Ja det er det. 

I3: Jeg har også selv været der, så jeg kender det godt. 

R: Selvom man kan godt sige, at man får rigtig meget ud af det, man lærer rigtig meget af                   

det, det er der også nogen af dem der gør, men 60 timer investeret i World of Warcraft om                   

ugen er også et fravær på 60 timer. Så man kan sige, at på et eller andet tidspunkt og der er                     

jeg iskold overfor, hvad folk vil sige, så bliver det næste rare item bare ligegyldigt. Det                

betyder ikke noget, om du får endnu et rare item, som du så kan grinde efter i tre dage. Det                    

er ligegyldigt, det har ikke nogen betydning i den eksistentielle mening i livet. Det er det de                 



begynder at erkende. Ja, så kan du lave endnu en level 80, eller hvor meget man nu kan                  

komme op på nu, 100, karakter, men det er også bare liv, der bliver brugt til det. 

I3: Må jeg lige hurtig, jeg tror vi skal ud og stille P-skiven. Hvor lang tid har vi dig? 

R: 17 minutter mere. 

I3: 17 minutter mere. 

R: Yeah. 

I2: Jeg vil gerne spørge… 

I3: Så jeg tænker, nu kører vi lige igennem nogle af de spørgsmål vi gerne ville… 

R: Jeg snakker også meget, det er det, det beklager jeg. 

I2: Det er så fint, du har allerede besvaret en del af vores spørgsmål, så det er helt fint. Jeg                    

vil gerne vide noget omkring… Der er jo mange former for afhængighed og jeg tror lidt du                 

har svaret på det i forvejen, men måske lidt uddybning dertil, altså er der paralleller? Er der                 

nogen former for afhængighed der minder meget om computerspilsafhængighed? Inden for           

den indsamlede empiri der har jeg i hvert fald læst mig frem til, at der er en fællesnævner                  

inden for alle slags afhængighed. Jeg vil bare gerne vide om der er nogle former der minder                 

meget om computerspilsafhængighed. 

R: Ja måske, altså jeg kender en del som også kommer fordi de gambler. Det er en helt                  

anden problematik, men det er jo også en adfærdsafhængighed. Det her er jo en              

adfærdsafhængighed og ikke en substansafhængighed som måske er den primære forskel.           

Man kan jo så sige, at effekten af afhængighederne er den samme. Det er jo det, der er                  

interessant. Effekten af at have et misbrug af alkohol. Hvad er det? 

I3: Det går ud over dit liv på rigtig mange måder; økonomisk og fravær fra familie og… 

R: Effekten af computerspilsafhængighed. It’s the same, du ved. Så man kan sige, effekten              

er det samme, men måden at spiluniverserne, der bliver man lidt afhængighed af andres              

fantasiverden. Man bliver afhængig af at fjerne sig fra sit liv, det er også en fællesnævner for                 

alle de her afhængigheder. Det er, at der er en eller anden form for ubehag forbundet til det,                  

at være forbundet til den krop man har, den bevidsthed man i det univers som man lever. Så                  



substansen der kan man så gå ind og skabe en ny verden. Ved computerspil der kan man                 

bare koble sig på en ny verden. 

I3: Så det er noget virkelighedsflugt? 

R: Der er helt klart noget eskapisme i det 

I2: Men måske også succesoplevelser igennem de her verdener? 

R: Jeg har svært ved at købe mig ind på den. Selvfølgelig er det det i starten man får… De                    

spiller på nogen grundlæggende menneskelige behov. Dels behovet for, at man hører til et              

sted, at have et socialt fællesskab. Behovet for anerkendelse. Behovet for progression i livet,              

at man kan se en fremgang. Man går aldrig fra level 58 til level 57. Det kan du være ret                    

garanteret. Så der vil altid være en form for fremgang jo mere tid du lægger i det og så er de                     

bare latterligt godt designet de her spil. Det er fuldstændig sindssygt godt designet. Så hvis               

det er man sidder og spiller Magic som man gjorde før i tiden da jeg spillede, da det var                   

analogt med kort, så spillede man en kamp og så var man slut. Nu når man sidder og spiller,                   

så er det koblet op på ens computer, som er koblet op til den platform som man også har på                    

ens laptop, som også er koblet til ens telefon. Så hvad sker der? Man bliver hele tiden                 

mindet om sit spil fordi, hov du kan lige gå ind og løse denne her quest, så får du to ekstra                     

point. Hvis du gør det inden for en time, så får du fire ekstra point. Du ved, så man bliver                    

hele tiden trukket tilbage. For 20 år siden, da jeg spillede meget, altså når jeg loggede af, så                  

loggede jeg af. Man kan ikke længere logge af og det er altså ret vildt de adfærdsdesign der                  

ligger bag de her spil, de er blevet virkelig vel designet. 

