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Abstract 

Det pratas om en ”klyfta” som finns i dagens samhälle, där ungdomarna inte tycker om dåligt 

underbyggda pekfingrar från vuxna. Ungdomarna ogillar att vuxna säger till dem vad dem får 

göra och inte får göra vid datorn. De menar att vuxna inte vet vad de sysslar med. Vuxna kan 

säga "sitter du och spelar igen" när ungdomarna i själva verket kanske söker information till 

ett skolarbete.  

Syftet med denna studie var att ta reda på vad vuxna har för inställning till barn/ungdomar 

spelande. En enkät skapades för att undersöka detta närmare. Enkäten lades upp på 

familjeliv.se som är en populär community för vuxna. Det fanns även en bakomliggande 

tanke att ta reda på hur stor kunskap det fanns hos vuxna när det gäller åldersmärkningen 

PEGI, som skapats främst för att ge föräldrar information om spelets innehåll. Tidigare 

forskning har sammanställts för att få en klarare bild av forskningsläget gällande spelandets 

positiva och negativa effekter. Denna studie har visat att vuxnas inställning till spelandet i 

många aspekter är positiv. De har ibland till och med en mer positiv inställning än vad 

ungdomarna själva har. Men negativiteten syns även den tydligt. Tidigare forskning visar en 

antingen negativ eller positiv inställning men aldrig de båda samtidigt. Det visade sig även att 

det saknades kunskaper om vad PEGI märkningen innebar. 

Nyckelord: Positiva, Negativa, Effekter, Dator/tv-spel 
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1. Inledning 

Det var i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet som vi först kom i kontakt med 

dator/tv-spel. Spel till Commandor64, Amiga500, Nintendo 8-bits och Sega Mega Drive 

spelades flitigt. Det var i högsta grad en spännande upplevelse med dessa stora pixlar som 

rörde sig omkring på skärmen, det tyckte även våra föräldrar. I takt med att spelandet ökade 

upptäckte våra föräldrar att vi drogs till datorn direkt när vi kom hem från skolan eller från 

andra äventyr vi hade varit ute på. Kommentarer som ”Det är fint väder ute, gå ut och lek med 

dina kompisar istället”, ”Nu har du spelat tillräckligt gå ut och lek” eller ”Du kommer få 

fyrkantiga ögon om du sitter där för länge” kom nu allt oftare. Så var det även för resten av 

vår umgängeskrets, så då fick man gå ut och leka med sina kompisar i stället. På den tiden 

fanns inte mobiler eller andra möjligheter att få kontakt med sina kompisar såsom dagens Msn 

eller Facebook, så man fick lyfta på luren ringa till sina kompisar eller gå hem till dem och 

ringa på dörren. 

Den senaste undersökningen gjord av Statistiska centralbyrån visade att 90 % av människorna 

mellan 16-74 år i Sverige äger en dator (Statistiska centralbyrån, 2009). Dataspelsbranschen 

(2010) visar att försäljningssiffrorna har stigit till 2,8 miljarder kronor år 2009. Att jämföra 

med år 1999 då försäljningssiffrorna låg på 1,2 miljarder kronor. Detta betyder att 

försäljningen har ökat med över 100 % på 10 år. Enligt Medierådets rapport (Unga och 

medier, 2010) spelar 84 % av de unga mellan 9-16 år och då finns det en utmärkande skillnad 

mellan pojkars spelande (92 %) och flickors spelande (60 %). När vi ser på dessa siffror 

kommer vi att tänka på hur föräldrar ställer sig till barn och ungdomars spelande, då det tillhör 

en stor del av deras fritid. Tänker vuxna, framförallt föräldrar, på vad de köper för spel till sig 

själva och till sina barn? 2003 infördes en märkning på spel som går under namnet PEGI som 

är en guide för konsumenter som köper spel och med hjälp av PEGI kan konsumenterna se 

vad spelet innehåller. Björk (2008) betonar att det finns både positiva och negativa aspekter 

gällande TV- och datorspel, men alltför många drar snabbt slutsatsen att det alltid är bättre 

och nyttigare att göra något annat. Vad upplever vuxna för negativa och positiva effekter av 

spel, eftersom spelindustrin är så stor som det är. Det uppskattas att det finns 250 000 

svenskar som utövar e-sport. Vilket innebär att det är en större sport än fotboll och ishockey 

tillsammans. Sporter som anses vara Sveriges ”nationalidrotter” (Almer, D., Danemar, T., 

Gustafsson, R., Tang, H., Wiklind, A., Wiss, A. & Österberg, W. 2005). 
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1.1 Problematisering 

I Brun (2005) diskuteras en ”klyfta” som finns mellan barn/ungdomar och deras föräldrar; De 

unga ses som experter på spel och de vuxna ses som totalt okunniga. Problemet blev väldigt 

tydliga när de vuxna ansåg att de behövde fatta beslut om barnens spelande. 

Barnen/ungdomarna känner sig då utsatta från okunniga experter på ett område de vuxna inte 

känner till. När någon som inte spelar spel själv eller inte kan någonting om spelandet uttalar 

bestämda åsikter om barnens spelande uppstår lätt konflikter. De vuxna kunde exempelvis 

inte skilja på om barnen chattade med kompisar eller om de sökte information på internet till 

något skolarbete. ”Sitter du och spelar nu igen” sa föräldrarna oavsett vad barnen gjorde vid 

datorn. Föräldrarna var oftast ointresserade och okunniga om allt det nya och dessutom rädda 

för det. Till följd av detta blev diskussionerna få och dåliga med barnen. Dåligt underbyggda 

pekpinnar och förmaningar gjorde de unga irriterade. Barn och ungdomar blir frustrerade över 

att föräldrarna inte förstår hur roligt det är med spel medan föräldrarna blir frustrerande över 

att de inte förstår, inte har tid och inte vill sätta sig in i spelandet.  

Brun (2005) hittade tre intressanta samband i sin undersökning som är värda att nämna: 

1. 80 % av de föräldrar som själva aldrig eller nästan aldrig spelat spel upplevde att barnens 

spelande var ett problem. Medan 57 % av föräldrarna som själva spelat flertalet gånger eller 

regelbundet upplevde att barnens spelande är ett problem. Är föräldrarna som själva aldrig 

spelat eller nästan aldrig spelat negativt inställda eftersom de inte känner till ämnet? Eller kan 

det vara så att föräldrar som spelar eller har spelat spel hanterar situationen i familjen bättre? 

2. Föräldrarna i undersökningen som själva spelat en hel del spel, har barn som bara spelat i 

måttlig utsträckning. Och de barn som verkligen har spelat mycket har nästan uteslutande 

föräldrar som själva nästan aldrig spelat spel. 

3. De barn som spelar mycket tillsammans med sina föräldrar håller nere den totala speltiden 

på en rimlig nivå. De barn som aldrig eller nästan aldrig spelar tillsammans med sina föräldrar 

lägger väldigt mycket tid på spel. 
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1.2 Intressenter 

Den här studien vänder sig till vuxna och framförallt till föräldrar.  

 Vuxna som inte har barn: Vi anser att vuxna som inte har barn kan ha en stor nytta av 

denna studie, då vi tar upp ämnen som kan ge en ökad förståelse av vad dataspel kan 

ge för positiva och negativa effekter allmänt.  

 Vuxna som har barn: Vi bidrar med kunskap till föräldrar om vad man kan tänka på 

när man köper spel till sina barn. Föräldrarna får kunskap om vad deras barn kan få för 

konsekvenser av spelet. Samt att föräldrar kan få en inblick av hur barn tänker och 

kanske hjälpa till och lösa problem. 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad vuxna har för inställning till barn och ungdomars 

spelande samt att se hur stor kunskap det finns om PEGI märkning bland vuxna. Författarna 

vill även få en större inblick i vad det finns för tidigare forskning om negativa och positiva 

effekter av spelande. 

2.1 Frågeställning 

Vår frågeställning:  

 Vad har vuxna för inställning till barn och ungdomars spelande? 

 Har vuxna någon kunskap om vad PEGI märkningen står för eller har för betydelse? 

 Vilka negativa samt positiva effekter nämns bland de vuxna? 

2.3 Avgränsningar  

I denna studie presenteras negativa samt positiva effekter av spelandet, och en 

litteratursökning av spel och dess effekter har utförts. Sedan har det sammanställts kortfattat 

för att få en inblick i vad forskningen säger inom detta område. 

Vidare presenteras vad PEGI märkningen står för och dess symboler eftersom det anses vara 

en viktig riktlinje för konsumenter, och främst för föräldrar som tänkt köpa spel till sina barn. 
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Något som inte nämns i denna studie är spel om pengar och dess effekter. Detta anses inte 

tillhöra studiens syfte som riktar in sig på dator och tv-spel. 

3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

I denna studie används en kvantitativ metod. Enligt Oates (2006) så är en kvantitativ metod 

ett bra tillvägagångssätt om man vill analysera data och finna ett sorts mönster i svaren. Valet 

blev att göra en enkät som utformades efter att litteraturstudien var utförd. Inspirationskällan 

till enkäten är funnen i en bok som Björk(2008) har skrivit.  

3.2 Undersökningsgrupp 

För att studiens mål skulle kunna uppfyllas så riktades fokus på vuxna människor som var 20 

år och äldre. För att kunna nå ut till studiens målgrupp så registrerades ett konto på 

Familjeliv.se som är en populär community för vuxna människor. Dessutom skickades det ut 

mail till alla som författarna kände och som var över 20 år via Facebook. 

