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Abstract 
 
In December 2011 Statens medieråd published a review of studies about the relationship 
between violent video games and physical aggression, with the conclusion that such a 
relationship cannot be demonstrated. Medierådet’s conclusion provoked a debate and it was 
pointed out that some reviews from expert organizations do show a relation between violent 
video games and physical aggression. In this thesis the reasons why the reviews did come to 
different conclusions is investigated in a literature review. The results show that the differences 
between conclusions may depend on differing purposes, selection criteria, and differences in 
their assessments.   
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Sammanfattning 
 
I december 2011 publicerade Statens medieråd en översikt innefattande studier av sambandet 
mellan våldsamma datorspel och fysisk aggression, där slutsatsen var att ett sådant samband inte 
kan påvisas. Medierådets slutsats väckte debatt och det påtalades att vissa översikter från 
expertförbund visade på ett samband mellan våldsamma datorspel och fysisk aggression. I detta 
examensarbete undersöks genom en litteraturstudie orsakerna till att expertförbunden kom till 
olika slutsatser. Resultaten visar att skillnaderna mellan slutsatser kan bero på skillnader mellan 
syften och urvalskriterier samt skillnader i bedömningar. 
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Inledning 
 

År 1999 mördade Eric Harris och Dylan Klebold 12 skolkamrater och en lärare och skadade 23 
andra personer, innan de tog sina egna liv. Det framkom att båda var aktiva spelare av 
datorspelet Doom, ett mycket våldsamt spel, där spelaren skjuter och mördar offer, som inte 
har en chans att försvara sig. I februari 2003 åtalades 16-årige Dustin Lynch för mord, vilket 
han skyllde på sinnessjukdom och besatthet av datorspelet Grand Theft Auto III (Hudak, 
2003). I juni 2003 sköt Joshua, 14 år, och William, 16 år, mot bilar på en motorväg och 
dödade en 45-årig man och skadade en 19-årig kvinna. Pojkarna hävdade att de hade blivit 
inspirerade av Grand Theft Auto III (Calvert, 2003). I december 2007 åtalades Lamar, 17 år, 
och Heather, 16 år, för att ha slagit ihjäl en sju-årig flicka. Det sägs att de imiterade 
karaktärerna från datorspelet Mortal Kombat (Chalk, 2007). Kan datorspelen verkligen ha 
påverkat ungdomarna att begå dessa våldsbrott? 
 
I februari 2004 lurade 17-årige Warren 14-årige Stefan in i en park och mördade honom med 
ett flertal knivhugg. Det rapporterades först att Warren var besatt av spelet Manhunt (”Game 
blamed,” 2004), men det visade sig att han inte ens ägde en kopia av spelet och utredarna fann 
ingen koppling till våldsamma spel. Stefans mor har trots det propagerat mot våldsamma 
datorspel i England sedan dess (”Police reject,” 2004). År 2007 kom rapporter om att Seung-
Hui Cho, mördaren från Virginia Tech-massakern, entusiastiskt spelade Counter-Strike. Senare 
framkom att Chos rumskamrater aldrig någonsin hade sett honom spela dataspel. Trots detta 
hävdade åklagaren att morden hade orsakats av datorspel (Benedetti, 2007). Ibland tycks alltså 
datorspel ha fått bära skulden för våldsbrott trots, att fakta har talat emot detta. De våldsamma 
datorspelens effekt på beteende har undersökts i ett antal studier och även i ett antal 
forskningsöversikter, där den senaste har publicerats av Statens medieråd (2011). 
 

Bakgrund 
 

Statens medieråds forskningsöversikt (2011). 
I december 2011 publicerade Statens medieråd en undersökning om sambandet mellan 
våldsamma spel (VS) och fysiskt våld, där 161 artiklar innehållande 106 studier under perioden 
2000-2011 behandlas (Statens medieråd, 2011). Syftet med undersökningen var att ”på ett 
objektivt och tydligt sätt ge en klar bild av hur, och om, befintlig forskning kan ge svar på 
frågan: Blir man våldsam av att spela våldsamma datorspel? ”(s. 4).  
 
Materialet var artiklar publicerade i internationella forskningstidskrifter med peer-review under 
åren 2000-2011. Enbart studier som hade behandlat dator- och tv-spel och aggression 
inkluderades, medan andra artiklar som visserligen hade berört VS, men även andra fenomen 
som exempelvis innehållsanalyser av VS, exkluderades. Det insamlade materialet 
sammanfattades och utsattes för granskning av urvalsprinciper, mätmetoder, retorisk 
argumentation och validitet. Artiklarna delades in i tre metodområden; laboratoriestudier, 
tvärsnittsstudier och longitudinella studier (Statens medieråd, 2011). 
 

Laboratoriestudier. 
Laboratoriestudierna representerar 67% (71 st.) av det insamlade materialet. Av 
laboratoriestudierna visar en majoritet tydligt att VS ökar aggressionen hos spelaren. Dock, 
menar Statens medieråd (2011) att dessa studier har metodologiska och vetenskapsteoretiska 
brister och deras relevans ifrågasätts därmed. Statens medieråd (2011) påpekar bl.a. att 
fastställande av aggressionsökning till följd av VS kräver mätning av aggressivitet med samma 
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metod både före och efter en spelsession, något som gjordes i endast 7% (5 st.) av 
laboratoriestudierna.  
 
Då det är oetiskt att provocera fram fysiskt våld måste aggression mätas på annat sätt. 
Beteenden som antas likna fysisk aggression, som aggressiva känslor, attityder och associationer 
eller fysiologiska mätmetoder används då som mått på aggressivitet. Dessa mått bedöms av 
Statens medieråd (2011) ha vaga eller obefintliga kopplingar till fysiskt våld. Då 
laboratoriestudier sker i en miljö som skiljer sig markant från det verkliga livet ifrågasätts 
resultatens ekologiska validitet, dvs. det som observeras i laboratoriet kan inte generaliseras 
oreserverat till att gälla utanför laboratoriet och effekterna av VS kan endast mätas i direkt 
anslutning till spelandet. I laboratoriestudier försvinner aggressionseffekten efter 4-30 minuter 
och därför går det inte att uttala sig om hur spelarna påverkas på längre sikt av VS (Statens 
medieråd, 2011). 
 

Tvärsnittsstudier. 
I översikten (Statens medieråd, 2011) är 22% (23 st.) tvärsnittsstudier och alla är 
enkätundersökningar. Respondenten har svarat på frågor angående sitt datorspelande och 
aggressiva beteende i sin vardagsmiljö. I en tvärsnittsstudie samlas data in vid bara ett tillfälle, 
vilket gör det svårt att fastställa kausala samband utifrån de statistiska samband som fås. I ca 
hälften av tvärsnittsstudierna påvisas ett samband mellan VS och aggression, medan det i den 
andra hälften inte kan påvisas några samband. I de studier som inte visade på samband redovisas 
mer utförliga uppgifter om respondentens bakgrund. Det som från början verkade vara ett 
samband mellan VS och aggression kunde efter utförligare analyser förklaras av psykiskt tillstånd 
hos spelaren och/eller familjeförhållanden (Statens medieråd, 2011). 
 

Longitudinella studier. 
Longitudinella studier är ofta enkätundersökningar som upprepas och i Statens medieråd (2011) 
är 11% (12 st.) sådana studier. Eftersom mätningarna upprepas under en längre tid kan 
förändringar över tid iakttas, vilket är nödvändigt för att orsak-verkansamband ska kunna 
kartläggas. Av de 12 studier som ingick visade 11 på ett samband mellan VS och aggression. 
Däremot redovisades endast i tre studier bakgrundsfakta om psykiskt välbefinnande och 
familjeförhållanden. Bakgrundsfaktorer kunde i två av dessa studier förklara aggressivt beteende 
och preferens för VS. 
 

Statens medieråds (2011) slutsatser. 
Enligt Statens medieråd (2011) finns det en ansenlig mängd forskning, som visar på ett 
statistiskt samband mellan VS och aggression. Den uppmätta aggressionen gäller dock endast för 
mentala processer och inte beteende. Det finns många metodologiska brister vid mätning av VS 
och aggressioner, vilket ger otillräckligt underlag för att kunna bevisa ett kausalt samband. De 
allvarligaste bristerna sammanfattas av Statens medieråd (2011) under tre punkter: 
 

• Hur används och mäts begreppet aggression? 
Aggression har mätts genom attityder, känslor, tankar, associationer eller beteenden vars 
koppling till fysiskt våld är oklar eller saknar empiriskt stöd. 

• Reagerar individer på det observerade sättet i normala sociala miljöer? 
Att en person reagerar på ett sätt i en laboratoriemiljö betyder inte att personen skulle 
reagera på samma sätt ute i vardagsmiljön. Beteenden, tankar etc., som iakttas under 
försöken har en oklar relation till verkligt beteende. 
 

