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Sammanfattning 

Att spela datorspel är för många barn en rolig och populär sysselsättning och  det finns olika sorters 

spel som barnen spelar. Många barn spelar våldsamma datorspel vilket har uppmärksammats i skolor.

De har observerat att barn som spelat våldsamma datorspel lekt på  på ett aggressivt och våldsamt sätt 

på skolgården. Inom forskningen har också sambandet mellan våldsamma datorspel och barn 

observerats och det har genomförts mycket forskning inom området för att utröna om barn som spelar 

våldsamma datorspel blir mer aggressiva och våldsamma av att spela dessa spel. Forskningen på 

området är däremot motstridig huruvida barn som spelar våldsamma datorspel blir mer aggressiva och 

våldsamma. Studiens syfte är att undersöka vad det finns för stöd i forskning som talar för eller emot 

att barn som spelar våldsamma datorspel blir aggressiva och våldsamma och varför forskningen är 

motstridig på området. Resultatet i studien är att  när endast sambandet våldsamma datorspel och 

aggressivitet mäts tenderar sambandet att vara starkare, att barn som spelar våldsamma datorspel också

uppvisar högre nivåer av aggression. Det som talar emot att barn som spelar våldsamma datorspel 

uppvisar högre aggressionsnivåer är att när andra bakgrundsvariabler beaktas tenderar sambandet 

mellan våldsamma datorspel och aggressionsnivåer hos barn att minska eller försvinna. Hur 

aggressionsbegreppet tolkas och att vissa forskare bedriver en  forskning som visar ett samband med 

att barn blir mer våldsamma utav att spela våldsamma datorspel och forskare som visar på motsatsen 

är anledningar till att forskningen är motstridig på området.

Nyckelord:

Dataspelsvåld, datorspelsvåld, våldsamma datorspel,  ungar media



Abstract

Playing computergames is to many children a fun and popular hobby and there are various kinds of 

games that children play. Many children play violent computergames which has attracted attention in 

schools. They have observed that children who played violent computergames played in an aggressive 

and violent manner in the schoolyard. Within science the connection between violent computergames 

and children has been observed and there has been much research in the field to find out if children 

who plays violent computergames becomes more aggressive and violent when they play these games. 

Research on the other hand is contradictory whether children who play violent computergames 

becomes more aggressive and violent. Purpose of the study is to investigate what are the support for in

research who speaks for or against that children who plays violent computergames becomes 

aggressive and violent and why research is contradictory in this area. The result in the study is when 

only the connection between violent computergames and aggressiveness is measured the connection 

seems to be stronger that children who plays violent computergames also exhibit higher levels of 

aggression. What speaks against that children who plays violent computergames exhibit higher 

aggression levels is that when other background variables is considered the connection between 

violent computergames and aggression seems to decrease or disappear. How the term aggression is 

interpreted and that some scientist conducts research that shows a relation that children who plays 

violent computergames becomes more aggressive when playing these games and  other scientists 

conducts research that shows the opposite are reasons that research are contradictionary in the area. 

Keywords:

Computer game violence,  kids media, violent computer games, violent video games
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1. Inledning

”Föräldrar varnas för våldsamt datorspel”, av Magnå (2015, 13 april) var rubriken på en artikel som 

publicerades i Göteborgs- Posten. Det var personal på Fenestra, av  S:t Jörgen som uppmärksammade 

och slog larm om att lågstadiebarn spelade våldsamma datorspel. Det var när barnen berättade att de 

skulle leka GTA och sparka och slåss som personalen reagerade. I ett brev uppmanades föräldrarna att 

se över hur barnens spelvanor ser ut. I brevet som lades ut på skolans webbportal stod det att läsa att 

några barn som går på skolan har under en tid spelat våldsamma datorspel och tittat på Youtube- klipp 

med innehåll från våldsamma datorspel. 

Ett spel som spelades utav barnen var Grand Theft Auto 5 (GTA5). Det är ett storsäljande spel som

ingår i en serie spel, där spelaren spelar en yrkeskriminell person. GTA spelen har under åren väckt 

uppståndelse på grund av inslag av våld- och sex inslag i spelen och spelen har därför en 

åldersrekommendation på 18 år. I brevet till föräldrarna bifogades en länk till en film som visade upp 

GTA, där man bland annat fick se folk blev skjutna. 