3.3 Litteraturstudie 

Till litteraturstudien användes elin@örebro som är ett gemensamt sökgränssnitt för de flesta 

internationella tidskrifter. Innan själva sökningen började valde författarna att göra en 

begränsning till åren mellan 2000 till 2010. Denna begränsning grundar sig på att författarna 

vill ta del av en nyare och modernare litteratur, eftersom spelen som finns mellan dessa 

intervaller har en mer avancerad grafik och är mer realistiska än vad de var innan år 2000. 

Eftersom att det fanns många söksträngar bestämde författarna att de skulle skapa en tabell, 

vilket var en bra lösning. Läsaren får en bättre översikt i vilka söksträngar och antalet träffar 

som har genererats. Vid vidare genomgång av sökorden så bestämde författarna att 

söksträngarna skulle sorteras upp i två tabeller, en för de negativa effekterna och en för de 

positiva effekterna. 
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Negativa effekternas söksträngar på elin@örebro: 

Söksträngar Antalet träffar 

Negative effects AND computer games 43 

Negative effects AND video games 29 

Aggression AND computer games 34 

Aggression AND video games 144 

Violent AND computer games 98 

Violent AND video games 314 

Realism AND computer games 137 

Realism AND video games 83 

Social effects AND video games 89 

Social effects AND computer games 55 

Addiction AND video games 63 

Addiction AND computer games 42 

Positiva effekternas söksträngar på elin@örebro: 

Söksträngar Antalet träffar 

Positive effects AND computer games 43 

Positive effects AND video games 29 

Spatial effects AND computer games 15 

Spatial effects AND video games 9 

Social effects AND computer games 55 

Social effects AND video games 89 

Efter att elin@örebro använts så gjordes en sökning på uppsatser på sidan uppsatser.se. 

Söksträngen som användes där var: ”dator och TV-spel” och det genererade nio träffar. Dessa 

uppsatser granskades, men framförallt så undersöktes deras referenser och ett tiotal 

betraktades som intressanta för denna studie. 

3.4 Urval av litteratur 

Valet av artiklar grundade sig först på om titeln passade in till denna studie. Efter att valet av 

artiklar som ansågs vara relevanta för denna studie gjorts, så lades fokus först och främst på 

att läsa igenom abstrakten. Det gjordes för att få en överblick om artiklarna passade in på 

studien. De som inte passade in förkastades och på de artiklar som var intressanta för studien 
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lästes även slutsatserna för att få en bättre kunskap om innehållet (Oates, 2006). Därefter 

granskades hela artikeln. 

3.5 Utformning av enkät 

Som tidigare nämnts så har författarna använts sig av en bok, som Björk (2008) har skrivit, 

för att utforma enkätundersökningen på nätet. Björk tar där upp 13 negativa och 12 positiva 

påståenden (se bilaga A). Dessa 25 påståenden användes även i denna enkätundersökning för 

att se vad vuxna ansåg om detta.  

I den här studien analyserades den kvantitativa datan genom att kategorisera upp de vuxna i 

kön; män och kvinnor. Tanken var först att dela upp respondenter i generationer. På grund av 

det blev första frågan ”Hur gammal är du?”, men efter att datainsamlingen var granskad så 

upptäckte författarna att det inte skilde så mycket bland de olika generationerna. Enkäten hade 

därför en säkerhetsfråga som löd ”Vilket kön?”. Efter litteraturstudien kunde författarna se att 

män spelar mer än kvinnor och kan därmed ha en annan attityd till spel än vad kvinnor har 

(Fröberg, 2005; Ungdomsstyrelsen, 2006).  

Tredje frågan hade inte en direkt koppling till något, utan intresset fanns om att kunna hitta ett 

samband mellan småbarnsföräldrar och kunskap om spel, och då tänkte författarna framförallt 

på PEGI som kunskap. För att kunna se det sambandet som studien var ute efter följde nästa 

fråga naturligt, ”hur gamla barn har du?”. För att få svar på syftet i denna studie om vuxnas 

inställning gentemot spel hos barn/ungdomar var nästa fråga ”Vad har du för inställning till 

barns/ungdomars spelande?”. Här önskades respondenter att nämna både positiva och 

negativa saker beroende på vad de hade för inställning. För att sedan kunna mäta 

kunskapsnivån på något sätt ställdes nästa fråga till respondenter ”spelar du själv dator/tv-

spel?”. Därefter kommer en fråga som upptagit mycket tid i denna studie, det var om vuxna 

visste vad PEGI är för något och alla symboler som finns bakom varje spelfodral sedan 2003. 

Brun (2005) skriver om ”klyftan” mellan barn/ungdomar och vuxna där han menar att 

barn/ungdomar tycker att vuxna är okunniga experter när det gäller spel. Har man den 

kunskapen om vad PEGI innebär så är man en mindre expert på området, och det kan leda till 

att vuxna får en positivare inställning till spel. Björk (2008) har inspirerat till de två 

nästkommande frågorna och det är vad vuxna tror att barn kan ha för positiva/negativa 

effekter när de spelar spel. Björk (2008) ställde samma frågor till 600 spelande ungdomar i 

Sverige, och i denna studie har det gjorts en jämförelse av vad vuxna ansåg att barn/ungdomar 
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kunde spel ge för effekter. Detta för att se om vuxna och de 600 spelande ungdomarna tänkte 

på samma sätt när det gällde de här effekterna som enkäten tog upp(se Bilaga A).     

3.6 Analys av datainsamling   

Fråga 1-4 och fråga 6 har använts för att dela upp respondenter i olika kategorier, för att 

kunna se svaren i olika perspektiv. 

Fråga fem analyserades på ett 

kvantitativt sätt som Oates (2009) 

nämner i sin bok, om hur teman kan bli 

funna. Först tolkades respondenternas 

svar tillsammans för att kunna leta efter 

kodord som hamnade på en positiv 

respektive negativ sida. Sedan jämfördes 

de tolkade kodorden och sorterades upp i 

kodboken till respektive tema. Därefter 

räknades det hur många gånger de olika 

kodorden nämndes och kontrollerades att 

de var ömsesidigt uteslutande för att 

sedan skapa ett diagram över de valda 

temana.   

 

Oates (2006) förespråkar att det används en sorts ”kodbok” för sina teman där det förklaras 

vilken typ av data som används till det specifika ”kodordet”. Eftersom författarna använder 

sig av en kvantitativ metod så är detta ett bra sätt att hantera en öppen fråga från en enkät 

enligt Oates. 

Nedanför presenteras kodboken. 

  

Figur 1 – metodmodell för fråga 5 
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Valda teman positiva: 

Språkutveckling: Att man får en 

förbättrad språkanvändning. 

Språk; Engelska; Skrift  

Socialt: Att spel kan vara socialt. Kommunicerar; interagerar; socialt; 

umgängesform  

Fritidsintresse: Spel kan räknas som 

vilken aktivitet som helst. 

Hobby; fritidsintresse; sysselsättning  

Egenskaper/förmågor: Allt som vuxna har 

nämnt att spel kan förbättra. 

Förmåga; Kognitivt; utvecklande; pedagogiska; 

hjärngymnastik; lär; samarbeta; logiskt; 

strategiskt; problemlösning; rumsuppfattning; 

hand-öga koordination; samarbeta; datavana; 

allmänbildning; teknisk färdighet; snabba 

beslut; Ledarskapsträning;  

Spelupplevelse: Upplevelser som man kan 

röna av spel.  

Underhållande; spännande; rolig; 

underhållningsvärde; avkopplande;   

Fysisk aktivitet: Som wii, kinect och ps3 

move. 

Motion; fysiska aktiviteter; 

Valda teman negativa: 

Tidsåtgång: Sitter synnerligen för mycket 

framför datorn. 

Stillasittande; orörlig; mycket; överstyr; sitter; 

inaktivitet; försaka; förkastligt; hankar;  

Fysiska konsekvenser: Som vuxna har 

nämnt i sina svar. 

motorik; fetma; hälsan; sömnen; spänningsvärk; 

rörlighet; dygnsrytmen; skittrötta; 

Psykiska konsekvenser: Som vuxna har 

nämnt i sina svar. 

Kreativitet; spelupplevelser; våldsglorifierande; 

glömska; hantera; verkligheten; självförtroendet;  

Asocial: Avvikande beteende av en grad 

som samhället överlag inte accepterar; 

som bryter mot samhällets normer. 

extremt; skolkar; beroende; asocialt; våld; 

aggressiva; missbruk; besatthet;  

Osocial: En som inte tycker om att vara 

med andra människor. 

dissar; Avskärmas; socialiserade; isolerande 

Konflikter: Osämja i familjen pågrund av 

spelandet. 

Gränserna; gräl; reaktioner; 
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När fråga 7 analyserades sammanställdes männens och kvinnornas svar först tillsammans, och 

sedan delades de upp i kategorierna män och kvinnor. Sedan undersöktes kunskapen hos 

föräldrarna i dessa kategorier. Efter det valdes sättet ordinal data (Oates, 2006) för att 

analysera frågorna 8 och 9. Det innebär att man ger svaret på frågan ett värde: 

 

Instämmer helt = 5 

Instämmer delvis = 4 

Tveksam = 3 

Tar delvis avstånd = 2 

Tar helt avstånd = 1 

 

Därefter lades värden 5 och 4 ihop till ett svar, för att det kan inte tolkas hur mycket 

”instämmer delvis” är i förhållande till ”instämmer helt” (Oates, 2006). Likadant gjordes med 

svarsalternativen 1 och 2, och svarsalternativet nummer 3 fick bli neutralt. 