• Förekommer det andra orsaker till spelpreferenser och aggression? 
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Spela VS och personlig aggression beror på andra faktorer, som psykisk ohälsa, 
beteendeproblem och problematiska familjeförhållanden. Det visar de undersökningar 
som har mest omfattande bakgrundsdata. Benägenhet att spela VS är endast ett 
symptom på aggressivitet. 

 
Det konstaterade statistiska sambandet mellan aggression och VS kan ha fyra möjliga orsaker 
(Statens medieråd, 2011): 
 

1. VS orsakar våldsamt beteende. Ett vanligt påstående som är baserat på 
undersökningar med allvarliga metodologiska brister och inte kan ses som bevisat. 
 

2. VS orsakar våldsamt beteende hos personer som har särskilda 
personlighetsdrag. 
Det finns för lite forskning om detta för att en säker slutsats ska kunna dras. Det finns 
studier i vilka det har undersökts personer med psykiska problem, där resultaten kan ge 
stöd för denna hypotes, men även för orsakerna 3 och 4. 
 

3. Aggressiva personer söker sig till VS. Omvänd kausalitet, dvs aggression är orsak 
och VS är verkan. Omfattande empiriskt stöd finns för detta. 
 

4. Bakomliggande faktorer påverkar både preferenser för VS och aggression. 
Detta får stöd i samtliga studier i vilka bakomliggande faktorer som familjesocial 
interaktion och psykiska beteendeproblem har studerats. 

 
Resultaten i Statens medieråd (2011) stämmer överens med resultaten i flera andra 
forskningsöversikter från statliga institutioner och ideella forskningsorganisationer under 2000-
talet (Australian Government, Attorney General’s Department, 2010; Department for 
Children, Schools and Families, and the Department for culture, Media and Sport, 2008; Lager 
& Bremberg, 2005; Ystmark Bjerkan, Froyland, Winsvold, & Mossige, 2010; Egenfeldt-
Nielsen & Smith, 2003; von Feilitzen, 2001; von Feilitzen, 2009).  
 
I en översikt som har tagits upp i Statens medieråd (2011) rapporteras dock avvikande slutsatser 
(American Psychological Association, 2005). 
 

Reaktion från andra forskare. 
Slutsatserna i Statens medieråd (2011) blev starkt kritiserade och ifrågasatta av tre forskare från 
Karolinska institutet, Ingvar, Olsson och Petrovic (2012). De menade att Statens medieråd 
(2011) ger en felaktig bild av forskningen på området, att de inte är objektiva och att slutsatsen 
”står i bjärt kontrast mot en samlad internationell beteendevetenskaplig expertis” (stycke 5). 
Ingvar et al. (2012) anser att American Psychological Association (2005), i vilken slutsatsen att 
det finns ett samband mellan VS och aggressioner har dragits har fått alldeles för lite utrymme 
och hänsyn i Statens medieråds (2011) undersökning. De påpekar även att Statens medieråd 
inte har beaktat flera internationella expertförbund, bl. a. det amerikanska hälsodepartementet 
och barnläkarförbunden i Australien, USA och Kanada, som också påstås ha rapporterat 
samband mellan VS och aggressivitet. 
  
Ingvar et al. (2012) anser även att Statens medieråd (2011) ger en felaktig bild av den litteratur 
som översikten är baserad på och menar att en del av de översikter som används för att hävda 
att det inte finns ett samband mellan VS och aggression egentligen visar på ett samband och att 
Statens medieråd (2011) inte tar upp kritik mot de undersökningar som inte har funnit 
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samband. Ingvar et al. (2012) hävdar att Statens medieråd (2011) tar upp flera grundlösa 
invändningar mot de studier i vilka ett samband har erhållits:  

Som bäst handlar bristerna i Medierådets granskning om okunskap. Tyvärr går 
Medierådet samtidigt (frivilligt eller ofrivilligt) också starka kommersiella krafters 
ärenden – de som inser att det finns miljoner att tjäna på extremt våldsamma 
dataspel. (Ingvar et al., 2012, stycke 11) 

 

Syfte och frågeställning 
Debatten mellan företrädare för Medierådet och Karolinska institutet och förhållandet att inte 
alla forskningsöversikter har kommit fram till samma slutsatser, trots att alla undersökningar har 
haft tillgång till i det närmaste identiska underlag skapar ett behov av att utreda orsakerna till de 
motstridiga uppfattningarna. 
 
Syftet med detta examensarbete är att försöka förklara varför debatten och de varierande 
slutsatserna har kunnat uppstå och söka ett slutgiltigt svar på frågan om VS är 
aggressionsframkallande. Underlaget för detta är de forskningsöversikter som Statens medieråd 
(2011) refererar till och de forskningsöversikter som forskarna vid Karolinska institutet hänvisar 
till (Ingvar et al., 2012). 
 
Frågeställningar: 

• Vilka uppdrag har de olika översikterna haft?  
• Vilka kriterier har använts i översikterna för att inkludera/exkludera material? Vilken 

metod har använts vid bedömning av materialet? 
• Vilka slutsatser presenteras i översikterna? 
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Teoretisk referensram 
 
 

The General Aggression Model 
General Affective Aggression Model (GAAM, även förkortat GAM) är en aggressionsmodell 
som Anderson och Dill (2000) har utvecklat. Modellen integrerar redan existerande teorier och 
data kring inlärning, utveckling och uttryck för mänsklig aggression. Den gör det genom att 
notera att utagerad aggression till största delen baseras på kända strukturer, som scripts och 
scheman skapade genom den sociala inlärningsprocessen. Anderson och Dill (2000) menar att 
aggressivt beteende är orsakat av socialt inlärda strukturer i hjärnan. Modellen förutspår att 
spelande av VS kommer att öka aggressivt beteende på kort sikt genom upphetsning och 
förstärkning av redan existerande aggressiva kunskapsstrukturer och på lång sikt genom ökning 
av mängd och tillgång till aggressiva kunskapsstrukturer. 
 

Katarsisteorin 
I Katarsisteorin hävdas att individen får när han/hon spelar utlopp för aggressivitet, som annars 
hade kunnat leda till våldsamt beteende. Genom att spela VS minskar våldsamt beteende 
(Sherry, 2009).  
 

Catalyst Model 
Catalyst Model är framtagen av Christopher Ferguson (Ferguson, Rueda, Cruz, Ferguson, 
Fritz, & Smith, 2008) i samband med att han kritiserade GAM för att det i den insinueras att 
personen som spelar VS passivt tar efter allt som han/hon ser. Utgångspunkt för Catalyst Model 
är biologiska faktorer, som genetisk predisposition för aggressivt temperament och aggressiv 
personlighet. Miljöfaktorer, som våld i familjen kan motivera en person med biologisk 
predisposition för aggression att bli mer våldsam och aggressiv. VS visar egentligen bara ett 
mönster för hur det aggressiva beteendet kan komma till uttryck. Utan miljöfaktorerna, 
exempelvis familjevåld, som driver på det våldsamma beteendet finns det ingen inverkan av VS 
på våldsbrott hos denna typ av individ, enligt Ferguson (2008). 
 

Mood Management Theory 
Mood Management Theory är framtagen av Gabrielle Unsworth, Grant Devilly och Tony 
Ward (2007). Alla tre är kritiska till GAM och ifrågasätter att något så stabilt som personlighet 
så lätt skulle kunna förändras av VS och att GAM inte tar hänsyn till andra inlärda strategier, 
som kan erbjuda mindre aggressiva alternativ till konfliktlösning (Unsworth et al., 2007). I 
Mood Management Theory anges att VS stimulerar spelaren och minskar tristess och känslan 
av att vara uttråkad, men fungerar också som en coping-mekanism för att temporärt avhjälpa 
stress och ångest. Unsworth et al. (2007) menar att spelarens personlighet och känslostämning 
innan spelandet av VS avgör hur han/hon känner efter spelandet. De rapporterar att individer 
med aggressiva personlighetsdrag, som var arga innan de spelade blev mindre arga efter, medan 
individer med aggressiva personlighetsdrag, som inte var arga innan blev argare efter. Individer 
med icke-aggressiva personlighetsdrag upplevde ingen förändring av ilska till följd av VS 
(Unsworth et al., 2007).  
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Metod 
 

Litteratursökning 
Sex av de forskningsöversikter, som har refererats i Medierådet (2011) hämtades med hjälp av 
referenserna i Medierådets rapport och två erhölls genom mail till författaren. De fyra 
forskningsöversikter som åsyftats av Ingvar et al. (2012) hittades i två fall efter mailkontakt med 
Karolinska institutet, medan representanter för Medierådet var behjälpliga med de två 
återstående. 
 

Analysmetod 
Översikterna har granskats med avseende på syfte, urvalskriterier, bedömningar, slutsatser och i 
vilken utsträckning de har gemensamma källor. 
 