I2: Så hvordan kan computerspilsafhængighed adskille sig meget fra andre former for            

afhængighed hvis man taler om for eksempel madafhængighed? 

R: Altså først og fremmest er der jo ikke noget som hedder madafhængighed. Det her det er                 

jo, udover gambling, den første adfærdsdiagnose, som der i lægemandstale sagtens kan            

blive snakket om arbejdsafhængighed, men diagnostisk, diagnosesystemet ICD, der findes          

de faktisk ikke. Så der er det her den eneste adfærdsafhængighed, sammen med gambling.              

Ellers så er det substansafhængigheder. 

I3: Er der noget af det her, som man også tit ser med afhængigheder, eller bare… Altså det                  

der vaneloop. Nu snakkede du om, at din telefon den giver dig et queue. Ind og spil. Og så                   

et reward. Er det noget som skaber den afhængighed eller som er med til at fastholde? 



R: Ja men det er fastholdende tænker jeg. Så er det vel også noget med, at det bliver                  

spændende at se de næste ti år. Hvor mange unge mennesker der stopper med at investere                

i det fysiske. Nogle gange man sige, ja så er det livets spil der er blevet for svært men, hvad                    

hvis det er at man har fået tilvænnet, at hver eneste gang man har en følelse, så den strategi                   

du får, både den positive følelse, men også den negative følelse, hver eneste gang, hvis det                

hver gang er en skærm. Nu græder du, tag skærmen. Nu du glad, tag skærmen. Du ved, så                  

det er belønningen. Når man har gjort noget godt, så er det skærmtid og når man er ked af                   

det, så er det skærmtid. Vi ved faktisk ikke endnu, hvad der kommer til at ske. Kan vanens                  

magt faktisk medfører afhængighed? Jeg er spændt på at se, hvad der sker de næste ti år.                 

Jeg er også bekymret for at se, hvad der sker de næste ti år, for børns digitale liv er så                    

massivt i de her dage her. Giver det mening? 

I3: Det giver god mening. 

R: Så selvfølgelig er der noget med de her queues og rewards og vi har også Cecilie som                  

gik lige før, hun er læge. Hun er med ude og holde de her foredrag og det er ret interessant                    

også at høre, hvad der sker i hjernen, når man sidder og spiller. Der er der jo mange                  

forskellige bud men, hvis man kigger på den mere bekymrende forskning, så kan man se, at                

der faktisk er utrolig mange ligheder til andre former for afhængighed, både med             

dopaminudskillelse, som jeg også ved Rune er meget stor kritiker af, men ikke desto mindre               

er det en ret velcementeret lægelig forståelse af afhængighed. Der kommer denne her             

øgede udskillelse af dopamin, hjernen tilvænner sig den og får brug for mere og samtidig               

nedregulerer den det også, så det bliver svære og svære at finde andre områder i livet, hvor                 

man får denne her positive følelse. 

I2: Er der nogle bestemte personlighedstyper der måske har større tendens til, at… 

R: Altså det vil jeg jo mene at der er og det bliver udelukkende baseret på praksis evidens,                  

det er udelukkende min egen erfaring. For eksempel før, da jeg sagde, at gambling og               

computerspilsafhængighed var to forskellige ting, er det fordi min erfaring siger mig, at dem              

som falder i gambling-fælden er mere ekstroverte, er mere sensationssøgende og det er             

også meget tydeligt i kontakten. Der er virkelig fart over feltet, der sker noget og de er helt i                   

kontakt og dem der er computerspilsafhængige i højere grad søger væk. De har jo heller               

ikke nogen sociale medier. De er ikke koblet op på Facebook, Twitter og sådan noget. Så                

sidder de på Reddit, i de her Discord foraer, som jo også er en anden ting, for det er sårbare                    



unge. Man ved at sårbare unge også er lette for ekstreme radikale grupper. Hov, her er et                 

fællesskab. 

I2: Når du siger sårbare unge, hvilken kategori taler vi så om aldersmæssigt? 