3.7 Metodkritik 

Något som författarna har reflekterat över nu i efterhand var att de kunde ha använt sig av 

intervjuer istället för en enkät, då kunde det har genererats mer ingående svar. Eftersom 

studiens design blev en kvantitativ metod med enkät som undersökningsform så kunde 

respondenterna tendera till att ge kortfattade svar på de öppna frågorna, vilket i sin tur kan ge 

ett sämre resultat. Lite av denna tendens kunde upptäckas i männens svar med fyra bortfall. 

Men eftersom det blev så pass många svar från respondenterna drabbades inte denna 

undersökning av detta på ett negativt sätt. 

Oates (2006) säger att med en kvantitativ metod där det finns svarsalternativ till frågorna, 

bidrar det till att respondenterna lättare svarar på frågorna samt att det blir enklare att 

analysera, framförallt de stängda frågorna. Vidare säger Oates (2006) att det även kan bidra 

till att respondenterna kan känna sig frustrerade av alla frågor som är stängda och vägra att 

svara. Något som han även nämner är att det är svårt att rätta till missförstånd, om någon 

respondent inte förstår frågan eller om någon bara vill ha lite hjälp. 
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4.  Teori 

4.2 Are violent video games harmful? 

I denna studie tar Porter & Starcevic (2007) upp den kontroversiella frågan om sambandet 

mellan våldsamma spel och aggressivt beteende. De menar att det finns en sorts koppling 

mellan exponeringen av dessa. Vidare skriver författarna att det finns brister i den 

metodologiska forskningen som utförts hittills i detta område. Aggressivt beteende kan vara 

en konsekvens av våldsamma spel, men författarna menar att det beteendet kan finnas innan 

själva exponeringen. Det kan finnas flera möjliga kombinationer och orsaker till ett aggressivt 

beteende innan spelets början. De menar att det inte bara är spelens fel som många studier 

visar. Psykologer och andra professionella yrkesgrupper som visar ett intresse för denna typ 

av forskning bör ha detta i åtanke när de gör sina undersökningar.   

4.3 Blazing Angels or Resident Evil? Can Violent Video Games Be a Force for Good? 

Fergueson (2010) skriver i denna studie att våldet i spel har varit ett kontroversiellt och hett 

ämne i USA och i övriga världen, att det finns en oro i allmänheten och i vetenskapliga 

Communitys om skadliga effekter av våldsamma spel. Fergueson menar att media ofta 

återkommer med alarmerande rapporter om negativa effekter av våldsamma spel och hävdar 

att dessa ofta är överdrivna. Han skriver vidare att de möjliga positiva effekterna ignorerats 

helt i debatten.  

Ferguesons studie avser forskning inom flera områden bland annat aggression, det sociala 

nätverket, det kognitiva och användning som pedagogiska verktyg. Studier om just våld och 

datorspel bör utvidgas för att omfatta både negativa och positiva effekter. 

Vidare i denna studie så skriver Ferguson att våldsamma beteenden i sig är våldsamma, men 

att aggressiva beteenden som inte orsakar fysisk skada inte är våldsamma. Han menar att 

forskare i allmänhet karaktäriserar våldet som uppsåtliga handlingar till att orsaka fysisk 

skada på en animerad karaktär.  

Fergueson säger att forskningen om effekterna av våldsamma spel och aggression är 

inkonsekvent och hämmas av dåliga metoder och att vetenskapliga och ideologiska trosatser 

är inträngda. Särskilt nu när spelens konsumtion är så hög och ungdomsvåldet minskar, finns 

det grupper som spekulerar i att våldsamma datorspel främjar ungdomsvåldet. Fergueson 

menar att om psykologin på allvar vill förstå målen med våldsamma datorspel måste de släppa 
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lite på sina ideologiska åsikter och ha en mindre aktivistisk hållning för att kunna göra ett 

korrekt utlåtande. 

5. Litteraturstudie 

5.1 Negativa effekter av dator/TV- spel 

De negativa effekterna som det talas om när det gäller spel, brukar främst komma från 

våldsamma spel. Många studier visar att våldsamma spel går hand i hand med aggressivt 

tänkande, aggressiva känslor och aggressivt beteende, men även att den sociala biten påverkas 

kraftigt (Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto, Rothstein & Saleem, 2010). 

Även i Barlett, Anderson och Swings (2009) studie så talas det om det aggressiva beteendet 

som förknippas med våldsamma spel. De menar även att våldsamma spel gör spelaren mer 

okänslig och att det ökar den fysiologiska upphetsningen. 

Brun (2005) skriver om de fysiska problemen där han hänvisar till Griffiths (2005), att blåsor, 

hudförhårdnader, förlust av känsel i fingrar och händer, senskideinflammation, 

hälsenesmärtor, ofrivillig urinavgång, smärta i handled och armbåge, ansträngningsskador, 

nervsmärtor, risk för epileptiska anfall hos dem som är i riskzonen, förhöjd hjärtaktivitet och 

förhöjt blodtryck kan förekomma.  

”Det är inte utan att man drar på munnen när man läser delar av problemen” (Brun, 2005, s. 

69). Boten mot dessa problem känns inte så avancerade: dra ner på spelandet. ”I fallet med 

ofrivillig urinavgång handlade det helt enkelt om att hitta pause knappen, så att den spelande 

fick tid att gå på toaletten...”(Brun, 2005, s. 69). 

Anderson och Dill (2000) hävdar att i deras studie så hittade de ett samband mellan 

våldsamma spel och aggressivt beteende. De menar att våldsamma spel bidrar till skapandet 

av en aggressiv personlighet. Vidare så skrivs det om en oro som finns över det brottsliga 

beteendet som påverkas av det våldsamma spelet. De säger att det kan medföra en ökning av 

brottsligheten. 

Enligt Zhang, Li, Yang och Chang (2009); Krcmar, Farrar och McGloin (2011); Barlett och 

Rodeheffer (2009) så blir spel allt populärare och har en snabb utveckling gällande grafik och 

datorteknik, vilket medför att spelen blir allt mer realistiska. Det skulle kunna resultera i att 

användaren har lättare att göra en jämförelse till den verkliga världen. De hävdar att ett spel 
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med en realistisk miljö påverkar spelaren på ett negativt sätt, att de skulle bli mer aggressiva 

av ett realistiskt spel, eftersom det är svårt att skilja spel från den verkliga världen. 

Greitemeyer och Osswald (2010); Zhang et al., (2009) säger att våldsamma spel har en 

negativ påverkan på det sociala beteendet genom att det ökar aggressiviteten hos spelaren. Ett 

exempel som författarna tar upp baserar sig på en studie av Gentile, Lynch, Linder och Walsh 

(2004) som handlar om att vissa elever på en skola blivit mer aggressiva mot sina lärare när 

de spelat och att de oftare hamnar i fysiska slagsmål med andra. 

En annan negativ effekt som nämns är dataspelsberoende, det vill säga oförmågan att sluta 

spela. Grüsser, Thalemann och Griffiths (2007) fastslår att vissa spel är mer eller mindre 

beroendeframkallande. Detta bygger de på en omfattande undersökning av 7000 online- 

spelare där det framkom att 12 % visade tecken på ett begär, tillbakadragenhet, brist på 

självkontroll och försummande av andra aktiviteter. Han menar vidare att det största 

problemet med just online-spel av typen MMOG (massively multiplayer online games) är att 

spelaren aldrig får komma till ett slut eller i vissa fall att det inte ens går att pausa.  

5.2 Positiva effekter av dator/TV- spel 

Enligt Lager och Bremberg (2005) så påvisades 3 av 3 möjliga studier att datorspelandet gav 

positiva effekter på reaktionstiden hos utövaren. Vid en vidare genomgång av dessa studier så 

påvisades ytterligare en positiv effekt som var spatiala förmågor. Spatiala förmågor innebär 

enligt Nationalencyklopedin (1991) ”förmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och 

rymders förhållande till varandra. Vid sidan om en allmän spatial förmåga har även mer 

avgränsade spatiala förmågor identifierats, såsom visualiseringsförmåga och förmåga att för 

sin inre syn rotera två- och tredimensionella figurer.” 

Enligt Backman, Engström och Johannesson (2006) så visar det sig att spelare är säkrare och 

bättre bilförare. Spelare fattar snabbare beslut i trafiken och kör med större säkerhetsmarginal. 

I den här studien tar Backman et al.,(2006) upp tre viktiga faktorer i trafiken hos föraren som 

är: att kunna fördela uppmärksamheten i trafiken, att kunna fatta snabba beslut när det krävs 

och kunna göra en riskbedömning i kritiska situationer. Spelarna hade övergripande bättre 

resultat i deras undersökning än dem som inte spelade.    
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Holmes, James, Coode-Bate och Deeprose (2009) gjorde en studie vid universitet i Oxford 

som visar att Tetris kan hjälpa till att reducera de hemska minnena som förekommer om och 

om igen hos människor med posttraumatisk stress. 