På andra skolor  har barn också spelat våldsamma datorspel bland annat GTA 5. Sandberg (2015, 

15 oktober) skriver i en artikel i Värnamo nyheter med rubriken ”Barn spelar och leker GTA”, att 

personal på skolan uppmärksammat att barn spelat våldsamma datorspel, bland annat läraren Jeff 

Thulin som arbetar på Mossleskolan berättade att han blev förvånad när en elev i årskurs två skrek 

”Fuck off, motherfucking bitch!”. Inte bara grovt språk utan det uppdagades att även barnen lekte på 

ett våldsamt sätt i skolan. Det var en kollega till Jeff som arbetar på Mossleskolan som först  reagerade

på att eleverna lekte på ett våldsamt sätt i skolan. När läraren frågade eleverna vad de lekte svarade de 

”Vi leker GTA”.  

I  England har våldsamma spel också uppmärksammats i skolmiljö. Högberg (2015, 1 april) 

beskriver i en artikel i Aftonbladet med rubriken ”16 skolor förbjuder Grand Theft Auto” att i England

har rektorer på 16 olika skolor i grevskapet Cheshire varnat föräldrar till elever som går på skolorna. 

Om föräldrarna tillåter sina barn att spela olika våldsspel som till exempel Gears of war, Call of duty 

och Grand Theft Auto kommer skolorna agera och anmäla föräldrarna till socialtjänsten och polisen. 

Beslutet togs av skolorna som ingår i en grupp efter att de upptäckt att en del barn spelat eller tittat på 

spel med innehåll som inte är lämpligt för barn. Orsaken till beslutet är för att ”hjälpa föräldrarna att 

hålla sina barn så säkra som möjligt i den här digitala eran”  säger rektorn Mary Hennessy Jones som 

utfärdade brevet. 
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Även i Sverige förs det fram åsikter som tycker att en anmälan till socialtjänsten kan bli aktuellt om 

föräldrar låter barn spela våldsamma dataspel. Yoldas (2016, 22 januari) beskriver i en artikel med 

rubriken ”Barnpsykolog jämför våldsspel med porr” där artikeln hänvisar till ett inslag i TV4 som 

barnpsykologen Jenny Klefbom medverkade i. I inslaget uttalar hon hård kritik mot föräldrar som 

tillåter sina barn att spela dataspel med våldsamt innehåll. Spelet som Klefbom talar om är GTA 5 och 

hon säger att GTA påverkar  funktioner som styrs av hjärnan och att det kan leda till känslomässig 

avtrubbning och förändrade värderingar. Klefbom säger också ”att som förälder tycka att det är okej 

att ens barn spelar GTA, då är det nära en anmälan till socialtjänsten för mig. Då låter man sitt barn 

fara illa”.

1.1 Problemformulering

Att spela datorspel är en populär sysselsättning och det är alltfler yngre barn som spelar datorspel idag.

I Statens medieråds undersökning, Ungar och medier, 2015 framgår det att många barn har idag 

tillgång till surfplattor vilket innebär att barn under två år som spelar nästan fyrdubblats på två år: 

2012/2013 var andelen 7% och 2014 var andelen 26%. I ålderskategorin 9-12 åringar som spelar 

datorspel är det 90% som spelar och 10% som inte spelar datorspel. Bland 13-16 åringar som spelar är 

siffrorna 72%  som spelar och 28% som inte spelar. I den äldsta ålderskategorin, 17-18 åringar som 

spelar är det 58% som spelar mot 42% som inte spelar. 

 De datorspel som barnen spelar varierar, bland annat spelar barn våldsamma datorspel. När alltfler

spelar datorspel med våldsinslag börjar också spelens lämplighet för barn att uppmärksammas, till 

exempel inom skolvärlden. Det som har framkommit i media är att skolor i Sverige och England 

upplever att barn som spelat våldsamma datorspel uppvisat ett aggressivt och utagerande beteende 

efter att ha spelat dessa spel. Att spela datorspel är en populär sysselsättning för många barn, men hur 

påverkas barnen av att spela datorspel med våldsinslag? Innebär det en ökad risk att  våldsamma 

datorspel leder till förhöjda aggressionsnivåer och ett utagerande beteende och bidrar spelen på ett 

negativt sätt till barnens sätt att interagera med andra barn?

Våldet i datorspelen är ett område som forskningen också intresserar sig för och det har 

genomförts mycket forskning inom området. Forskningen är däremot motstridig och det finns 

forskning som talar för och emot ett samband att barn blir mer våldsamma av att spela våldsamma 

datorspel.
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 Statens medieråd utgav 2011, Våldsamma datorspel och aggression, En översikt av forskningen 2000-

2011  som var en sammanställning över forskning mellan åren 2000 till 2011 om våldsamma datorspel

och om spelens eventuella effekter på aggressionsnivån på de som spelade våldsamma datorspel. 