Avgränsning 
Studien är avgränsad till de översikter, som anges i Medierådet (2011) och till de översikter 
som Ingvar et al. (2012) har hänvisat till. I vissa källor behandlas även andra medier än VS, som 
t.ex. TV och Internet, vilket har gjort det svårt att avgränsa studien till enbart effekter av VS.  
 
Samband mellan VS och andra egenskaper än aggressivitet hos en individ som spatial förmåga, 
övervikt m.m. har inte analyserats.  
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Resultat 
 

Statens folkhälsoinstitut. (Lager & Bremberg, 2005) 
 
Forskningsöversikten är utgiven som en rapport från Statens folkhälsoinstitut med 
beteckningen R 2005:18. 
 

Syfte. 
Syftet var ”att klargöra hälsoeffekter av spelande med hjälp av en systematisk genomgång av 
vetenskapliga studier.”(s. 5). Hälsa anges ha fysiska, psykiska och sociala aspekter.  
 

Urvalskriterier. 
Studierna skulle beröra effekter på hälsa. I litteratursökningen användes fyra inklusionskrav: 1) 
studien skulle vara publicerad på engelska i en vetenskaplig tidskrift med peer-review, 2) 
studien skulle behandla exponering för TV- eller datorspel eller utvärdera åtgärder som hade 
till syfte att minska TV- eller datorspelande, 3) studien skulle vara utformad så att det var 
möjligt att särskilja effekter av TV- eller datorspel från effekter av andra aktiviteter och 4) 
studien skulle vara genomförd med experimentell kontroll och randomisering, med 
experimentell kontroll, eller som en prospektiv longitudinell studie. Två forskningsområden 
föll bort, därför att resultaten inte kunde generaliseras till TV- och datorspelande. Det gällde 
studier av spel i habiliterings-, behandlings- eller rehabiliteringssyfte och studier av pedagogiska 
spel.  
 
Översikten kom att omfatta 30 studier, varav 26 var experiment och fyra var prospektiva 
longitudinella studier.  
 
I studierna insamlades data om aggressiva tankar/tolkningar, aggressivt beteende utöver lek, 
aggressiva känslor och aggressiv lek. Även effekter på reaktionstid, spatial förmåga och övervikt 
berördes i vissa studier. 
 

Bedömning. 
Aggressiv lek. 

I fyra studier har förekomsten av aggressiv lek efter TV- och datorspelande analyserats. I tre 
studier rapporterades ökad aggressivitet, men inga förmätningar är gjorda i dessa. I två studier 
observerades barns val av leksaker i ett rum med många leksaker. I en studie fick barnen spela 
aggressivt datorspel, icke-aggressivt datorspel eller brädspel i fem till 10 minuter. Efter 
spelsessionen tenderade flickor, som hade spelat ett aggressivt dataspel att leka med en 
krigardocka. I den andra studien lekte barnen, som hade spelat Karatake ( ett karate-spel), mer 
med en karatedocka och de barn, som hade spelat Jungle Hunt (djungel-spel), mer med lianer. 
 

Aggressiva känslor, tankar respektive beteenden. 
I dessa studier hade vanligen experimentgruppen spelat ett våldsamt datorspel i ett laboratorium 
i ca 10-45 minuter, medan en kontrollgrupp hade spelat någon annan typ av spel. Därefter 
hade försökspersonerna besvarat standardiserade enkätfrågor eller observerats med Taylor 
Competitive Reaction Time Test (TRCTT).  
 
TRCTT används i en tävlingssituation, där försökspersonen får tävla mot en annan person om 
att reagera snabbast på exempelvis en ljudsignal. Efter varje omgång får försökspersonen välja 
längd och ljudstyrka på en signal, som används som straff för förloraren. Det tolkas som 
aggressivt beteende om personen ger långa och starka signaler. Dessa studier har visat att 
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aggressivitet endast kan påvisas när inga förmätningar har gjorts och aggressiva tankar var 
mindre frekventa hos de som hade spelat VS. 
 

Studiens slutsats. 
Lager och Bremberg (2005) fann begränsat stöd för att TV- och datorspel leder till att barn 
väljer mer aggressiva leksaker efter det att de har spelat VS, men inget stöd erhölls för 
sambanden mellan VS och aggressiva tankar, känslor och beteenden, trots att sambanden hade 
undersökts i ett flertal studier. Att barnen väljer aggressiva leksaker påvisar att innehållet i 
spelen inte går obemärkt förbi, men huruvida detta ska tolkas som tecken på aggressivitet kan 
diskuteras, då det i övriga studier inte har påvisats ökad aggressivitet (Lager & Bremberg, 2005). 
 
Australiens riksåklagare (Australian Government: Attorney-General’s Department, 
2010) 
 
Studien genomfördes på uppdrag av Australiens regering och saknar namngivna författare. 
 

Syfte. 
Syftet med denna undersökning var att undersöka om det borde införas en åldersgräns för en 
del dataspel. Fokus skulle ligga på den debatt som har funnits mellan psykologer om effekten av 
VS på aggression.  
 

Urvalskriterier. 
Alla inkluderade studier är från år 2000 och senare och innehåller resultat från båda sidorna av 
debatten.  
 

Bedömning. 
Att mäta graden av våldsamhet i ett dataspel är problematiskt, då det inte finns något universell 
metod för detta. Användandet av olika metoder kan göra det svårt att dra bestämda slutsatser 
och kan t.o.m. ge motsägande resultat.  
 
Ytterligare ett problem är att VS och icke våldsamma spel skiljer sig på fler sätt än bara i 
våldsamhet. VS är ofta snabba och belönar skicklighet och reflexer, medan icke-VS sällan är 
snabba och ofta tankespel. Skillnaderna ligger således inte bara i våldsamhet, utan även i 
hastighet, innehåll och genre. Skillnaderna väcker frågeställningar om det är någon annan 
egenskap än våldsamhet som kan orsaka aggressivitet. 
 
Spelen förändras hela tiden och blir mer och mer avancerade. VS från 70- och 80-talen skiljer 
sig mycket från dagens VS. Därför är alla överens om att de allra senaste spelen ska användas i 
studier för att garantera extern validitet. Skillnaderna mellan gamla och nya VS väcker en 
relaterad fråga: Har grafiskt, realistiskt våld större effekt på aggression än det tecknade, abstrakta 
våldet i äldre spel och spel riktade till barn? 
 
Begränsat med forskning finns om skillnaderna i effekt mellan dagens milda VS och extremt 
våldsamma VS och resultaten varierar. En del forskare finner inga korrelationer, medan andra 
anser att effekten är samma oavsett mängd våldsinnehåll och grafisk realism. Med den senare 
argumentationen bör Pacman ha samma påverkan som Grand Theft Auto. 
 
Definierandet av VS försvåras ytterligare när socialt accepterat våld övervägs. Är simulerat våld i 
en fotbollsmatch, i självförsvar eller mot Nazist-soldater i andra världskriget lika skadligt som 
simulerat kriminellt våld? Forskningen kring detta är begränsad och resultaten varierar. 
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Ett annat problem med undersökningar av VS är att det i dessa ofta används bekvämlighetsurval 
av universitetsstudenter och barn, som kanske inte är representativa för populationen eller ens 
relevant för studiens syfte.  
 
En annan aspekt är att aggressionsmåtten i undersökningar om VS ofta inte är standardiserade, 
vilket gör det svårt att jämföra resultat mellan olika studier. Problemet med icke-
standardiserade mått är risken för urval av de resultat som bäst passar den uppställda hypotesen. 
Exempelvis i en studie, i vilken aggressionsmåttet TCRTT användes, ingick fyra varianter av 
måttet. För bara en av de fyra varianterna erhölls ett samband och detta enda resultatet 
användes sedan som stöd för studiens hypotes.  
 
Resultaten kring långtidseffekter har varit blandade och ofullständiga. När kön och redan 
existerande aggression kontrolleras tenderar VS-effekten att försvinna. Många forskare påstås 
vara överens om att möjligheten finns att en del individer är mer sårbara för effekterna av VS 
än andra. Dock anser en del att alla kan drabbas, medan andra tror att de flesta förblir 
opåverkade (Australian Government: Attorney-General’s Department, 2010). 
 

Studiens slutsats. 
De fann inga övertygande bevis för eller emot skadliga effekter av VS. Det finns konsensus om 
att VS kan vara skadliga för personer med aggressiva och psykotiska personlighetsdrag. I de 
flesta studier visas på en liten statistisk effekt, men metodproblem vid dessa fynd reducerar deras 
relevans. Undersökningarna om VSs effekter på aggression är ifrågasatta och ofullständiga. 
 
Brittiska social- och kulturdepartementen (Department for Children, Schools and 
Families, and the Department for Culture, Media and Sport, 2008)  
 
Studien genomfördes av psykologen Tanya Byron på uppdrag av Storbritanniens 
premiärminister och de brittiska social- och kulturdepartementen. 
 