På Ohio State University (2010) har det gjorts en studie på ADHD- diagnostiserade barn som 

påvisade att de med hjälp av spel kan träna upp sin koncentrationsförmåga. Enligt forskarna 

kan denna träning med spel vara ett alternativ till mediciner såsom Ritalin som används till 

patienter med ADHD, men samtidigt säger de att det inte är något de kommer att föreslå. 

5.3 PEGI märkning 

De flesta spel i Europa märks idag med något som kallas för PEGI. Det är ett Europeiskt 

märkningssystem som funnits sedan våren 2003. PEGI som står för (Pan- European Game 

Information) är en sorts åldersmärkning som skapades främst för föräldrar i Europa som hjälp 

till att fatta välgrundande beslut om spelköp. 30 länder i Europa använder sig av denna 

märkning. Märkningssystemet stöds av de stora tillverkarna som bl.a. Sony, Microsoft och 

Nintendo samt andra utgivare av spel i hela Europa. 

Märkningen på ett spel bekräftar till vilken ålder den lämpar sig för. Själva åldersmärkningen 

sitter oftast på framsidan av spelen och märkningen består av följande åldersgrupper 3, 7, 12, 

16, 18. På baksidan av spelet finns det beskrivande symboler som visar de huvudsakliga 

anledningarna till varför ett spel har fått en viss åldersmärkning. Symbolerna är följande:  

 

 Våld - Spel som innehåller våldsskildringar. 

 

 Droger - Spel som refererar till eller skildrar droganvändning.  

 

 Grovt språk – Spel som innehåller grovt språk som t.ex. svordomar. 

 

 Sex – Spel som skildrar nakenhet och sexuellt beteende eller har sexuella 

anspelningar. 
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 Diskriminering – Spel som innehåller skildringar av någon form av 

diskriminering eller sådant som kan uppmuntra till diskriminering. 

 

 Skräck – Spel som kan vara skrämmande för små barn. 

 

 Spel om pengar – Spel som uppmuntrar eller lär ut spel om pengar. 

 

 Online – Spelet kan spelas online 

 

 

Om du någon gång surfat runt på olika webbplatser som har små spel eller till en spelportal så 

kan du stöta på en annan märkning, PEGI OK. Denna symbol får endast användas på en 

webbplats eller spelportal om de deklarerat att spelet inte innehåller något material som kräver 

en formell märkning. För att ett PEGI OK märke ska få användas så gäller det att spelet INTE 

innehåller följande: våld, sexuella aktiviteter eller sexuella anspelningar, nakenhet, grovt 

språk, hasardspel (http://www.pegi.info). 

 

  

http://www.pegi.info/
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6. Resultat  

6.1 Resultat enkät 

Enkäten fick 84 stycken svar. Valet har blivit att kategorisera respondenter till män och 

kvinnor. Första frågan var att ta reda på vilket kön de tillhörde. (Se resultat Figur 2). 

 

Figur 2 – Män och kvinnor 

För att se om det fanns skillnader bland de olika decennierna så fanns frågan ”hur gammal är 

du?”, svaren var allt ifrån 22 år till 62 år. (Se resultat Figur 3). 

 

Figur 3 – Olika decennium 
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Tredje frågan som enkäten ställde till respondenterna var ”har du några barn?” (Se resultat 

Figur 4). Av de 39 föräldrarna i enkäten så var det 18 stycken som var män och 23 som var 

kvinnor. 

 

Figur 4 – Föräldrar och icke föräldrar 
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Fjärde frågan var ”hur gamla barn har du?”. För att dela upp barnen i olika kategorier har 

författarna definierat överensstämmande med medierådet (2010). (Se resultat Figur 5). 

0 – 2 år = Bebis.                                                                                                                                         

2 – 9 år = Småungar.                                                                                                                                 

9 – 12 år = Barn.                                                                                                                                      

12 – 16 år = Unga.                                                                                                                                   

16 – 20 år = Ungdomar.                                                                                                                         

20 > = Vuxen. 

 

Figur 5 – Antal barn i olika åldrar 
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Femte frågan handlade om vad man har för inställning till barn/ungdomars spelande, och det 

har sorterats utefter de teman som har identifierats. (Se resultat Figur 6) 

Positiva och negativa teman 

 

Figur 6 – Negativa och positiva teman. 

Sjätte frågan var ”spelar du själv dator/TV-spel”. (Se resultat Figur 7). 

 

Figur 7 – vuxna som spelar och inte spelar. 
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Sjunde frågan som ställdes till respondenter var ”Vet du vad åldersmärkningen PEGI innebär 

för något, samt dessa symboler?” och då fanns det en länk vidare till de åtta olika symbolerna 

som PEGI använder sig av. (Se resultatet Figur 8).  

 

Figur 8 – Vet vad PEGI innebär 

Åttonde frågan tar upp 13 olika påstående som kan förekomma hos spelare och de är tagna 

från boken Game over som Björk (2008) har skrivit.  

Anser du att spel kan vara underhållande? (Se resultat Figur 9) 

 

Figur 9 – är spel underhållande? 
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Anser du att spel kan ge spänning? (Se resultat Figur 10)

 

Figur 10 – är spel spännande? 

 

Anser du att spel kan leda till nya vänner? (Se resultat Figur 11) 

 

 

Figur 11 – leda till nya vänner 
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Anser du att spel kan förbättra det engelska språket?(Se resultat Figur 12)

 

Figur 12 – förbättrar språket 

Anser du att spel kan förbättra kartläsning och bedöma avstånd? (Se resultat Figur 13)

 

Figur 13 – förbättrar kartläsning och bedöma avstånd 

Anser du att spel kan förbättra det strategiska tänkandet? (Se resultat Figur 14)

 

Figur 14 – förbättrar strategiskt tänkande 
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Anser du spel kan leda till ett förbättrat ledarskap? (Se resultat Figur 15)

 

Figur 15 – förbättrar ledarskap 

Anser du att spel kan förbättra planering och långsiktigt tänkande? (Se resultat Figur 16) 

 

Figur 16 – förbättrar planering och långsiktigt tänkande 

Anser du att spel kan leda till snabbare reaktionsförmåga? (Se resultat Figur 17)

 

Figur 17 – förbättrar reaktionsförmåga 
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Anser du att spelegenskaper kan hjälpa till i studier? (Se resultat Figur 18)

 

Figur 18 – hjälper till i studier 

Anser du att spelegenskaper kan hjälpa till i arbetet? (Se resultat Figur 19)

 

Figur 19 – hjälper till i arbetet 

Anser du att om man spelar online så kan man få bekräftelse utav medspelare?(Se resultat 

Figur 20)

 

Figur 20 – bekräftelse av medspelare 
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Anser du att om man spelar så kan man få bekräftelse utav sin omgivning? (Se resultat Figur 

21)

 

Figur 21 – bekräftelse av sin omgivning 

Nionde frågan tar upp 12 påståenden om de negativa effekter som kan förekomma hos 

spelaren. De här påståendena har också tagits från Björks bok Game over.  

Anser du att spel kan göra så att man hamnar i konflikt med familjen? (Se resultat Figur 22)

 

Figur 22 – hamnar i konflikt med familjen 
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Anser du att spel kan göra så att man hamnar i konflikt med kompisar? (Se resultat Figur 23) 

 

Figur 23 – hamnar i konflikt med kompisar 

Anser du att det finns risk för lögner om hur mycket tid man spenderar framför datorn (Se 

resultat Figur 24) 

 

 

Figur 24 – lögner om hur länge man sitter framför daton 

Anser du att studier/arbete kan bli lidande av spel? (Se resultat Figur 25) 

 

Figur 25 – studier/arbeten blir lidande 
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Anser du att andra aktiviteter kan trappas ner till förmån för spelande? (Se resultat Figur 26) 

 

Figur 26 – andra aktiviteter trappas ner till förmån för spelande 

Anser du att man kan lida av sömnsvårigheter pågrund av spelande? (Se resultat Figur 27) 

 

Figur 27 - sömnsvårigheter 

Anser du att det finns risk för att man går upp eller ned i vikt pågrund av spelande? (Se 

resultat Figur 28)

 

 

Figur 28 – man går upp eller ner i vikt 
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Anser du att man inte äter ordentligt pågrund av spelande? (Se resultat Figur 29) 

 

Figur 29 – man äter inte ordentligt 

Anser du att man kan få ont i kroppen pågrund av spelande? (Se resultat Figur 30) 

 

Figur 30 – får ont i kroppen 

Anser du att man kan bli rastlös/irriterad för att man inte får spela? (Se resultat Figur 31) 

 

Figur 31 – man blir rastlös/irriterad för att man inte får spela 
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Anser du att barn/ungdomar spelar för att slippa tänka på jobbiga saker? (Se resultat Figur 32) 

 

Figur 32 – spelar för att slippa tänka på jobbiga saker 

Anser du att barn/ungdomar som spelar tänker på spel hela tiden? (Se resultat Figur 33) 

 

Figur 33 – tänker på spel hela tiden 
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Sammanställning av Björk undersökning på 600 spelande ungdomar och denna studies 

undersökning på 84 stycken vuxna.  