R: Jamen så taler vi også om de 20 til 30-årige. Jeg kalder dem bare unge. Derfor er de                   

også mere tilbøjelige til, at gå ind i nogle lidt mere radikale fællesskaber. Det vil sige, nogen                 

af de fora de sidder på er jo også 4Chan og nogen af de lidt mere ekstreme fora. Det er jo                     

der, hvor man også lige skal have et blik på, at man ikke er på vej ud i noget, som kan blive                      

rigtig rigtig farligt, fordi de er så letpåvirkelige. Men de er meget introverte og også meget                

nervøst anlagt, mange af dem som spiller så massivt. 

I3: Nu arbejder vi med Counter Strike. Er der noget du ved om, at det er designet på en                   

måde til at lave det her feedback-loop. 

R: Ja man sige igen, det var også det spil jeg selv spillede meget dengang. Dengang hvis                 

jeg spillede, så var der ikke noget rangeringssystem. Nu er det sådan, at man kan komme                

op og blive Master Guardian og få AK og alle de forskellige ting. Hvis man ikke spiller længe,                  

så ryger man ned i Silver. Alle de her ting er med til at holde spillet aktivt, fordi ellers så                    

bliver du straffet. Du bliver derangeret. En anden ting kan også være det her med steam                

konto, som meget sjældent bare er installeret steamkonto, hvilket er platformen fra, hvor             

man spiller. Den er ikke bare installeret på ens computer, den er også installeret på ens                

telefon. Så kan man se, hov nu spiller han og man skal bare trykke play. Så det er utroligt                   

let, lige at forvilde sig derind igen. Sådan er det med flere og flere af de her designs. 

I3: Det er også det vi har sagt. Vi arbejder med Counter Strike, men også med alt det rundt                   

om Counter Strike. Ikke kun selve politi mod røver-spil, men også alt det bygget rundt om,                

det sociale og… 

R: Der kan I jo sagtens også gå ind i skins. Altså skins er et ekstremt interessant fænomen. 

I3: Også til afhængighed? 

R: Det er sådan mere gambling ik, men der er også den del i det, at når børns primære                   

sociale arena bliver rykket over i det digitale så, hvad er det der bliver værdsat som noget                 

værdifuldt? Det er ikke længere, hvad for et Lacoste mærke du har på din t-shirt, det der                 

bliver værdsat, det er, hvad for et skin din karakter har. Det i sig selv er jo også noget det                    

gør, at det er det her i univers, som man skal investere sin tid og sine kræfter i. Både                   



gambling mæssigt men også fordi, at det kommer til, at være et udtryk for det værdifulde                

fællesskab der eksisterer blandt målgruppen. Det er dog mere interessant at kigge blandt de              

yngre, ikke de 20 til 30-årige. 

I2: Jeg har et spørgsmål i forhold til, hvordan afhængige, altså computerspilsafhængige,            

definerer sig selv, som afhængige. Hvad synes de? Kan de godt se, at det er et problem,                 

eller det er iøjefaldende? Hvordan beskriver de selv deres afhængighed? 

R: Det er meget forskelligt vil jeg sige. Vi har haft nogen der har sammenlignet det med et                  

isolationsfængsel. Vi har nogen som sammenligner computerspil med heroin, telefon som           

methadon, fjernsynet som hash og så har vi nogen som ikke vil væk fra det, de kunne bare                  

godt tænke sig et lidt mere balanceret forbrug af det. Ligesom jeg kan forestille mig det med                 

alt muligt andet, så er det nogen, hvor det virkelig er blevet et problem, hvor det nærmest er                  

blevet helt skræmmende for dem at komme i nærheden af og så for nogen handler det                

egentlig bare om lige at få gjort noget andet. 

I2: Så også graden af behandlingen er anderledes for hver Hvis nogen stadig ønsker at               

spille, men bare stadig kunne have et arbejde og så videre og så er der måske nogen som                  

slet ikke vil have noget med spil. Det varierer måske? 

R: Fuldstændig. Så det er jo deres ønsker og drømme vi ligesom forsøger, at hjælpe dem                

med at realiserer. 

I3: Har i nogen bestemte forløb eller er det bare på aftale basis eller tilbyder I en pakke? 

R: Vi tilbyder en pakke og det gør vi fordi der var flere og flere jobcentre som kontaktede os.                   