Statens medieråd konstaterade att det fanns ett samband mellan aggressivitet och att spela datorspel, 

men att det inte gick att säga med säkerhet att det var spelen som orsakade aggression. 

1.2 Syfte

För föräldrar till barn som spelar datorspel kan det vara svårt att veta vilka spel barnen spelar och hur 

våldsamma spelen är. När forskningen på området  är motstridig huruvida barnen blir mer våldsamma 

utav att spela våldsamma datorspel kan det vara svårt för föräldrar att veta hur de skall förhålla sig till 

barnens spelintresse. Studiens syfte är att studera forskning inom området för att undersöka hur barn 

som spelar våldsamma datorspel påverkas av spelen 

1.3 Frågeställningar

Vad finns det för stöd i forskningen som talar för att barn blir mer våldsamma av att spela våldsamma 

datorspel?

Vad finns det för stöd i forskningen som talar emot för att barn blir mer våldsamma av att spela 

våldsamma datorspel?

Varför är forskningen motstridig huruvida barn blir mer våldsamma av att spela våldsamma datorspel?

1.4 Förförståelse

Jag har spelat olika datorspel under flera års tid och för mig är datorspel ett lärorikt, roligt och 

avkopplande intresse. Jag har spelat olika spel, bland annat våldsamma datorspel. Att jag själv spelat 

våldsamma datorspel  kan vara en styrka i studien eftersom jag då vet hur våldet i spelen framställs, 

men jag är också medveten om att jag själv kan ha en positiv syn på datorspel som kan påverka 

studien. Jag är dock medveten om min förförståelse och jag har en neutral och objektiv syn på ämnet 

som studien avser.  Jag har inte tidigare reflekterat över datorspels eventuellt skadliga inverkan. Det 

som fick mig att intressera mig för att genomföra den här studien var att bekanta som har barn som 

spelar våldsamma datorspel, frågade mig om spelen var lämpliga eller skadliga för barn att spela. Jag 

svarade vad jag ansåg vara lämpligt för barn att spela, men jag kunde inte svara på  om våldsamma 

spel var skadliga för barn. Jag började söka på Google om ämnet och hittade då artiklarna som nämns i

inledningen, vilket gjorde att jag blev intresserad av att veta mer om hur våldsamma datorspel 

påverkar barn.
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2. Bakgrund  

I bakgrundsavsnittet kommer i 2.1 en begreppsförklaring på olika begrepp som förekommer i studien. 

I  2.2- 2.4 kommer olika faktorer som är betydelsefulla för forskningen inom området att förklaras när 

det gäller att studera sambandet om  barn blir mer våldsamma av att spela våldsamma dataspel. 

2.1 Begreppsförklaringar

Barn

Personer upp till 18 år.

Bivariat analys

Är en analys av två variabler i taget för att påvisa  sambandet mellan de två variablerna. 

BPAQ -Buss-Perrys Aggression Questionnaire

I Statens medieråd, (2011) finns en referens till (Buss & Perry 1992) Buss-Perrys aggressionsenkät 

(BPAQ) anses vara standardinstrument inom medievåldsforskningen. Statens medieråd, (2011) skriver

att  BPAQ innehåller 29 påståenden som respondenten får förhålla sig till på en femgradig skala, från 

”mycket otypiskt mig” till ”väldigt typiskt för mig”. Det är fyra olika områden som påståendena 

handlar om. De olika områdena  är: fysisk aggression, verbal aggression, ilska och fientlighet . 

Exempel på påståenden är: ”Om någon slår mig, slår jag tillbaka”, ”När folk irriterar mig talar jag om 

för dem vad jag tycker om dem”. 

Datorspel

I studien använder jag begreppet datorspel oavsett om det är dataspel eller spel till  tv-spel eller 

spelkonsol. 

ESRB

The Entertainment Software Rating Board grundades 1994 och är ett självreglerat och ideellt organ 

som betygsätter program och dator och tv-spel för att underlätta medvetna val för föräldrar i USA och 

Kanada. Klassificeringssystemet innehåller vägledning om bland annat åldersrekommendation som är 

indelad i olika ålderskategorier, från spel som kan spelas av alla till spel som endast rekommenderas 

till vuxna från 18 år och uppåt. (http://www.esrb.org). 

Externalisering

Är ett utagerande av konflikter och inre spänningar.

Internalisering

Olika beteenden som till exempel, ängslan,depression, passivitet, ilska vänds inåt. 

IVS

Icke våldsamma datorspel
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Likert skala

Är utformad för att mäta attityder på en sifferskala till exempel, Starkt för—1--2--3--4--5--6--7--Starkt

emot.