Positiva effekter: Ungdomar Vuxna 

Roligt 88 % 98 % 

Spännande 61 % 98 % 

Spelandet har lätt till att man får nya vänner 49 % 53 % 

Språket 68 % 94 % 

Läsa kartor/bedöma avstånd 21 % 46 % 

Strategiskt tänkande 60 % 83 % 

Ledaregenskaper 41 % 44 % 

Planering/långsiktigt tänkande 36 % 50 % 

Reaktionsförmåga 51 % 77 % 

Kan hjälpa till i framtida studier 16 % 36 % 

Kan hjälpa till i framtida arbete 18 % 34 % 

Bekräftelse från medspelare 29 % 62 % 

Bekräftelse från omgivningen 14 % 37 % 

 
Negativa effekter: Ungdomar Vuxna 

Konflikter med familjen pga spelandet 53 % 86 % 

Konflikter med vänner pga spelandet 22 % 61 % 

Har ljugit för sina nära om den tid man spenderar vid datorn 27 % 69 % 

Studier/arbete har blivit lidande 48 % 83 % 

Har trappat ned på andra aktiviteter till förmån för spelandet 37 % 87 % 

Sömnsvårigheter 21 % 62 % 

Har gått upp eller ned i vikt 20 % 62 % 

Äter inte ordentligt 17 % 60 % 

Har ont i kroppen 11 % 61 % 

Blir rastlös/irriterad om man inte får spela 32 % 75 % 

Spelar för att slippa tänka på jobbiga saker 32 % 74 % 

Tänker hela tiden på spelet 21 % 62 % 

6.2 Resultat män 

Som tidigare nämnts, så har enkäten 40 respondenter som är män (se Figur 2).  

”Spelar du dator/TV- spel?” (se resultat Figur 32) 
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Figur 32 – män som spelar och inte spelar 

 

 

”Vet du vad åldersmarkeringen PEGI innebär samt dessa symboler?” (se resultat Figur 33). 

Av de som visste vad PEGI var för något var det 10 av dem som var föräldrar. 

 

Figur 33 – män som vet vad PEGI är och inte är 
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6.3 Resultat kvinnor 

Som tidigare nämnts, så hade enkäten 44 respondenter som är kvinnor (se Figur 1).  

”Spelar du dator/TV- spel?” (se resultat Figur 34) 

 

Figur 34 – kvinnor som spelar och inte spelar 

”Vet du vad åldersmarkeringen PEGI innebär samt dessa symboler?” (se resultat Figur 35). 

Av de som visste vad PEGI var för något var det 3 av dem som var föräldrar.  

 

Figur 35 - kvinnor som vet vad PEGI är och inte är 
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7. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vår funna litteratur och svaren på vår enkät. 

7.1 Litteratur 

Det som upptäckts med litteratursökningen var att det ofta pratas om hur spel kan göra en 

person aggressiv. Forskare som har gjort undersökningar om ”speleffekter” tenderar bara att 

söka ett svar och det är antingen negativt eller positivt. De som har forskat om de negativa 

effekterna nämner aldrig någonting om de positiva. Och de som har forskat om de positiva 

effekterna nämner om de negativa, men inte i samma utsträckning som de positiva effekterna. 

Forskningen pekar på så mycket positiva saker att man inte tänker på de negativa när det väl 

nämns lite kort. Det uppstår en känsla av att det är ett litet ”krig” mellan dessa forskare 

speciellt mellan Anderson och Fergueson. När Anderson skriver om hur dåligt spel kan 

påverka en individ så dröjer det inte länge förrän Fergueson kommer med en positiv sida och 

säger att Anderson är för trångsynt när han har gjort sin forskning. Det här kan bero på att de 

redan har en färdigutvecklad åsikt om vad spel kan ge för effekter innan de forskar inom 

området. Det saknas någon som är neutralt ställd till den här debatten om datorspelsvåld. En 

som kan skriva både om de positiva och negativa effekterna. 

7.2 Enkät  

I det här avsnittet kommer författarna att gå igenom de positiva samt de negativa effekterna 

från enkäten för att sedan följa upp med en helhetsbild. Därefter kommer de negativa och 

positiva inställningar som vuxna har nämnt på frågan ”vad har du för inställning till 

barn/ungdomars spelade?”. Slutligen tas PEGI märkningen upp.  

7.2.1 Enkät positiv 

Enkäten som utformades, hade 84 stycken respondenter. Målet var att ta reda på vad vuxna 

hade för inställning till barn och ungdomars spelande. Att döma av svaren så hade vuxna 

väldig positiv syn till spel bland barn och ungdomar. I alla fall om denna studies enkät ska 

jämföras med den Björk utformade till 600 spelande ungdomar. Överlag hade vuxna 20 % 

mer positiva svar på de positiva effekterna än vad ungdomarna hade. Det här kan bero på att 

ungdomarna inte tänker på vad de själva tjänar på att spela spel, medan vuxna tittar på barn 

och ser vad som händer, till exempel att de lär sig tala engelska mycket bättre. Hela 94 % av 

de vuxna svarade att barn och ungdomar kan bli bättre på engelska genom att spela spel. Av 
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ungdomarna svarade bara 61 % att de blev bättre på engelska. Detta indikerar att alla 

ungdomar inte spelade just engelsktalande spel och det kan vara därför de inte tyckte det. 

Sedan fanns det ett påstående som är värt att nämna, om att spelaren kan få bekräftelse från 

sina medspelare. På det här påståendet var vuxna mer positivt inställda än vad ungdomarna 

var. 62 % vuxna mot 29 % ungdomar. Det här indikerar att vuxna ser barn spela ihop och 

tycker att de ger varandra komplimanger. Medan barn kanske inte tänker på att det är 

komplimanger de ger varandra. Samma är det med att 98 % vuxna tycker att barn/ungdomar 

spelar för att det är spännande, det kan bero på att vuxna helt enkelt ser barn spela ofta och 

antar att det är spänningen de är ute efter. Medan ungdomarna (61 %) kommer hem och gör 

det de alltid gör för att det inte finns någonting bättre att göra och därför finner de det inte lika 

spännande. 

7.2.2 Enkät negativ 

Tittar man på resultatet av de negativa effekterna som har genererats fram så hade vuxna i 

genomsnitt 70,1 % på svaren och ungdomarna har 28,4 %. Här upptäcktes i studien att 

merparten av vuxna tycker att dessa negativa effekter kan förekomma, medan ungdomar 

knappt upplever det över huvudtaget. Grüsser et al.,(2007) nämner också de här effekterna, då 

de gjorde en enkätundersökning på 7000 onlinespelare och kunde se att det bara var 12 % som 

visade tecken på dessa effekter.  

Vad kan det bero på att vuxna tycker att de negativa effekter stämmer in på ungdomarna så 

mycket mer än vad ungdomarna själv tycker? Till exempel så tyckte vuxna att barn/ungdomar 

har trappat ner andra aktiviteter till förmån för spelandet (87 %), medan ungdomarna svarade 

37 %. Det här indikerar bara att ungdomarna ser sitt spelande som en aktivitet som är 

accepterad av barn/ungdomar, medan vuxna tycker att de ska hålla på med något annat än 

bara att spela. Den negativa inställningen kan bero på att när de vuxna var ungdomar själva, 

så var inte dator/tv-spel lika accepterat som det är idag. Vuxna kan ha svårt och sätta sig in 

barnens situation i dagsläget.  

7.2.3 Enkät i helhet 

Så hur kommer det sig att vuxna har både en positivare och en negativare inställning jämfört 

med Björks undersökning? Det kan bero på att vuxna kan relatera till både sidorna, de har sett 

barn/ungdomarnas positiva utveckling men även att det finns negativa tendenser. Medan 
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ungdomarna tycker att spel bara är ett spel, och lägger ingen vikt på dessa påståenden eller på 

sitt beteende. 

7.3 Nämnda negativa och positiva effekter 

Efter summering av kodorden så kan författarna se att det finns 104 positivt nämnda effekter 

och 105 negativa. Även här indikerar det på att vuxna har lika mycket positivt att säga som 

negativt. Det positiva som vuxna nämner ofta är de egenskaper/förmågor som barn/ungdomar 

kan få av att spela spel. Kontra det så tycker vuxna att man inte ska sitta framför datorn/tv-

konsoler hela tiden. För att ta upp ett ord från det positiva temat egenskaper/förmågor, så 

hittar vi ”ledarskapsträning” och det nämner Björk (2008, s 56) i sin bok och berättar att det 

finns ett ”översättningsproblem”. ”Online kan du vara chef för 100 personer och prata 

flytande engelska när du ger dina guildmedlemmar över hela världen order. Men om du inte 

kan översätta det till en fysisk social gemenskap. Vilket värde har då den kompetensen?” 

Två ord från det negativa temat asocial, är ”våld” och ”aggressivitet”. Greitemeyer och 

Osswald, (2010); Zhang et al., (2009) säger att våldsamma spel har en negativ påverkan på 

det sociala beteendet genom att det ökar aggressiviteten hos spelaren. Det här verkar vara 

något som vuxna påpekar att spel med ”regisserat” våld är våldsglorifierande. Zhang et al., 

(2009); Krcmar et al.,(2010) Barlett och Rodeheffer, (2009) nämner även det här med 

”regisserat” våld som blir allt mer realistisk och resulterar i att användarna har lättare att 

jämföra spelet med den verkliga världen, och vuxna i vår enkät är orolig för detta.  