Syfte. 
Syftet med studien var att få en oberoende bild av barns risker vid användning av Internet och 
TV- och dataspel. Barn och ungas behov var i fokus. Rapporten ska hjälpa föräldrar och deras 
barn att få ut det mesta och bästa från ny teknologi och samtidigt skydda från opassande eller 
skadligt material.  
 

Urvalskriterier. 
Material till rapporten har samlats genom möten med fler än 70 intressenter, som exempelvis 
Entertainment Software Rating Board (ESRB – USA), GAME, Mediawatch, Nintendo, PEGI 
Advisory Board, Department of Children, Schools and Families och Minestry of Justice (MOJ). 
Material har också insamlats genom studiegrupper och workshops med representanter från 
Internet och TV- och dataspelsindustrin och med organisationer som arbetar med barn och 
unga. Konferenser har hållits med alla intressenter för utbyte av framväxande bevis, 
erfarenheter och perspektiv.  
 
Flera akademiker konsulterades, bland andra Dr Yaman Akdeniz, Prof. David Buckingham och 
Dr Natasha Whiteman. För att få en överblick av mängden fakta inom detta område begärdes 
tre litteraturöversikter om: 

• effekter av TV- och dataspel och Internet från professor David Buckingham och hans 
kollegor vid The Institute of Education. 

• utveckling av barns hjärnor från professor Mark Johnson vid Birkbecks universitet. 
• barns allmänna utveckling från professor Usha Goswami vid Cambridge universitet. 



10 
 

 

 
Det har även förekommit intervjuer med barn och föräldrar. Det anges inga kriterier för 
inkludering eller exkludering av material.  
 

Bedömning. 
Vid genomgången av laboratorieexperiment noterades att de saknade ekologisk validitet, d.v.s. 
det beteende som uppvisas i laboratoriet kan inte generaliseras till beteende ute i verkliga livet. 
Enbart kortsiktiga och inte långsiktiga effekter kan beläggas. 
 
Korrelationsstudier med självskattningar eller andra enkäter har använts för att undersöka 
samband mellan VS och aggression i verkliga livet. Korrelationer mellan att spela VS och 
aggressivt beteende eller personlighetsvariabler, som fientlighet eller benägenhet att hamna i 
bråk har noterats. De genomgångna korrelationsstudierna har bättre ekologisk validitet än 
laboratoriestudier, men kan inte skilja på om: 
 

• spela VS orsakar aggression. 
• mer aggressiva barn väljer att spela mer VS. 
• någon annan bakomliggande variabel förklarar både spelandet av VS och aggressiva 

tendenser. 
 
I rapporterade studier i vilka det har undersöks hur barn förstår våld i spel framkom att barn ser 
våld som ett medel att nå till nästa nivå i spelet, men relaterade det inte till förståelse för våld i 
verkliga livet. Detta var en liten studie, men i den påpekas hur viktigt det är att inte dra 
förhastade slutsatser om hur våld i spel är relaterat till verkligt våld. 
 
I studien hävdas att en del forskare anser att eftersom TV- och dataspel är interaktiva är 
effekten större än vid andra medier. Personen som spelar antas identifiera sig med den 
aggressiva karaktären och imitera mer än om personen enbart skulle ha sett på en film. 
Repetition antas leda till ökad inlärning och interaktiviteten till att göra spelet mer spännande 
och exalterande. Dock finns det inga empiriska belägg för detta. 
 
En del forskare påstås hävda att barn avtrubbas av våldsamt innehåll i spel. Vissa belägg finns för 
att så är fallet hos vuxna, där hjärtfrekvens och hjärnaktivitet svarar normalt efter en längre tids 
spel av VS, men för barn finns det inga tydliga bevis. 
 

Studiens slutsats. 
De forskare som konsulterades tror alla att det kan finnas någon slags effekt av olämpligt 
innehåll på barn i vissa sammanhang och under vissa omständigheter. De nödvändiga studierna 
saknas dock, då detta är ett komplext och svårt problem och de undersökningar som kanske 
skulle vara nödvändiga vore oetiska, som exempelvis att låta barn spela VS över längre 
tidsperioder och sedan observera deras attityder, föreställningar och beteende.  
 
I studien hävdas inte att det inte finns några bevis på skadliga effekter, men det påstås heller inte 
att det finns bevis för att VS är oskadligt. Relativt små och kortvariga effekter av VS på ungas 
beteende och attityder anses ha demonstrerats. Det återstår många frågor om hur resultaten ska 
tolkas på individnivå och om betydelsen för attityder och beteende i vardagslivet. 
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Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) (Ystmark-
Bjerkan, Froyland, Winsvold, & Mossige, 2010) 

 
Studien är publicerad av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring med 
beteckningen NOVA Rapport 2/2010. 
 

Syfte. 
Målet var att kartlägga forskningen inom området medievåld och, så långt det var möjligt, 
undersöka om det finns grund för att vara orolig för att exponering av medievåld ger negativa 
effekter. Målet var även att försöka ge en nyanserad bild av forskningen inom detta 
komplicerade och kontroversiella område.  
 

Urvalskriterier. 
Studien är baserad på litteraturgenomgångar mellan åren 1995 och 2010, samt särskilt 
intressanta bidrag innan år 1995. Litteratururvalet begränsades till detta tidsspann, då det 
omfattar de flesta publikationer och för att de som har publicerats innan lider av metodologiska 
brister och begreppsmässiga svagheter. Nyare forskningslitteratur bedömdes som mer relevant 
för dagens situation än äldre bidrag. 
 
Fokus i denna rapport ligger på unga pojkar och män, då det söktes svar på frågan om det finns 
ett samband mellan medievåld och pojkar/mäns våldsförståelse och deras användning av våld. 
 

Bedömning. 
Aggression är ett svårdefinierat begrepp, vilket indikeras av att 30 olika mått på aggression 
förekom i de analyserade källorna. Aggressionsdefinitionen sträcker sig från verkligt våld eller 
kriminalitet till olika former av indirekt aggression. Mängden olika mått och olika former av 
aggression skapar problem vid jämförelse av resultat mellan olika studier. 
Flera studier rapporteras visa på ett statistiskt samband mellan våld i media och personlig 
aggression. Styrkan på sambandet varierar dock mellan de olika studierna. I flera experimentella 
studier rapporteras att exponering för mediavåld ger mer aggressiva tankar och känslor och 
mindre empati för andra. Trots motsägande fynd hävdas i de flesta undersökningar att 
individer, som exponeras för våldsam media utvecklar aggressiva kognitiva strukturer i hjärnan 
och tolkar dilemman, konflikter eller ambivalenta situationer som mer aggressiva. 
 
Exponering för medievåld har inte samma effekt på alla individer. I flertalet analyserade studier 
har det visats att effekten av medievåld är mest tydlig hos barn, pojkar, individer med 
beteendeproblem, de med aggressiva eller psykotiska personlighetssymtom och personer som 
identifierar sig med våldsamma karaktärer i media. Det rapporteras även om studier som 
motsäger att sådana samband skulle finnas. 
 
Andra studier rapporteras visa att kriminalitet (inte nödvändigtvis våldsbrott), manligt kön, 
drogmissbruk, fattigdom och antisociala föräldrar är omständigheter, som oftast ligger bakom 
utveckling av våld hos unga. Sambandet mellan medievåld och aggressivitet försvagas redan vid 
begränsad kontroll för inflytandet av dessa variabler. 
 

Studiens slutsats. 
Översikten ger ingen anledning till extrem försiktighet i råd eller rekommendationer. En 
försiktig slutsats är att våldsam media kan vara skadligt för vissa individer, men att genomföra 
kostsamma förändringar i medierna för att minska konsumtion av medievåld är inte försvarbart 
om dessa åtgärder överhuvudtaget är möjliga att genomföra. 
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Medierådet för barn och unga och Danmarks kulturdepartement (Egenfeldt-Nielsen 
& Smith, 2003) 
 
    Syfte. 
Syftet med denna rapport är att ge en överblick över de olika forskningsinriktningarna för att 
kunna tolka de motstridiga uppgifter som finns om dataspels skadlighet samt att sammanfatta 
slutsatserna. Fokus är på om spelaren tar skada av att spela datorspel. Rapporten utgör en del i 
en större undersökning om barns och ungas datorspelsanvändning på uppdrag från det danska 
Kulturdepartementet, som har sammanställts av Medierådet för barn och unga i Sverige. 
 
    Urvalskriterier. 
De koncentrerar sig på de undersökningar, som har varit tongivande för övrig forskning med 
avseende på metodologi. Forskning efter 1999 ges särskild tonvikt. 
 