De kan godt lide at spørge, har I et eller andet tilbud til os? Ja men det har vi, vi har otte                      

samtaler og to familiesamtaler eller så har vi tre måneders træning. Noget af det vi også gør                 

rigtig meget ud af, det er, okay hvad er det de har negligeret, hvad er det for en livshave de                    

ikke har set til, hvad er det de ikke har prioriteret, ikke har vandet i lang tid. Deres fysiske                   

sundhed. Okay så lad os starte med noget træning. Lad os få dem til at træne lidt. For i                   

træningen er der selvfølgelig en fysisk sundhed, men der er også eksponering af et fysisk               

socialt fællesskab. Det gør vi hver tirsdag og torsdag, så det skal jeg også til i aften. 

I3: Det er for en gruppe som alle er under samme situation? 

R: Ja. Det gør vi fra 18-20, hvor vi også laver noget mindfulness, fordi noget andet der også                  

sker, når man sidder så meget, er man udelukkende herop, så de mister fuldstændig              



kontakten til deres krop. Så vi prøver også lidt ligesom, at nu skal vi lige lave noget                 

mindfulness og lige få kontakt til vores krop og mærke vores krop. Så laver vi så nogle mål,                  

hvor man får mulighed for, at level up. Vi har sådan en vægt, hvor man kan måle sin                  

kropsalder, sin fedtprocent, sin muskelprocent og sådan noget og så gør vi det en gang               

imellem og kan vi så følge, nåh men okay, det går faktisk fremad. Sidst i Juni, der lavede vi                   

en kvart ironman, der var en på seks måneder havde tabt 24 kilo. Så det var virkelig en stor                   

succeshistorie. Hvad er der mere at sige, altså så har vi det her med, at skulle finde ud af,                   

hvad der er vigtigt for dem. Nogle gange er vi kommet så langt væk fra det liv som er vigtigt                    

for dem, at de faktisk slet ikke har blik for det længere. Så der skal man jo finde de gode                    

spørgsmål og så ligesom få det her fundament lagt. Derfra så finde ud af, om der er nogle                  

ting, som ville give mening du så gjorde med dit liv. For vi har den teori at, hvis vi inddeler                    

deres liv i nogle forskellige domæner. Så heroppe; familie, venner, computer kunne man             

også skrive. På en skala fra 1-10, hvor vigtig er din familie for dig? Den ligger måske på en                   

9-10, okay men, hvor meget tid investere du i din familie? Den ligger på 1-2. Så beder vi                  

dem om, at fortælle hvorfor, så de virkelig for blik for, hvorfor det er vigtigt for dem at                  

investere. Men de her to ting, hvis der er så stor differens, at familien faktisk er ekstrem                 

vigtig, men du ikke investere nogen tid i den og vennerne det samme, hvis uddannelseslivet               

er det samme, hvis deres egen selvomsorg er den samme, hvis det er de ting, jamen så er                  

det vel ikke underligt, at over tid lever et liv i så uoverensstemmelse, jamen hvad sker der                 

så? Så kommer mistrivslen. Så det er et eller andet med at sige, jamen de her to tal, de skal                    

gerne afspejle hinanden og så finder vi ud af, hvad for et liv det er, de gerne vil leve. For det                     

er udelukkende i adfærden. Vi ser adfærden som den direkte katalysator for, at de har det                

dårligt. De lever simpelthen ikke det liv, som de ønsker. 

I2: De får også en form for egen autonomi over behandlingsforløb? 

R: Jaja, meget! Det er dem, der bestemmer. 

I2: Og det er jer, der ligesom designer behandlingen, alt efter hvordan og hvorledes det er?                

Kunne du måske uddybe hvorfor? 

R: Jamen der findes jo uendeligt mange meningsplatforme. Der findes ligeså mange            

meningsplatforme, som der findes mennesker, plus uendeligt mange gange flere. 

I3: Hvad er meningsplatforme? 

R: Det er det, der giver mening for den enkelte. Det der giver mening for dig giver ikke                  

mening for mig. Så det nytter ikke noget, at jeg sidder og definerer hvad der giver mening                 



fordi det er ikke sikkert, at det giver mening for dig og så ville det være helt skævt, at vi                    

sidder og arbejder for, at du skulle leve det liv der giver mening for mig. Derfor er det vigtigt,                   

at du selv kommer i kontakt med de ting, som betyder noget for dig. Derfra kan vi så arbejde                   

med, hva søren, hvordan vil sådan et liv se ud? Hvad vil du så gøre? Er der nogen ting du                    

ville gøre på vejen, hvis du skulle så et frø i dag? Hele den have du lige har siddet og                    

snakket om, den var plantet op til skyerne, men der skal være et første frø, så hvad kan du                   

gå hjem og gøre nu? Det kunne være, jeg kunne gå hjem og ringe til min gode kammerat.                  

