
Internetberoende är ett faktum 
 
Om ett par dagar kommer dokumentären Web Junkie sändas på SVT. I det stora hela handlar 

den om unga tonårspojkar från Kina som blir inspärrade i ett rehabiliteringscenter för att 

genomgå en lång behandling mot internetberoende. Kina är det enda landet i världen som 

klassar internetberoende som en riktig sjukdom och det finns idag omkring 400 anstalter som 

specialiserar sig på detta. Det är en dokumentär som väcker många tankar kring den långa 

debatten om internetberoende. 

   I anknytning till detta läste jag en artikel med rubriken ”Internetberoende är inte ett faktum” 

(Svenska Dagbladet, 8 November 2012) skriven av Daniel Kardefelt-Winther. Hans tes är att 

internetberoende inte kan klassas som en rättmätig sjukdom eftersom det inte finns konkreta 

bevis, trots 15 års forskning, som tyder på att det är ett faktum. Påståendet om att 

internetberoende är en sjukdom är alltså inte baserad på vetenskap utan istället något som vi 

inbillar oss. Men behöver vi verkligen vetenskapligt baserade bevis för att greppa hur stort ett 

problem faktiskt är? Om en persons livskvalitet försämras för att hen inte kan slita sig från 

datorn så borde väl det vara bevis nog. Det spelar ingen roll vad det är frågan om, ett 

beroende är ett beroende och det är inget att ta lätt på. 

   Självklart kan man inte säga att internetberoende är ett lika stort problem som missbruk av 

droger. Men det är något som är utbrett över hela världen och förr eller senare kommer det att 

eskalera. Vi lever i en högt teknologisk tid där internet har stort värde. Men trots alla de 

positiva fördelar som det för med sig kan vi inte blunda för de negativa. Problemet finns där, 

missbruket finns där vare sig vi har vetenskapliga bevis eller inte.  

   Daniel hävdar att det inte räcker med att vara expert på mänskligt beteende eller hjärnans 

funktioner. ”För att kunna dra meningsfulla slutsatser behövs även stor praktisk kunskap om 

aktiviteten.” Han menar alltså att man själv måste ha personliga erfarenheter om i detta fall 

internetmissbruk för att kunna avgöra om det verkligen är en sjukdom. På vilket sätt är det ett 

rimligt antagande? Om vi utgår från att det han skriver är logiskt så borde det betyda att 

endast heroinmissbrukare har kunskapen som krävs för avgöra om heroin är skadligt eller 

inte. Men vem som helst se effekterna den har på missbrukarens kropp. Så varför denna långa 

debatt kring internetmissbruk när det finns många exempel på hur det likt andra missbruk 

bryter ner en. En 15 årig pojke som har ryggsmärtor för att han suttit framför datorn tio 

timmar i sträck har uppenbara problem. Det krävs inga fina diplom för att komma fram till 

den slutsatsen. 



   I dokumentären Web Junkie är det i början chockerande att föräldrar skulle kunna ta till 

sådana drastiska åtgärder. Att låsa in sina barn för att de spenderar för mycket tid vid datorn 

verkade för extremt. Men sedan ser man hur trasiga dessa ungdomar verkligen är. Ett 

skräckexempel på hur internetmissbruk tar kontroll över missbrukarens liv kom från en ung 

pojke. Hans föräldrar bad honom stänga av datorn och gå och lägga sig. När han vägrade 

kopplade mamman ur datorn och spelet stängdes ner. Barnets första tanke var att springa upp 

till andra våningen för att hoppa från fönstret. Om det inte säger något om hur allvarligt 

internetmissbruk är så borde ni ta en titt på dokumentären som sänds nu i helgen. 

   Daniel tar även upp att det inte debatteras kring bokberoende, sportberoende eller 

musikberoende men om det skulle undersökas hävdar han att liknande samband skulle hittas. 

Men skillnaden med dessa och internetmissbruk är till viss del att det är mer socialt accepterat 

att spendera sin lediga tid i gymmet eller i sitt rum läsandes en bok. Det ses inte som lika 

negativa beroenden. Och detta med all rätt. Att träna två timmar varje dag eller att läsa en bok 

om kvällen är inte samma sak som att spela 4-10 timmar varje dag. Det går inte att jämföra 

dessa beroenden eftersom de negativa effekterna från internetmissbruk är så pass extrema. 

Internetmissbruk är så pass uppenbart eftersom de negativa effekterna är lika allvarliga för 

fysiken som psyket. Debatten kring internetmissbruk är alltså fullkomligt onödig då det borde 

vara en självklarhet. 
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