MMRPG/MMORPG

Massively Multiplayer Role-Playing Game också kallat MMORPG Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Game. Spelaren kan välja att spela olika karaktärer med varierande egenskaper i en 

gemensam spelvärld med många andra personer. Spelen utspelar sig ofta i sciencefiktion eller 

fantasymiljö, där World of Warcraft är ett välkänt spel i den här kategorin. 

Multivariat analys

Tre eller fler variabler undersöks i en enda analys.

Onlinespel

Onlinespel är spel som spelas över internet och  som kräver internetuppkoppling för att kunna spelas. 

Pegi

PEGI (Pan- European Game Information, paneuropeisk spelinformation) skapades för att underlätta 

för föräldrar i Europa när det gäller att införskaffa datorspel. PEGI märkningen lanserades 2003 och 

används nu i 30 länder i Europa. PEGI märkningen stöds av både stora konsoltillverkare och utgivare 

av data och tv-spel i Europa. Märkningen är indelad i fem åldersgrupper,3,7,12,16,18 år och visas på 

spelets fram och baksida. Märkningen säger ingenting om spelets svårighetsgrad utan ger en pålitlig 

indikation om spelets lämplighet för att skydda minderåriga (http://www.pegi.info/SV/).

Spelkonsol

Spelkonsol är en elektronisk apparat som är kopplad till en TV och som används för att spela tv-spel.

Variabel

En variabel är något som har olika värden. Ålder och kön är exempel på olika variabler.

VS 

Våldsamma datorspel
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2.2 Olika kategorier av datorspel

Datorspel som tillhör actionområdet och som innehåller grova eller omfattande våldsinslag (VS) 

innehåller många olika underkategorier som alla har speciella egenskaper. De actionspel som ofta 

förekommer i studier är First-person shooters (FPS). FPS spel har ofta ett högt tempo med stort fokus 

på strid med skjutvapen som ställer höga krav på spelarens koordination, reflexer och 

uppfattningsförmåga. Andra actionspel som har vissa likheter med FPS spel är TPS (third-person 

shooters, (där kamera perspektivet utgår från en punkt bakom karaktären i spelet). TPS spelen är mer 

varierade än FPS och kan växla mer  i tempo i spelen. TPS spel kan till exempel gå ut på att leda en 

grupp i syfte att lösa uppdrag. TPS kan också vara stealth shooters/ smygspel där spelaren skall 

försöka undgå upptäckt för att försöka smyga sig på motståndarna i spelet (Statens medieråd,2011).

En annan kategori actionspel är fightingspel och som utmärks utav att spelaren tävlar i närstrid mot

en motståndare. Det finns olika sorters fightingspelen och de kan utgå från existerande idrotter som till

exempel, boxning och olika kampsporter. Det finns andra actionspel med olika inriktningar som till 

exempel, Carmaggeddon 2 som är ett bilspel där spelaren får poäng för att köra över fotgängare och 

förstöra andra bilar.  GTA spelen som utspelar sig i en gangstermiljö. Olika sportspel som till 

exempel, MLB Slugfest, NFL Blitz Football som är sportspel men där man kan utöva våldshandlingar 

som inte ingår i sporten i vanliga fall (a.a.).

Spel utan våldsinslag (IVS) används för att utgöra kontrollgrupp gentemot våldsamma spel  i 

undersökningar. IVS spel är en blandad grupp av spel som skiljer sig åt när det gäller, grafik, tempo, 

handling och gränssnitt. De spel som är vanligt förekommande i den här kategorin är olika sportspel 

och pusselspel (a.a.).

2.3 Olika former av Aggression 

 Aggression är ett brett begrepp som kan vara psykiskt som  till exempel tankar, känslor associationer. 

Aggression  kan också vara fysiskt och som kan visa sig i till exempel slagsmål, skadegörelse eller 

verbala angrepp. Att mäta aggression i studier när det gäller aggression i form utav fysiska 

våldshandlingar är ovanligt. Det beror på att det är svårt att mäta och att provocera fram i studier i 

laboratoriemiljö. Det är dessutom forskningsetiskt problematiskt med att provocera fram 

våldshandlingar i studier. Eftersom det är problem med att studera våldsamt beteende i studier mäter 

man andra uttryck för aggressivt beteende eller indikationer på aggression. Det som istället studeras 

kan vara aggressivt beteende, tankemönster eller associationer (Statens medieråd, 2011).
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Inom forskningsvärlden är de flesta överens om att aggression är förutsättning och som ligger till 

grund för våldsamt beteende. Aggression kan definieras olika och där råder delade meningar inom 

forskningsvärlden hur det ska definieras. I Statens medieråd (2011,s.14) finns en referens  till 

(Anderson&Bushman, 2002,s.28)  som hävdar att en bred definition är ”beteende riktat mot en annan 

individ som utförs med det direkta syftet att orsaka skada”. En sådan definition innefattar både fysiskt 

våld och verbal aggression eller andra handlingar som innebär att en annan människa tillfogas icke-

fysisk skada. 