    Bedömning. 
Forskare har funnit att olika individer tillmäter olika betydelse till samma bok, film, spel osv 
beroende på egen bakgrund, därför kan mediebruk inte förstås utanför sitt kontext.  
 
En forskare rapporteras ha funnit att barn använder datorer, som vilken leksak som helst och att 
det inte är möjligt att förstå betydelsen av spelen för spelaren, utan att beakta barnens eget 
perspektiv, dvs. att spelen är en lek. 
 
I vissa studier har det visats att våldsamma spel främjar aggressiva tankar och att spelaren visar på 
ett mer våldsamt beteende. I andra att de som spelar våldsamma spel uppfattar omvärlden som 
mer fientlig och att de som spelar ofta för att få utlopp för sin vrede har varit i slagsmål oftare. I 
ytterligare andra undersökningar, att barn till föräldrar som satte gränser för spelande, som vilka 
spel som spelades och hur länge de spelades, var mer sällan involverade i slagsmål. 
 
Laboratoriestudier kan inte fånga det fenomen som ska undersökas, det går inte att i ett 
laboratorium få med de viktigaste variablerna för spelupplevelsen, dvs den sociala upplevelsen 
och spelarens kontroll över vad som spelas och hur länge. Även den inkonsekventa 
användningen av begreppet aggression är problematisk. 
 
    Studiens slutsats. 
Indikationer finns på att VS leder till våldsamt beteende. Dock är de undersökningar i vilka 
detta påvisas utsatta för hård kritik. Kritikerna menar att se spelen isolerade från spelarens 
vardag och undersöka dem utan hänsyn till hur spelen faktiskt används är kraftigt förenklat. 
 
The UNESCO International clearinghouse on children and violence on the screen 
(von Feilitzen, 2001) 
  
    Syfte. 
Studiens syfte är att öka kunskapen om barn och medievåld.  
 
    Urvalskriterier. 
Ingen information om urvalskriterier finns. 
 
    Bedömning. 
I undersökningar som har gjorts har forskare erhållit resultat, som tyder på att VS kan bidra till 
aggression. Dock finns det andra, som inte stödjer eller motsäger denna slutsats. De stöd som 
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finns för ett samband ger inget stöd för att medievåldet skulle vara den avgörande orsaken till 
våldet. Dock har medievåldet en betydelse. 
 
Empiriskt stöd finns för att skildringar av våldsamma handlingar kan leda till imitation. Ofta 
kan medieinnehållet leda till att särskilt yngre barn säger eller leker något de har sett, läst eller 
hört. Denna impuls är i regel kortsiktig och avtar ju äldre barnet blir. 
 
I de longitudinella studier som har gjorts pekas sammanfattningsvis på att tittande på våldsamma 
medier verkar förklara 5-10% av barns och ungas ökade aggressivitet över tid, medan 
resterande 90-95% av aggressionen beror på andra faktorer. Dessa faktorer kan vara vuxnas 
minskade kontroll, barnets personlighet, otrygga omständigheter i familjen, vapentillgång m. fl. 
 
I annan forskning visas att barn med goda relationer hemma och med kamrater, som befinner 
sig i en bra omgivning utan våld med stor sannolikhet inte blir mer aggressiva av medievåld. 
Nyare studier visar att det spelarna själva finner fascinerande med dessa spel inte är våldet, utan 
utmaningen att avancera och bemästra spelet. 
 
    Studiens slutsats. 
Alla tar intryck och blir influerade av medievåld, men på olika sätt beroende på olika 
livsvillkor.  
 
The UNESCO International clearinghouse on children and violence on the screen 
(von Feilitzen, 2009) 
 
    Syfte.    
Syftet är att ge ökad kunskap och medvetenhet om unga och media. 
 
    Urvalskriterier. 
Ingen information om urvalskriterier finns. 
 
    Bedömning. 
Många korttidsstudier har blivit kritiserade, då de utgörs av laboratorieexperiment. Dessa 
experiment utförs ofta på studenter (bekvämlighetsurval), där de får spela ett speciellt spel en 
kort tid i en kontrollerad artificiell miljö. Slutsatser av dessa experiment dras, men är de valida 
för det vardagliga livet utanför laboratoriet?  
 
I vissa undersökningar visas på en korrelation mellan att spela mycket VS och aggressivitet, 
dock utan att kunna visa vilken faktor som kommer först. Det finns studier i vilka visas på att 
aggressiva tankar, känslor och beteenden ökar när individen spelar, men dessa tankar och 
beteende dröjer sig inte kvar och påverkar inte omgivningen. 
 
I andra studier finns inget stöd för att VS orsakar aggression. Vad som framgår är att mer studier 
på området behövs. 
 
    Studiens slutsats. 
Det finns undersökningar i vilka indikeras ett troligt kausalt samband mellan att spela VS och 
aggression. Det är troligt att en del individer är i större fara än andra när det gäller VS, men 
undersökningarna är ofullständiga.  
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American Academy of Pediatrics (Barnläkarförbundet i USA) (Strasburger et al., 
2009) 
 
Artikeln är en policyförklaring från American Academy of Pediatrics (AAP). 
 

Syfte. 
Organisationsprinciper för att guida och definiera barns hälso- och sjukvårdssystem och/eller 
förbättra hälsan för alla barn.  
 

Urvalskriterier. 
Det anges inga kriterier för vilka undersökningar som inkluderades eller exkluderades. Craig 
Anderson, Douglas Gentile, Regina Milteer och Donald Shifrin har hjälpt till med denna 
rapport.  
 

Bedömning. 
Medievåld associeras med olika fysiska och mentala hälsoproblem för barn och unga. Det 
inkluderar aggressivt och våldsamt beteende, mobbning, mindre känslighet för våld, rädsla, 
depression, mardrömmar och sömnsvårigheter. Konsekventa och signifikanta associationer 
mellan våldsam media och ökning i aggression och våld har observerats i flertalet studier. Barn 
influeras av media och lär genom observation och imitation att anamma beteenden.  
 
I andra studier visas att ju mer verklighetstroget våldet porträtteras desto troligare är det att det 
tolereras och lärs in. Barn lär sig bäst genom att observera och sedan efterlikna. Konsekvensen 
av deras testade beteende styr om de testar igen. Det enda våldsamma medier kan lära är 
våldsamt beteende, omständigheter när sådant beteende verkar accepterat och användbart och 
attityder till sådant beteende. På detta sätt lär sig barn beteendemönster, som sedan lagras i 
minnet. Avancerade mätningar av hjärnan visar att exponering av medievåld minskar 
aktiviteten i pre-frontala cortex, som är associerat med kontroll över impulsivt beteende.  
 
Medievåld är inte den enda faktor som bidrar till aggression, antisociala attityder och våld bland 
barn och unga, dock är det en riskfaktor som barnläkare bör uppmärksamma. 
 

Studiens slutsats/Rekommendationer. 
En barnläkare bör alltid fråga om ett barns medieanvändning. Om ett barn verkar använda 
media mycket bör barnets aggressiva beteende, rädslor och sömnsvårigheter utvärderas och 
passande åtgärder sättas in. 
 
Barnläkare bör uppmuntra föräldrar att följa AAPs medierekomendationer:  

• ingen TV, dator el. dyl. på rummet. 
• göra genomtänkta medieval och se/spela tillsammans med barnen. 
• diskutera med barnet om de opassande våldsamma lösningarna som ges i specifika spel, 

TV-program m. m. 
• begränsa skärmtid (vilket inkluderar TV, data, TV- och dataspel) till en till två timmar 

per dag. 
 
Uppmuntra föräldrar, skola och samhället att utbilda barnen om medier. Undersökningar visar 
att utbildning och genomtänkta val av media kan reducera våldsamt beteende. 
 
AAP:s rekommendationer till underhållningsindustrin: 

• sluta glamorisera användning av vapen och normalisering av våld, som medel för att 
lösa en konflikt. 
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• ta bort våld i alla sammanhang, där det kan vara underhållande och även tecknat. 
• ta bort hatiskt, rasistiskt och homofobiskt språk, förutom för att visa hur extremt 

smärtsamt sådant kan vara. 
• om våld används ska det vara genomtänkt och alltid visa smärtan och förlusten, som 

offer och förövare genomlider. 
• TV- och dataspel bör ej använda mänskliga eller andra levande mål. 
• spelande av VS bör i spelhallar ha åldersrestriktioner. 

 
Barnläkare ska jobba för ett enklare, universellt, innehållsbaserat märkningssystem för att hjälpa 
föräldrar göra hälsosamma medieval åt sina barn. 
 
American Academy of Pediatrics, American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry, American Psychological Association, American Medical Association, 
American Academy of Family Physicians och American Psychiatric Association 
(2000) 
 

Syfte/Uppdrag. 
Syftet är ett gemensamt uttalande om medievåldets effekt på aggressivt eller våldsamt beteende. 
Vidare, att ge en beskrivande bild, inte en norm, och en tydlig bild av de patologiska effekterna 
av våld som underhållning. 
 