7.4 PEGI 

Det var här den stora skillnaden mellan män och kvinnor upptäcktes i enkätsvaren. Av 

männen så visste 16 stycken av 40 vad PEGI innebar och av de 16 var det 10 som var 

föräldrar. Kvinnorna i enkäten hade betydligt lägre siffra, bara fyra stycken av 44 visste vad 

det var och av de fyra var det tre som var föräldrar. Det här kan bero på att män spelar mer än 

kvinnor och har större intresse av spel. När PEGI skapades så var det främst till föräldrarna, 

men hur kommer det sig att så många saknar kunskap om det? Det kan vara så att PEGI har 

struntat helt i att försöka marknadsföra sin märkning. Men hur kommer det sig att så få 

föräldrar visste vad PEGI var? Det kan bero på att de själv anser sig veta vad som är lämpligt 

för sina barn. Dock så tackade två stycken av kvinnorna i enkäten för den frågan, för de fick 

en del av informationen efter att de hade sökt upp vad det var för något.   



2 Februari Sida 39 

8. Slutsats 

8.1 Litteraturstudie 

Slutsatsen till litteraturstudien blir att det tydligt finns fler studier om negativa effekter än de 

positiva effekterna. Det kan bero på att det fortfarande är ett relativt nytt ämne och att 

forskarna verkar vara oense. Ett bra exempel på att forskarna inte är överens är att Andersson 

ställer sig bakom det negativa och att Fergueson oftast ställer sig bakom det positiva, samt att 

forskarna sinsemellan inte gillar varandras forskning. Det saknas en neutralt ställd forskare 

som både kan skriva om de positiva och de negativa effekterna från olika perspektiv. 

Något som även framkom tydligt var att våldsamma spel och dess påverkan på spelaren bidrar 

till en ökad aggressivitet som aggressivt tänkande, aggressiva känslor och aggressivt 

beteende. Porter & Starcevic (2007) tonar dock ner det hela och nämner att det kan finnas 

flera möjliga kombinationer och orsaker som bidrog till ett aggressivt beteende innan spelets 

början. 

8.2 Empiri 

Vad har vuxna för inställning till barn/ungdomars spelande? 

Av enkätundersökningen framkom det att vuxna har en positiv inställning till spel bland barn 

och ungdomar. Något som både kvinnorna och männen är överens om är att spel är 

underhållande, spännande, roligt och att det förbättrar det strategiska tänkandet, men även att 

det kan leda till att man får nya vänner. De flesta av respondenterna ansåg även att det 

engelska språket kan förbättras. Jämförs detta med vad Björks (2008) undersökning 

resulterade i, så är vuxna även mer positivt inställda till spelande än vad ungdomarna är. 

En annan tydlig skillnad som framkom var att vuxna även hade en mer negativ inställning till 

spelandet än vad ungdomarna hade i Björks undersökning. Den största oron var att de kan bli 

sittandes alldeles för länge framför datorn och att andra aktiviteter försummas till fördel för 

spelandet. Konflikter i familjen verkar även vara ett orosmoment, att spelandet kan bidra med 

en lögn där barnen och ungdomarna säger att de spelar mindre än vad det i själva verket gör. 

Vilket i sin tur kan bidra till att studierna eller arbetet blir lidande. 

Klyftan som nämns av Brun (2005) mellan föräldrar och barns olikheter gällande inställning 

till spelande märks inte av på respondenterna i denna undersökning. Spelandet ses av de flesta 
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ändå som ett accepterat fritidsintresse, bara det inte går överstyr och blir ett missbruk, men 

även att det kan vara viktigt att sätta gränser. 

Det fanns ingen direkt skillnad på vuxnas inställning till dator/TV-spel, vare sig de hade barn 

i olika åldrar eller om de inte hade några barn alls. Även när en jämförelse mellan de olika 

generationerna gjordes så fanns det inga olikheter i deras inställning. 

Finns det någon kunskap om PEGI märkning hos vuxna?  

Av respondenternas svar finns det indikationer på att det saknas kunskap om vad PEGI 

märkningen och dess symboler betyder. Värt att nämna här är att det tydligen gick att chansa 

sig till vad symbolerna hade för betydelse, och det i sin tur innebär att PEGI verkligen tänkt 

igenom denna märkning och dess symboler.  

Eftersom att männen spelar mer än vad kvinnorna gör så har de en större kunskap om 

märkningen för att det finns ett intresse av spelandet. 

9. Diskussion 

9.1 Vidare forskning 

Vi lever idag i ett IT samhälle där barn och ungdomar använder datorn både i skolan och när 

de kommer hem. Det är som vilket fritidsintresse som helst. Enligt denna studie visar det sig 

att vissa föräldrar har en positiv inställning, samtidigt som andra föräldrar har en negativ 

inställning. Handlar det om dåliga erfarenheter eller är det något de fått för sig av medias 

skriverier?  

För att kunna gå djupare in på dessa frågor som denna studie tar upp så skulle det vara 

intressant att använda sig av intervjuer istället för en enkät. Det skulle vara givande att sitta 

och diskutera dessa frågor ytterligare med den vuxna generationen om hur de uppfattar 

spelandet och dess konsekvenser på barn och ungdomar. 

En annan aspekt är att se om inställningen förändras ju längre tiden går, och hur spelandet 

med dess effekter kommer att påverka samhället i framtiden. 

Något som kan vara värt att nämna är att spelandet kan vara bra i förebyggande syfte. som 

Holmes et al. (2009) nämner i sin studie. Tetris kan hjälpa människor med posttraumatisk 

stress. På Ohio State University (2010) gjordes en studie om att ADHD- diagnostiserande 
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barn med hjälp av spel kan träna upp sin koncentrationsförmåga. Det skulle vara intressant om 

forskare kunde uppmärksamma dessa positiva effekter mer och utveckla forskningen 

ytterligare inom detta område.  

 

  



2 Februari Sida 42 

10. Källkritik 

Artiklarna som valdes till denna studie var från källor som bedömdes som trovärdiga och 

aktuella och var publicerade i kända vetenskapliga tidskrifter.  

Vissa av artiklarna som nämner spelens negativa effekter kan vara vinklade åt just bara 

negativa effekter, medan det i de artiklar som nämner positiva effekter oftast tas upp ömse 

delar men fokus ligger där på positiva effekter. 

Metodboken som används är en allmänt accepterad bok som används som kurslitteratur och är 

framtagen av lärare på Örebro universitet. Därför anses det att lärarna är kunniga i det val de 

gjort. 

Boken av Brun (2005) är skriven i samarbete med Fair-Play, som var en organisation av 

föräldrar som handlade om dator/TV-spel och dess effekter på barn och unga. Organisationen 

var verksam mellan år 2002-2008. Därför bedöms boken som pålitlig eftersom Brun har fört 

samtal med både forskare, psykologer, barn och föräldrar för att kunna göra en korrekt 

tolkning av vilka möjligheter och brister det finns med spelandet. 

Björk (2008) anses vara trovärdig och kunnig inom spel eftersom han jobbat i nio år med 

människor som är spelberoende. Eftersom han jobbar med det så finner författarna att det är 

intressant att han skriver om både positiva och negativa effekter. Han är objektiv i denna 

studies mening. 
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Bilaga B 

Vad har du för inställning till barns och ungdomars spelande? (Öppen fråga) 

 

 M1: Positiva saker med spelande; Språkutvecklande, både om spelet är på engelska 

och om man interagerar med andra spelare, t.ex. MMORPG-spel där man 

kommunicerar på engelska. MMOspel fungerar även till viss del att lära ungdomar att 

samarbeta och problemlösning i t.ex. ett guild (WoW).   

Negativa effekter; Stillasittande i de flesta fall, undantagen är väl wii/kinect/PS Move. 

Men små barn som spelar mycket kan t.ex. få underutvecklad motorik. (bollsinne, 

springahoppaleka). Går spelandet överstyr så kan dessutom andra saker bli lidande, 

skola t.ex. (Gäller inte alltid bara barn. :D ) 

 M2: De bör inte spela för mycket. 

 M3: Det är en underhållande/spännande aktivitet. Är väldigt beroendeframkallande, 

kan hindra andra aktiviteter. 

 

 M4: Tv-spel bör ses som vilken annan aktivitet som helst. Det är ofta konservativa 

tankebanor som gör att folk tenderar att se på tv-spelande som något som skulle 

särskilja sig från andra aktiviteter så som fotboll eller liknande. Det ska även nämnas 

att TV-spelande kan både vara socialt och psykiskt utvecklande, i synnerhet onlinespel 

där man interagerar med andra människor på olika språk. 

 

 M5 : Man får en möjlighet att träffa människor från olika länder, men även från 

Sverige såklart. Engelskan kan till viss del förbättras, beroende på vilket spel och med 

vilka man spelar.  

Kan till viss del få lite motion, om man inte får det på annat håll i och med Kinect, wii, 

ps3 move etc. Reaktionsförmågan blir helt klart bättre.  

Negativa saker tror jag gäller främst när man börjar spela extremt mycket, skolkar för 

att spela, dissar att umgås med vänner osv. Det är väl den negativa saken som jag 

märkt av mest bland mina vänner. 

 

 M6: negativa. Dödar ungdomars kreativitet och tar deras tid till onödiga saker. 
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 M7: Positivt att det stimulerar barns fantasi och i vissa fall skapar ett socialt nätverk 

för barnen, negativt ifall det tar överhanden med spelandet och stör skola och sociala 

aktiviteter i övrigt för barnen. 