Så det er det, der starter processen. 

I3: Små mål, overskuelige mål 

I1: Hvor lang tid har vi? 

R: Vi har ikke mere tid. 

I1: Har vi snakket E-sport overhovedet? 

I3: Nej det har vi ikke. 

I1: Det synes jeg kunne være meget interessant kort, hvis du har en… 

R: Jamen E-sport, det er lidt vigtigt at finde ud af, hvad man snakker om først og fremmest.                  

Jeg synes tit jeg bliver taget i interviews i radioen og i tv, i folkemøder og konferencer, hvor                  

jeg pludselig skal snakke om E-sport. E-sport er ikke det samme som            

computerspilsafhængighed. Hvis man ser på E-sporten i sig selv, så er det jo ret ofte en                

professionel karriere, så det er jo ikke arbejdslivet det står i vejen for. Ret ofte sidder man                 

også sammen i grupper, så det er heller ikke det sociale, det fysiske sociale liv, det står i                  

vejen for. Ret ofte, så har man også en masse fede oplevelser, en masse nuancer, hvis man                 

rejser verdenen rundt, hvis man er Astralis. Det er da et ret fedt liv tænker jeg. 

I3: De dyrker også sport eller hvad? 

R: De dyrker også deres fysiske aktivitet og spiser sundt og alle de her ting her. Problemet                 

er ikke så meget E-sporten, problemet er, at man tænker E-sport som gaming. Fordi det er                

bare to vidt forskellige ting. Det ikke i E-sporten der sidder en ung, 14-årig, isoleret på sit                 

værelse, fysisk isoleret på sit værelse og spiller otte timer om dagen. Det er ikke E-sport. Det                 

er usundt gaming. E-sports foreninger har et kæmpestort ansvar lige nu i, at sikre at børn og                 

unge, de ikke kommer til, at få en usund gaming kultur. Men det er jo også umuligt for                  

E-sportsklubber, for de har måske to dage om ugen af halvanden times varighed. Men              



gaming, det begrænser sig altså ikke til to gange om ugen eller halvanden time og der er vi                  

altså også nødt til, at kigge på: hvorfor er det, at gaming af alle fritidsinteresser, har taget                 

den danske ungdommen med den storm på den måde det har. Det er fordi, at det er et                  

mega fastholdende element og man kan så kalde det fastholdende eller           

afhængighedsskabende. Det er også afhængighedsskabende. E-sport er i sig selv rigtig fint,            

E-sport kan bare godt engang imellem komme til at blive sådan lidt, nårh ja min søn han                 

dyrker E-sport. Jamen det gør han ikke, han sidder bare og har et rigtig usundt               

gamingforbrug og en rigtig usund måde, at sidde og spille på. Så på den måde, kan man                 

sige, at E-sport har berettiget en usund gamingkultur, uden at det var dens formål eller               

hensigt. Men det er blevet sådan, fordi det er blev sådan, nårh men så det E-sport, så det                  

ikke så farligt at snakke om. 

I3: Det motiverer dem måske også bare til at spille endnu mere? 

R: Jamen han er vildt dygtig, han ligger nummer top 10% i verdenen. Jamen altså, det siger                 

jo ingenting. Det siger, at han er milevidt fra overhovedet nogensinde, at komme til, at få en                 

karriere inden for det og en ting er helt sikkert. Det bliver ikke bedre, at han sidder og spiller                   

mere. Det ville blive bedre, hvis han begyndte, at dyrke det fysiske liv lidt. 

I2: Vi vil takke dig rigtig rigtig meget, det har været en kæmpestor mulighed for os. Det har                  

været så berigende. Jeg vil bare spørge, i forhold til den x-gamer du snakkede om. 

R: Jeg kan lige tage kontakt til ham og så kan I få hans nummer, hvis han er interesseret. 

I2: Virkelig tusind tak! 

I3: Det har virkelig været inspirerende. 

**OPTAGELSE SLUT** 

 
 