Urvalskriterier. 
Inga kriterier för urval finns och inte heller några referenser.  
 

Bedömning. 
I underhållningsindustrin fortsätter vissa att hävda att våldsamma program inte är skadliga, då 
det inte finns några studier som stödjer sambandet mellan våldsam underhållning och aggressivt 
beteende hos barn, samt att unga vet att TV, filmer och TV- och dataspel bara är fantasi. 
Tyvärr så har de fel på båda punkterna. 
 
Det finns för närvarande (skrivet år 2000) över 1000 studier, inkluderat flera studier gjorda av 
ledande personer inom sjukvårds- och allmänna hälsovårdsorganisationer, som pekar på 
överväldigande bevis för ett kausalt samband mellan medievåld och aggressivt beteende hos 
vissa barn.  
 
Effekten av underhållningsvåld är komplext och varierande. En del barn påverkas mer än 
andra. Intensitet och effektens längd varierar och det finns flera mätbara negativa effekter hos 
barn som har exponerats för våldsam underhållning. Effekterna yttrar sig på olika sätt: 

• barn som ser mycket våld ser troligen våld som ett effektivt sätt att lösa en konflikt och 
att våld är ett accepterat beteende. 

• att se våld kan leda till emotionell avtrubbning för riktigt våld och minskar även 
sannolikheten att ta ställning för, och hjälpa, ett offer. 

• underhållningsvåld ökar uppfattningen att världen är en våldsam och skrämmande plats, 
att se våld ökar rädslan för att bli ett offer för våldsbrott, vilket resulterar i självförsvars-
beteende (ex. att bära vapen) och misstro mot andra. 

• att se våld kan leda till riktigt våld och barn, som exponeras för våld i tidig ålder har en 
högre tendens till våldsamt och aggressivt beteende senare i livet än de som inte har 
exponerats.   
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Studiens slutsats. 
Slutsatsen, som stöds av över 30 års forskning, är att våldsunderhållning kan leda till ökade 
aggressiva attityder, värderingar och beteenden, speciellt hos barn. Effekterna är mätbara och 
långtidseffekter finns.  
 
Underhållningsvåldet är inte den enda orsaken, och kanske inte ens den viktigaste, till ungas 
aggression, anti-sociala attityder och våld. Familjeförhållanden, grupptryck, tillgång till vapen 
och flera andra faktorer kan alla bidra till detta problem. Genom att ge ut denna förklaring om 
konsensus från hälsoorganisationerna kanske det kan uppnås större medvetenhet hos allmänhet 
och föräldrar om skadeverkningar av våldsam underhållningsmedia. Organisationerna vill också 
uppmuntra till en dialog om vad som kan göras för att förbättra hälsa och välmående hos 
amerikanska barn. Dock hävdas att det behövs mer forskning inom området VS och aggression. 
 
Canadian Paediatric Society (CPS, barnläkarförbundet i Kanada, 2003) 
 

Syfte/Uppdrag. 
Syftet är att undersöka positiva och skadliga effekter av media på barns mentala och fysiska hälsa 
och försöka fastställa hur läkare kan ge råd till patienter och deras familjer för att främja 
hälsosam användning av media. 
 

Urvalskriterier. 
Inga kriterier för inkludering eller exkludering och heller inte hur artiklarna har sökts fram 
presenteras. 
 

Bedömning. 
En del spel kanske kan hjälpa till att utveckla finmotoriska färdigheter och 
koordinationsförmåga, men det finns en oro för de många negativa effekterna av TV (gäller för 
såväl TV- som dataspel) som inaktivitet, asocialt beteende och våld. VS borde inte användas 
p.g.a. deras skadliga effekter på barns mentala utveckling.  
 
En del barn kan lättare påverkas av våld på TV (då effekter av TV även sägs gälla för spel tas 
detta upp): 

• barn från minoritets- och invandrargrupper. 
• barn med inlärningssvårigheter. 
• barn med känslomässiga problem. 
• barn som misshandlas av sina föräldrar. 
• barn i familjer i kris. 

I en studie visas på att många spel, som är märkta som passande för alla åldrar (i USA) 
innehåller betydande mängder våld (64% innehåller medvetet våld och 60% belönar spelaren 
för att skada karaktärer). Det nuvarande märkningssystemet för TV- och dataspel lämnar 
mycket utrymme för förbättring. 
 

Studiens slutsats/Rekommendationer. 
Läkare bör regelmässigt ta reda på medievanor, när de undersöker ett barns psykosociala 
bakgrund. De borde även fråga om filmtittande, användning av TV- och dataspel, 
radioprogram och mängd tid framför datorn, speciellt när det gäller aggressiva barn och särskilt 
utsatta barn och familjer. 
 
Läkare bör uppmuntra familjer att utforska medier tillsammans och diskutera deras 
utbildningsvärde. Barn ska uppmuntras att kritisera och analysera det som visas i medier. Inget 
barn borde ha tillgång till TV, dator eller TV- och dataspel på sitt rum. Att ha dessa medier på 
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en central plats i hemmet rekommenderas starkt. Familjer bör begränsa användning av TV- och 
dataspel som avledning och elektronisk barnvakt och istället spendera mer tid tillsammans.  
 
The Royal Australasian College of Physicians: Paediatrics and Child Health 
Division (Barnläkarförbundet i Australien, 2004) 
 

Syfte. 
Skapa en policy för barnläkare angående medieanvändning. 
 

Urvalskriterier. 
Materialet och de undersökningar som denna rapport är baserad på relaterar till största del till 
barn t.o.m. gymnasieåldern, men det betyder inte att effekten av media på hälsa och utveckling 
är begränsad till denna grupp.  
 

Bedömning. 
Media kan störa barns utveckling på ett mer direkt, neurologiskt sätt. I ansenlig mängd 
forskning demonstreras effekten av barns tidiga erfarenheter på hjärnans neurologiska 
utveckling. Specifika erfarenheter kan utlösa reaktioner från specifika gener, vilket kan leda till 
förändringar i den fysiska uppbyggnaden av hjärnan. Detta sker troligen hos de som har 
genetiska anlag för att utveckla specifika neurologiska egenskaper. 
 
Bevis finns för att upprepad exponering av våldsamt innehåll i media kan modifiera hjärnans 
funktion. Konsekvenserna av detta kan leda till avtrubbning av de emotionella reaktionerna på 
våld. Bilder på hjärnans funktioner har visat att hjärnan förändras vid avtrubbning. 
 
Viktigt att notera är att inte alla barn blir våldsamma av att se våldsamt material. Det faktiska 
våld som är resultat av media-exponering kan vara begränsat till vissa barn, som av olika 
anledningar är mer sårbara för material av denna karaktär. För majoriteten av barn kan det vara 
subtila förändringar (som avtrubbning eller tron att våld är oundvikligt), som inte är tillräckliga 
för att orsaka skada.  
 
I en studie visades att den tid som spenderades med att spela hade ett starkt samband med 
föräldrars förståelse för teknologin och föreställningar om möjliga fördelar och skador från olika 
spel. Ju mer föräldrar förstod och diskuterade dessa produkter, desto troligare var det att de 
hade tydliga regler för hur barnen fick använda spelen. 
 
 

Studiens slutsats. 
Australiska barnläkarförbundets rekommendationer är:  

• Myndigheter och forskningsinstitut bör stödja fler undersökningar om effekter av 
medieanvändning under barndomen, speciellt hälso- och utvecklingseffekter av media-
teknologin och dess innehåll på barn. 

• Introduktion av lämplig reglering för medieproducerande industrigrupper för att 
minimera de relaterade hälso- och utvecklingskonsekvenserna för barn. 

• Utveckla strategier tillsammans med olika medicinska fakulteter för ökad medvetenhet 
hos allmänheten om barn och media. 

• Öka finansiering och stöd för de organ som ger oberoende råd till föräldrar, som vill 
lära mer om media och föräldraskap. 

• Effekten av media skall inkluderas i alla hälsovägledningsyrken. 
 
Detta dokument kommer att assistera barnläkare att: 
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• Använda sitt inflytande som hälsoexperter för att upplysa föräldrarna om medias 
inflytande på barn och om betydelsen av aktivt föräldraskap inom detta område. 

• Fråga om medievanor, som en del av barnens medicinska bakgrund. 
• Inkludera media i utbildning av föräldrar om deras barn och hälsa. 
• Vara en förebild (ha böcker istället för TV i väntrummet). 
• Ha passande media för barn på sjukhus. 

 
American Psychological Association (APA, 2005) 
 

Syfte. 
Titeln är ”Resolution on violence in video games and interactive media”, vilket innebär att 
APA vill presentera en slutgiltig bedömning om VSs inverkan.  
 

Urvalskriterier. 
Inga kriterier för val av underlag presenteras. 
 