 M8: Beror ju såklart på vad spelet i sig har att erbjuda. Givetvis är kunskaper i 

engelska det främsta jag kan se som positivt, och i vissa spel logiskt/strategiskt 

tänkande. Det negativa är väl i stort sett att den sociala biten i barnets liv kan bli 

lidande; givetvis kan de prata med andra människor in-game, men såklart kan det inte 

mätas med att umgås i den verkliga världen. 

 M9: De spelar för mycket. 

 M10: Mestadels bra, man skall dock göra allt med måtta. 

 M11: Spelar själv... 

 M12: Gör livet roligare. Men kan även leda till fetma. Roligt är bra. 

Fetma är mindre bra. Men nu har det ju kommit spel som tvingar barnet/ungdomen att 

röra sig. 

 M13: Ett utmärkt sätt att lära sig både kognitivt tänkande samt språk. (självklart 

beroende på vilka spel det handlar om) 

 M14: Både och. Om spelandet ligger på rätt nivå, alltså inte för mycket så tycker jag 

att det är okey. Annars så är risken för beroende stort. 

 M15: Jag tycker barn ska få spela till en viss gräns, man måste alltid ha gränser när det 

gäller spel. Det negativa är väl om man strider mot gränserna! 

 M16:  

+ Problemlösning 

+ Bättre än att kolla på TV 

– Man sitter orörlig 

– Kan vara asocialt 

 M17: Bra, kan vara utvecklande i rätt mängd. 

 M18: tack vare att spelen är pegi klassade så tycker jag att det är oki om man använder 

sig av den klassningen men det får heller inte vara för mycket spelande. 

 M19: Mest possitivt tror det är utvecklande att spela tv/data spel så länge det inte blir 

för mycket spelande. 

 M20: Spel som är pedagogiska tycker jag är okej. Spel med våld och liknande gillar 

jag inte. 

 M21: Det är som vilket fritidsintresse som helst. Dock bör begränsning finnas. 
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 M22: Jag har nog mest positiva tankar kring spelande. Så länge det inte blir 

missbruksliknande och handlar om alltför mycket tid och pengar. Överlag tror jag inte 

spelande är skadligt. 

 M23: Barn spenderar alldeles för mycket tid fram tv/dator istället för att exempelvis 

vara ute och leka. 

 M24: Jag tror att det är positivt att spela, man lär sig språk och får en bra 

rumsuppfattning - även bra hand-öga kordination. 

 M25: Jag kan inte se något negativt med spelande i lagom dos. 

 M26: Positivt: Spel idag är väldigt annorlunda från förr. Idag äger de flesta unga en 

eller flera kraftfulla spelkonsoler som dessutom oftast har en uppkoppling. Detta 

möjliggör för unga att spela tillsammans med vänner och dessutom träffa andra vänner 

som man kanske enbart spelar vissa spel med. Med andra ord kan spel idag fungera 

som en ny arena för möjliga vänskapskontakter.  

Negativt: De kanske mest oroande utvecklingarna som jag ser i spelbranschen är att 

det kommer fler och fler "regisserade" spelupplevelser. Jag tänker främst på spel som 

sätter spelaren i rollen av en krigshjälte eller liknande. Det är väldigt viktigt, anser jag, 

att understryka skillnaden mellan riktigt krig och den oftast glorifierade bilden av krig 

som vissa spel framställer. Vidare råder en allt större trend att skapa 

"beroendeframkallande spel". Det är t.o.m så att vissa spel har detta som säljargument. 

Jag tycker att detta är väldigt oroväckande och högst oansvarigt av spelindustrin. 

 M27: Tränar upp simultanförmåga, koncentrationsförmågan m.m. 

Negativt tror jag kan vara att det är inte så bra för hälsan att sitta flera h framför en 

bildskärm, sen tappar man mycket av den sociala träningen man kan få genom att göra 

andra oktiviteter. 

 M28: Jag är väldigt positivt inställd till barns och ungdomars spelande bara det inte 

går överstyr. Det är viktigt att sätta gränser tidigt i åldrarna eftersom att dator och TV- 

spel blir en allt mer vanlig sysselsättning bland unga. Sen att det finns folk som inte 

kan förstå att barn spelar vet oftast inte vad de pratar om. 

 M29: Lärande, roligt, ett sätt att träffa kompisar, jobbigt om de skulle bli aggressiva. 

 M30:  

Positivt: 

- Kan vara ett verktyg i lärandet. 

- Lär sig att samarbeta i grupper. 
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Negativt: 

- Inte bra om det tar för mycke tid, kan bli en källa till gräl. 

- Kan vara våldsglorifierande. 

 M31: någon timme om dagen sen ut i skogen och använd fantasin. 

 M32: Bra! 

 M33: ------- blankt  

 M34: Jag tycker det är bra om dom samtidigt har andra fysiska aktiviteter som dom 

håller på med på fritiden. 

 M35: Har inte reflekterat över det. 

 M36: Det är väl helt ok, men det är viktigt att det inte blir ett missbruk. 

 M37: Positiva: en sysselsättning, hjärngymnastik Negativa: Barnen rör sig inte, 

glömska, går dålig i skolan(dåliga betyg osv)humöret? 

 

Kvinnor: 

 

 K1: Negativa: Avskärmas från omvärlden, blir dåligt socialiserade 

 K2: I lagom mängd tror jag att det gör mer nytta än skada. 

Mer negativt är väl om barn/ungdomar sitter hela dagen framför burken och inte 

aktiverar sig på något annat sätt. 

 

 K3: 

 

-för mycket stillasittande 

-våldstendenser. 

-isolerande 

-besatthet 

+umgängesform 

 

 K4: Jag tycker att ett måttligt spelande som kan jämföras med någon annan typ av 

hobby/fritidsintresse är helt okej. Dock är det min uppfattning att det ofta går över 

styr. Många barn (och även vuxna) fastnar i sitt spelande och utvecklar vad jag skulle 

vilja kalla ett beroende. Ofta leder detta till att de inte vill göra något annat än att 

spela. Inte träffa vänner etc. och det tror jag är skadligt för barns sociala utveckling.  
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Jag tycker/tror också att det är skadligt för barn att spela den typ av spel som är gjorda 

för vuxna. Jag tänker då främst på krigsspel innehållande mängder med våld. Barn är 

inte på samma utvecklingsnivå som vuxna och det finns inga garantier för att de kan 

hantera och bearbete de intryck som dessa spel ger dem. 

 K5: Trist att det verkar vara den enda stimulansen som barn/ungdomsr uppskattar nu 

för tiden. Tror inte på stillasittandet och inaktivitet. 

 K6: Positivt: Kan vara ett lärande och en hobby.  

Negativt: Ta för mycket tid från skolarbete, bli ett beroende, få problem med sömnen 

mm. 

 

 K7: I liten skala tycker jag det är positivt. Men lätt att det blir ett beroende och det 

gillas Inte. Bättre barn och ungdomar är "ute och leker" och aktiverar sig fysiskt oxå. 

 

 K8: Jag spelar själv så ser i lång mån bara positivt på detta. Negativt blir det om man 

låter spelandet bli ett beroende och går ut över annat i vardagen. Men det kan ju hända 

med andra aktiviteter än bara spel visserligen. 

 

 K9: Det kan vara ett bra lärotillfälle, men tycker inte om våldsspel. 

 

 K10: Det är spännande för barnen och de lär sig utveckla sin fantasi, samt ord från det 

engelska språket. 

Negativt att det finns spel som är för våldsamma som ges till små barn som inte kan 

skilja verkligheten mot spelets värld. att barn kan spela för mycket och de blir lite 

"fyrkantiga",.. att allt annat är tråkigt och de glömmer bort de praktiska lekarna. 

 

 K11: Jag tycker att det är viktigt att barn får lära sig datorer och att dator-/tv-spel kan 

vara utvecklande för dem på många olika sätt. Dock tycker jag inte att flera timmars 

spelande per dag är lämpligt eller att krigsspel o dyl är okej. Vad gäller ungdomar så 

har de en högre bestämmanderätt själva kring hur mkt tid de lägger ned per dag, enligt 

mig. Dock skulle jag ej vilja att en ungdom har datorn stående på sitt eget rum utan ha 

mer koll på vad han/hon spelar och som sagt hur mkt. 
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 K12: Det negativa tror jag är att det tar så mycket tid för vissa. På skolan jag jobbar är 

det ett flertal killar som skippar skolan för att de ska sitta hemma och spela. Själva 

spelen däremot tror jag kan vara utvecklande för dem, så länge de inte är alltför 

våldsamma. 

 

 K13: Det enda positiva som jag har sett är att några spel endast har engelska som 

språk och att detta gör det möjligt för barnen att öva sina språkkunskaper. Det negativa 

är att de kommer in i en värld som inte finns och detta medför att de kanske inte 

upplevs som de populära i skolan men när de börjar att spela så blir de någon annan 

mer häftig person. Man minskar självförtroendet i verkligheten och ökar den i 

fantasin....det tycker jag inte är rätt. 

 

 K14: Det spelas för mycket. Ut i naturen och lev mer i verkligheten! 