Bedömning. 
Elektronisk media har en viktig roll i utveckling av attityder, emotioner, socialt beteende och 
intellektets funktioner hos barn och unga. Det finns bevis för att exponering för våldsam media 
ökar graden av hotfulla känslor, tankar om aggression, misstänksamhet om andras motiv och 
användande av våld som lösning på konflikter. 
 
I omfattande analyser av interaktiva TV- och dataspel menas att exponering a) ökar aggressivt 
beteende, b) ökar aggressiva tankar, c) ökar arga känslor, d) minskar hjälpsamt beteende och e) 
ökar psykologisk arousal. 
 
Spela VS verkar ha samma effekt som våldsam TV, men genom övning, repetition och 
belöning för våldsamt beteende främjas ökning av aggressivt beteende hos barn och unga mer 
än att passivt se våld på TV. I studier antyds att inlärningsprocessen influeras mer av att spela 
VS än av att passivt se TV genom att a) spelaren tvingas identifiera sig med den våldsamma 
karaktären när de spelar, b) aktiv medverkan leder till ökad inlärning, c) upprepning av hela 
beteendesekvenser i stället för delar av en sekvens underlättar inlärning och d) upprepning ökar 
inlärning. 
 

Studiens slutsats. 
APA förespråkar:  

• reducering av våld i alla TV- och dataspel och interaktiv media riktat till barn och 
unga. 

• publicering av information från undersökningar om VS effekter på barn och unga. 
• uppmuntra akademiska-, utvecklings-, familje- och mediapsykologer att lära ut om 

media. 
• involvering av de ansvariga som har utvecklat VS och adressera problemet att VS kan 

öka aggressiva tankar och aggressivt beteende hos barn, unga och unga vuxna och att 
dessa effekter kan vara större än de som har dokumenterats för våldsamma filmer och 
TV. 

• att underhållningsindustrin i sin skildring av våldsamt beteende även visar negativa 
sociala konsekvenser. 

• en utveckling av ett bedömningssystem, som baseras på innehållet i spelet. 
• att distributörerna uppmuntras att använda detta bedömningssystem. 
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Sammanfattning av slutsatser 
 

Statens folkhälsoinstitut (Lager, & Bremberg, 2005). 
Hälsoeffekter av TV- och dataspel undersöktes. Studien visar inget samband mellan spelande 
och aggressiva tankar, känslor och beteenden. Begränsat stöd fanns för att barnen väljer mer 
aggressiva leksaker efter att de hade spelat, men dessa resultat är svårtolkade då inga samband 
fanns för aggressiva tankar, känslor och beteende. 
 
Australiens riksåklagare (Australian Government: Attorney-General’s Department, 
2010). 
I denna studie undersöktes huruvida en 18+ åldersgräns borde införas för en del dataspel, 
genom att se över den debatt som finns mellan psykologer om effekten av VS på aggressioner. 
Slutsatsen var att VS kan vara skadligt för vissa, vilket alla psykologer är överens om. Dock 
finns inga övertygande bevis för eller emot skadliga effekter av VS. 
 
Brittiska social- och kulturdepartementen (Department for Children, Schools and 
Families, and the Department for culture, Media and Sport, 2008). 
Syftet var att undersöka risker vid användning av TV- och dataspel. Det bestämdes att TV- och 
dataspel kan vara skadligt för en del individer i vissa sammanhang och under vissa 
omständigheter. Dock finns inga klara, tydliga bevis för att spelande inte ger skadliga effekter 
och inte heller för att spelande ger skadliga effekter. 
 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) (Ystmark-
Bjerkan, Froyland, Winsvold, & Mossige, 2010). 
Denna studie hade till syfte att kartlägga forskning kring medievåld och klargöra om 
medievåldsexponering orsakar negativa effekter. Medievåld rapporteras kunna vara skadligt för 
vissa individer. Det ansågs dock inte finnas anledning till extrem försiktighet i råd eller 
rekommendationer. 
 
Medierådet för barn och unga och Danmarks kulturdepartement. (Egenfeldt-
Nielsen & Smith, 2003). 
Syftet var att få en överblick över området, där fokus låg på om spelaren tar skada av att spela 
datorspel. Slutsatsen var att det finns vissa indikationer på att spelaren kan ta skada, men att de 
undersökningar som förespråkade detta var kraftigt kritiserade. 
 
The UNESCO International clearinghouse on children and violence on the screen 
(von Feilitzen, 2001). 
Syftet var att öka kunskapen om barn och medievåld. Det rapporterades att alla påverkas av 
medievåld, men att påverkan berodde på individens livsvillkor. 
 
The UNESCO International clearinghouse on children and violence on the screen 
(von Feilitzen, 2009). 
Syftet var ökad kunskap och medvetenhet om barn, unga och media. Ett kausalt samband 
mellan VS och aggression ansågs föreligga, dock ansågs undersökningarna vara ofullständiga. 
 
American Academy of Pediatrics (Barnläkarförbundet i USA), (Strasburger et al., 
2009). 
I studien presenteras principer för att vägleda läkare och förbättra hälsan hos barn. Den är 
skriven av läkare för läkare med bidrag av den framträdande förespråkaren för samband mellan 
VS och aggressioner Craig Anderson. Slutsatsen var att läkare bör fråga om ett barns 
medieanvändning, om barnet överkonsumerar medier, göra en utvärdering av barnets 
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aggressiva beteende, rädslor m.m. och ingripa på bästa sätt. Läkare bör även informeras om hur 
de på bästa sätt ska kunna hjälpa barn och föräldrar minska användandet av alla sorters 
medievåld. 
 
American Academy of Pediatrics, American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry, American Psychological Association, American Medical Association, 
American Academy of Family Physicians och American Psychiatric Association 
(2000). 
Organisationerna gör ett gemensamt uttalande om medievåldets effekter på aggressivt eller 
våldsamt beteende. De menade på att våldsam media kan leda till ökade aggressiva attityder, 
värderingar och beteenden, speciellt hos barn. Våldsam media kanske inte är den enda orsaken, 
och kanske inte den viktigaste, till ungas aggression, anti-sociala attityder och våld, men detta 
uttalande kanske kan ge större medvetenhet hos föräldrar och allmänhet om skador av våldsam 
underhållningsmedia. 
 
Canadian Paediatric Society (CPS, barnläkarförbundet i Kanada, 2003). 
Denna undersökning syftar till att undersöka positiva och negativa effekter av media på barns 
mentala och fysiska hälsa. Den ska hjälpa läkare ge råd till patienter för att främja hälsosam 
medieanvändning. Den är skriven av läkare för läkare. Slutsatsen var att läkare bör ha som regel 
att fråga om medieanvändning när de undersöker den psykosociala bakgrunden hos ett barn. 
Läkare ska även uppmuntra till mindre användning av medier och när medier väl används bör 
föräldrar och barn utforska dem tillsammans. 
 
The Royal Australasian College of Physicians: Paediatrics and Child Health 
Division (Barnläkarförbundet i Australien, 2004). 
Dokumentet anger en policy för barnläkare angående medieanvändning. Fler undersökningar 
inom området rekommenderas liksom bättre märkning av bl.a. medier och samarbete mellan 
organisationer för att utveckla strategier kring medvetenhet om barn och media. 
Undersökningen är gjord av läkare för läkare. Undersökningen gäller främst TV och dess 
skadliga inverkan. Dock hävdas att samma gäller för TV- och dataspel.  
 
American Psychological Association (APA, 2005).  
APA hävdar att ett samband mellan VS och aggressivitet existerar. De förespråkade reducering 
av våld i medier för barn, publicering av information om effekten av VS på barn och 
utveckling av bedömningssystem samt att distributörerna av VS förmås använda detta system. 
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Diskussion 
 

Syften 
Studiernas olika syften kan vara en av orsakerna till skillnaderna i resultat och 
slutsatser/rekommendationer. När en undersökning utmynnar i en policy för barnläkare att 
minska skadlig användning av medier, t ex. Strasburger et. al. (2009), kanske det intas ett mer 
strikt förhållningssätt. Även om få barn påverkas av våldsam media kan en barnläkare inte vara 
säker på vem som kan påverkas och då får alla samma råd. På så sätt missas inte någon, som kan 
ligga i farozonen. En barnläkare har inte bara att ta hänsyn till eventuella skadliga psykiska och 
beteendemässiga effekter av VS, utan även fysiska effekter som övervikt, muskelproblem m. m. 
måste vägas in. När dessa aspekter beaktas blir det naturligt för organisationen att formulera 
restriktiva rekommendationer vad gäller användande av alla medier.  
 
Studier som har haft till syfte att kartlägga kunskapsläget, exempelvis den Norska studien 
(Ystmark-Bjerkan, et al., 2010) har inte haft kravet på sig att formulera en säker policy. 
Slutsatserna i dylika kunskapsöversikter blir därmed mer neutrala och utan förskönanden eller 
demonisering.  
 

Urvalskriterier 
Valet av principer för vilka undersökningar som ska tas med påverkar slutresultatet. Den 
australiska studien (Australian Government, Attorney General’s Department, 2010) inkluderar 
undersökningar från år 2000 och framåt och redovisar resultat som visar samt inte visar ett 
samband mellan VS och aggression, alltså en ganska heltäckande bild av kunskapsläget idag. 
Barnläkarförbundet i USA (Strasburger et al., 2009) redovisar enbart referenser till studier som 
rapporterar skadliga effekter av medier, där många av referenserna gäller TV och aggression, 
vilket kan bidra till att förklara att de kommer till andra slutsatser än t. ex. den australiska 
studien (Australian Government, Attorney General’s Department, 2010). 
 
De studier som har haft ungefär samma kriterier och syften har fått liknande resultat som 
Statens medieråd (2011), där slutsatserna är att VS kan vara skadliga för vissa individer, men det 
finns ingen anledning till extrem försiktighet (Lager & Bremberg, 2005; Australian 
Government, Attorney General’s Department, 2010; Department for Children, Schools and 
Families, and the Department for culture, Media and Sport, 2008; Ystmark-Bjerkan et al., 
2010.  
 
De studier som inte har haft tydliga kriterier och syften har kommit till samma slutsats, dvs. att 
VS är skadligt för vissa, men att ingen går säker. Kan oklarheter i kriterier och syften ha gjort 
att de undersökningar som av outtalade skäl har passat författarna har inkluderats, medan annat 
material har utelämnats? Tydliga kriterier garanterar att alla resultat rapporteras. 
 
I undersökningarna gjorda av de olika barnläkarförbunden Strasburger et al. (2009), 
American Academy of Pediatrics, American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 
American Psychological Association, American Medical Association, American Academy of 
Family Physicians och American Psychiatric Association (2000), Canadian Paediatric Society  
(2003), The Royal Australasian College of Physicians: Paediatrics and Child Health Division  
(2004) refereras till studier, som undersöker medias påverkan. Vad media innebär är olika i 
olika studier. Ibland kan det innefatta allt från radio till TV- och dataspel, medan det i vissa kan 
vara bara TV och Internet. Om dessa studier ska användas som bas för undersökning av VSs 
påverkan på aggression är det svårt att veta vad som är en effekt av VS och vad som är en effekt 
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av TV-våld. Dessutom är många referenser från före 2000. I studien från barnläkarförbundet i 
Australien är 90 av 148 referenser från före 2000. Då forskarna är överens om att för bästa 
validitet bör de nyaste spelen användas, bör rimligen också de senaste studierna ges störst vikt.   
 

Bedömning 
Hur kan den norska undersökning (Ystmark-Bjerkan, et al., 2010), trots all forskning som 
pekar på ett samband, komma till slutsatsen att VS kan vara skadlig för vissa, men att det inte 
finns anledning att uppmana till extrem försiktighet i råd och rekommendationer? Förklaringen 
kan vara att studien inkluderar alla resultat inom området, vilket barnläkarförbundens översikter 
inte gör (Strasburger et al., 2009; Canadian Paediatric Society, 2003; The Royal Australasian 
College of Physicians: Paediatrics and Child Health Division, 2004) och heller inte American 
Psychological Association (2005).  
 
De översikter som inte hävdar att VS är bevisat skadligt (Ystmark-Bjerkan et al., 2010; Lager, 
& Bremberg, 2005; Australian Government: Attorney-General’s Department, 2010; 
Department for Children, Schools and Families, and the Department for culture, Media and 
Sport, 2008; Egenfeldt-Nielsen & Smith, 2003) granskar även kritiskt studiernas metoder, 
vilket barnläkarförbunden (Strasburger et al., 2009; Canadian Paediatric Society, 2003; The 
Royal Australasian College of Physicians: Paediatrics and Child Health Division, 2004) och 
American Psychological Association (2005) inte gör. Kritisk granskning av metoderna, 
exempelvis analys av validiteten hos mått som TCRTT, kan ha stor inverkan på hur en studies 
resultat värderas. Sådan granskning rapporteras inte i de översikter som hävdar att VS är 
skadligt. 
 
Skillnaden mellan översikterna i bedömningar påverkar också det slutgiltiga resultatet. Det 
Kanadensiska barnläkarförbundet (Canadian Paediatric Society, 2003) likställer all media och 
menar att de effekter som gäller för TV även gäller för TV- och dataspel och Internet. Kan all 
media slås ihop och betraktas som en källa till aggression? Canadian Paediatric Society (2003) 
hävdar att effekten är större för TV- och dataspel än för att titta på TV. Detta skulle bero på att 
individen är interaktiv med TV- och dataspel och därför påverkas mer, vilket är ett påstående 
som inte underbyggs av forskning, utan anses bara vara en självklarhet.  
 

Debatten 
Författaren vill hävda att de undersökningar som forskarna från Karolinska institutet hänvisade 
till inte är relevanta i Statens medieråds (2001) undersökning. Skälen till detta är:  
 

• studiernas fokus ligger på fler områden än VS.  
• de som även berör TV- och dataspel studerar även andra effekter som fysisk påverkan. 
• en saknar helt referenser (American Academy of Pediatrics et al., 2000). 
• en presenterar bara en lista med studier, samtliga sådana som har rapporterat ett 

samband mellan VS och aggression (American Psychological Association, 2005). 
• majoriteten av översikterna tar upp äldre studier. 

 
 

Slutsats 
En avgörande orsak till att debatten har uppstått och till de varierande slutsatserna i olika 
översikter anses vara valet av definition av aggressivitet. Statens medieråds (2011) undersökning 
syftade till att undersöka effekten av VS på fysiskt våld, vilket inte är detsamma som aggression, 
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aggressiva tankar, känslor m. m. Aggressivitet i form av fysiskt våld har inte kunnat förklaras av 
exponering för VS i någon studie. Statens medieråd (2011) påpekar dock att stöd finns för att 
VS kan påverka de mentala processerna i aggressiv riktning, något som det råder konsensus om 
i alla översikter. 
 
Slutsatsen är att eftersom det i de översikterna inte har undersökts samma sak får de därför 
heller inte samma resultat. Att försöka likställa, eller ens jämföra, slutsatserna är mycket svårt, då 
översikterna har haft alldeles för olika syften, kriterier och bedömningar samt tillämpat olika 
definitioner av aggressivitet.  
 
Att svårigheterna med att jämföra olika översikter inte har uppmärksammats i debatten om VS 
och aggression ter sig egendomligt. Debattörerna kan ha haft andra motiv än rent vetenskapliga 
för den argumentation som har lagts fram. Dessa motiv kan vara en uppriktig oro för att en för 
lättsam attityd kring VS kan leda till hittills okända skador hos barn eller en önskan om att 
vidmakthålla ett problemområde där möjligheter till fortsatta forskningsanslag finns.  
 
Hur det än förhåller sig med motiven till debatten är det tydligt att den är långt ifrån över. Det 
kommer kanske alltid att finnas de som hävdar att VS har en inverkan och de som hävdar 
motsatsen. Debatten känns som en gammal dispyt med ny fasad, tidigare var det musik och TV 
som misstänktes orsaka aggressivitet och oönskat beteende och idag är det TV- och dataspel. 
Vad kommer härnäst?   
 

Validitet och reliabilitet 
Avsikten med detta arbete var att försöka förstå debatten om VS och dess följder och även 
undersöka varför så olika svar kan erhållas, vilket kan sägas ha åstadkommits. 
 
Däremot har det varit svårt att jämföra dessa studier, då de har varit upplagda på mycket olika 
sätt. Detta gjorde det svårt att ta ut den informationen som söktes. Det försvårades även av att 
en del aspekter, som exempelvis urvalskriterier och syfte inte alltid fanns angivna.  
 
Att jämföra så olika studier är otroligt svårt och då enbart vissa kriterier togs ut kanske det föll 
bort relevant information på vägen? Hänsyn togs inte till vissa resultat då de inte var relevanta, 
men att ta ut resultat ur sitt sammanhang kanske kan leda till missbedömningar? 
 

Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning kan vara en fördjupad analys av de översikter som har tagits upp i 
denna rapport, där det undersöks i vilken utsträckning det i översikterna har använts sig samma 
eller olika material. En sådan studie skulle kunna ge ytterligare förklaringar till de varierande 
slutsatserna i översikterna. 

Ytterligare annan forskning kan vara spelen och tekniken. Eftersom spelen och tekniken 
utvecklas blir spelen bl. a. alltmer realistiska och det kan uppstå behov av att genomföra nya 
undersökningar där t. ex. effekten av realism på aggressivitet, men även andra möjliga effekter 
av de utvecklade spelen studeras. 
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