 

 K15: Det spelas för mkt 

 

 K16: Så länge det inte går ut över barnens hälsa är det helt okej att de spelar. Det kan 

vara positivt för deras sociala liv och de lär sig även massor av att spela. Om de sitter 

stilla mycket är det däremot inte bra och jag tycker att föräldrarna ska sätta gränser 

och kontroller hur mycket och vad barnen spelar. 

 

 K17: Har i stort en positiv inställning. Att spela kan ha positiv inverkan 

språkinlärning, datavana, strategiskt tänkande, problemlösning mm. 

 

 K18: Positivt: Utvecklar reaktionsförmåga och vissa spel utvecklar även kunskaper så 

som allmänbildning och dylikt. Negativt: Som med allt så är det inte bra om det blir 

för mycket av någonting. En balans är alltid bra. 

 

 K19: Positivt är att de får en teknisk färdighet och övar upp sin reaktionsförmåga och 

problemlösning. Negativ är att de sitter inne och att allt annat i livet blir åsidosatt. 

 

 K20: Så länge de inte spelar för våldsamma spel är det väl lugnt. 
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 K21: Att det är bra i lagom utsträckning, kan vara skadligt med för mycket 

stillasittande för barn och ungdommar och den sociala utvecklingen hämmas av för 

mycket tv-spelande. men.. inget ont som inte för något gott med sig.. jag tycker också 

att vissa inlärnings spel kan vara bra för kuskapsutveclingen. 

 

 K22: 

Positiva- vet ej 

Negativa- stillasittande 

 

 K23: Kan vara både positivt och negativt, beror på vilka spel och hur mycket det 

spelas. 

 K24: Jag tycker spel har högt underhållningsvärde och ett spelande på max ett par 

timmar per dag när man är i tonåren är helt ok. Är man mindre räcker det med ett par 

timmar per vecka. Det är viktigt att inte fastna i spelandet utan att faktiskt komma ut 

och träffa folk irl och att röra på sig. Är lätt att få spänningsvärk när man sitter för 

länge. Nu finns det ju även spel (ex wii) där man får röra på sig, men det kan vara bra 

att röra sig i varierad/kuperad terräng också och inte bara på platt underlag. Det är 

särskilt viktigt för mindre barn för att träna upp balanssinnet. Det är även viktigt att 

som förälder ha lite koll på vad för spel som spelas och att även diskutera de mer 

våldsamma spelen med sina barn, och då menar jag diskutera - inte fördöma. 

 

 K25: Det finns så många bra spel numera att vi ser de som ett bra komplement i 

inlärningen. 

 

 K26: Positivt inställd men då ska det vara måttliga mängder med spelade. 

 

 K27: I lagom dos är det avkopplande. Men vill inte att mitt barn ska sitta vid datorn 

hela dagarna och försaka andra aktiviteter. Men eftersom jag själv tycker det varit 

roligt med olika dataspel under uppväxten och även senare så tycker jag även att mitt 

barn ska få spela dataspel. Men tiden är en avgörande faktor. 
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 K28: Jag tror att dator/tv-spelande kan ha såväl positiv som negativ inverkan på barns 

och ungdomars utveckling. Som vuxna är det vårt ansvar att sätta oss in i spelen, lära 

oss vad de går ut på och tillsammans med barnen lära oss vad som är positiva 

respektive destruktiva spel. Som det mesta här i livet, handlar det också om balans. 

Det är inte bra om det blir allt för mycket tid som spenderas på spelandet, samtidigt 

som man måste våga tillåta barnen/ungdomarna att få spela fritt någon gång ibland och 

få gå helt upp i spelet. Jag tror det är viktigt med en struktur kring spelandet, så att det 

inte blir för mycket, men ändå inte vara FÖR hård för ibland måste man få spela länge 

också. 

 

 K29: Det finns så många bra pedagogiska spel där barn i mitt barns ålder kan lära sig 

massor. Jag ser inget fel i att barn lär sig spela spel på dator vid en så pass tidig ålder 

som mitt barn utan ser det mer som utvecklande för skriftspråket.. Att känna igen 

bokstäver, siffror och att lyssna på vad för uppdrag eller spel man kan göra ser jag inte 

som negativt.. ,Ungdomar som kanske spelar spel som är lite mer våldsbetonade ser 

jag heller inte som direkt oroande. Där sker också massor med utveckling av 

ungdomen för att se skriftspråk till exempel. Engelska kan också utvecklas genom att 

spela spel.Så länge inte spelandet tar över hela barnets eller ungdomens tid och liv 

tycker jag inte det är farligt för barn/ungdomar att spela. 

 

 K30: Ser både fördelar och nackdelar med spelande. En fördel är språkutveckling, 

strategitänkande och en nackdel är att det oftast är stillasittande. 

 

 K31: Jag anser det är positivt i den bemärkelsen att det (iaf för mig personligen) kan 

ge ökade språkkunskaper, bättre samarbetsförmåga (online spel), bättre 

koordinationsförmåga och att det är underhållande. Jag vet att det finns, har dock inte 

provat själv, spel som fokuserar mer på lärande. 

Det negativa som jag i första hand kommer att tänka på är att det kan ta tid ifrån andra 

aktiviteter. Så länge tv- och data spel inte tar tid ifrån umgänge, "rörlighet" mm. ser 

jag dock inga problem med det. 

 

 K32: Endast kunskaps/utbildningsspel är ok iaf upp till 10-12 år. 
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 K33: Barn påverkas negativt av överdrivet våld, kan leka våldsamma lekar. I 

dataspelsvärlden får man nya liv när man dör, vad tror barnen händer när man dör på 

riktigt? 

Positivt att det finns bra dataspel där barnen kan öva sig på matte, bokstäver, färger o 

dyl. 

 

 K34: Här hemma spelas det väldigt mycket. De 3 äldsta har varsin dator och utöver 

det finns det även i huset 5 till datorer, 2st x-box, 3st x-box360, 2st ps2, 2st ps3, 3st 

psp, 2st nintendo ds, 1st wii och 1 st gamecube. Spelen orkar jag inte ens räkna... 

7-åringen (kille) spelar mest onlinespel typ spela.se, 10-åringen (kille) spelar mest 

Wow, Assassins creed och Oblivion. 12-åringen (tjej) spelar inte, utan surfar mest.  

Vi låter våra barn spela i princip vad dom vill och spelar också ganska länge. MEN en 

rimlig orsak till att vi inte är lika restriktiva som många andra föräldrar kan nog vara 

att deras pappa är TV-spelsutvecklare och jobbar som leed level designer... ;-) 

 

 K35: Det är helt ok bara de inte spelar för mycket. De får bara spela spel som är 

barntiilåtna,inga krigsspel eller andra spel som det ingår dödande i. 

 

 K36: Det är roligt att utvecklingen gjort det möjligt för fler typer av aktiviteter för 

barn. Dock så är det förkastligt att barn lägger ned så överdrivet mycket tid på detta, 

då det finns betydligt fler, mer sunda ändamål att ägna sig åt. Tv-spelandet förtar deras 

möjlighet till att istället vara ute i friska luften och ägna sig åt mer gemensamma och 

hälsosamma "lekar". 

 

 K37: Datorn är en del av samhället och den är en självklar del i barnens uppväxt. Det 

är självklart att mina barn ska få lära sig allt det bra som kommer genom datorer/spel. 

Samtidigt finns det mycket som inte är bra med datorn, som med allt annat i samhället. 

Det gäller som förälder att lära och styra barnen vad de gör vid datorn. (lite skilnad på 

min 14 årings dataanvändande och min 4 årings.)    
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 K38: Att det kan vara bra och utvecklande men att barnen måste upp och röra på sig 

emellanåt. Jag är mest bekymrad för allt för mycket stillasittande.  

Vi har inga restriktioner på hur länge barnen får spela utan pratar med dem om att 

avsluta när vi tycker att de har suttit för länge. Oftast blir det inga jobbiga reaktioner 

av det. 

 

 K39: Det beror på vilka spel som spelas och hur ofta.’ 

 

 K40: Positivt: vana vid att fatta snabba beslut och sedan ta konsekvenserna av det, 

vana vid att det sker på engelska/amerikanska. Ledarskapsträning, så att man får 

erfarenhet/övning i att leda en grupp.  

       Negativt: Ev. spelberoende kan dyka upp så att annat viktigt får stå tillbaka och/eller 

dygnsrytmen förstörs. Kan även orsaka ekonomiska problem då vissa spel kostar mer 

än andra att spela.  

            Som förälder får man se till att försöka hålla god kontakt med barnen och föra en 

dialog så att de inser vad det är de håller på med. Samt att de får möjligheten att se det 

från flera perspektiv. 

 

 K41: Det är ok, men inte för länge. 

 K42: positivt= man vet var man har ungdomarna.. 

negativt=dom hankar efter i skolan, skittrötta och orkar inta hänga med på 

lektiornerna..Borde nog minska tiden framför datan.... 

 

 K43: De sitter inne ensamma och spelar för mycket t.ex. över nätet i stället för att 

umgås med varandra i verkliga livet. Gå ut och få lite frisk luft. Positivt är väl att man 

antagligen tränar sin reaktionsförmåga och att tänka logiskt. 

 

 K44: Negativt: De sitter alldeles för mycket framför datorn. Positivt: De lär sig och 

hitta uppgifter snabbt som det tog längre tid att få fram förut. 

 