Definitionen har kritiserats för att aggression ses som någonting som bara är negativt, när 

aggression i vissa sammanhang kan vara positivt i andra sammanhang, till exempel inom olika 

idrotter. I Statens medieråd (2011,s.14) finns en referens  till (Ferguson, 2010c,s.331) som säger att en 

annan definition är ”beteende som syftar till att öka den sociala dominansen hos en organism i relation

till andra organismers dominansposition.” Statens medieråd (2011) säger att aggression är inte alltid 

negativt i ett samhälle utan även kan innehålla positiva aspekter. Polis kan till exempel behöva agera 

aggressivt ibland för att lösa olika situationer. Det kan ses som att det är liten skillnad mellan de båda 

definitionerna, men för forskningen får den stora konsekvenser. Om den första definitionen används 

innebär det att de iakttagelser utav aggression eller tecken på aggression hos personer som spelar 

datorspel är iakttagelser som inte är socialt önskvärt. Den andra definitionen innebär att samma 

iakttagelser som observeras kan tolkas både positivt och negativt beroende på syfte och sammanhang 

(Statens medieråd, 2011).

Det finns olika aggressiva beteenden, men man brukar dela in dem i två olika dimensioner, fysisk 

och verbal aggression och direkt och indirekt aggression. Direkt aggression kan vara fysisk till 

exempel knuffar, slag och den förutsätter en fysisk närhet till den som är föremålet för den aggressiva 

handlingen. Direkt fysisk aggression kan på ett teoretiskt plan vara synonymt med våld, men de 

svagaste formerna av fysisk aggression av våld till exempel när barn knuffas och leker på ett stökigt 

sätt med varandra på skolgården brukar det inte uppfattas som våld (Statens medieråd, 2011).

Direkt verbal aggression till exempel, utskällningar, hot och den kan till skillnad mot den fysiska 

utövas på distans utan att den utövande och den som blir utsatt är nära varandra, till exempel i 

tidningsartiklar och internet. Indirekt fysisk aggression existerar inte och indirekt verbal aggression 

kan till exempel vara skvaller, baktalande och sker för det mesta  på distans (a.a.).

De olika kategorierna utav fysisk och verbal aggression ses som uttryck för ett antal olika 

aggressiva mentala processer. De olika processerna får i de flesta fall inte uttryck i reell faktisk 

handling, men inkluderas i aggressionsbegreppet. Till aggressiva känslor/affekter brukar man räkna, 

hämndlystnad, ilska, fientlighet och ibland frustration. 
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Aggressiva tankemönster handlar om hur människor medvetet eller omedvetet förhåller sig 

intellektuellt till aggressiva händelser. Inom forskningen  sträcker sig aggressiva tankemönster från 

uttryckliga normer och attityder till tester av reaktionstider och mer eller mindre omedvetna 

associationer och rangordning av icke-aggressiva eller aggressiva ord. Aggressionsbegreppet är därför 

mycket brett och innehåller både  inre mentala processer och faktiska beteenden  som inte visar sig i 

våldshandlingar (a.a).

2.4 Undersökningsmetoder

Inom effektforskningen brukar laboratorieexperiment, tvärsnitts -korrelationsstudier och longitudinella

korrelationsstudier vara tre metoder som ofta förekommer i studier inom området. I 

laboratorieexperiment använder man sig utav en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Försöksgruppen 

utsätts för till exempel VS och sedan jämförs försöksgruppen med en kontrollgrupp för att se om det 

finns skillnader grupperna emellan. Kontrollgruppen får antingen inte göra någonting alls, titta på film 

eller spela ett spel utan våldsinslag. I laboratorieexperiment kan man koncentrera sig på den enda 

variabel man vill undersöka (till exempel ett våldsamt datorspel) och låta alla andra variabler vara 

oföränderlig. En utav fördelarna är att påverkanseffekter från andra faktorer än de man har för avsikt 

att studera minimeras. I en kontrollerad social miljö kan faktorer som ofta påverkar beteenden i 

verkliga livet som till exempel, sociala normer och grupptryck tas bort. Det är samtidigt en svaghet 

med undersökningsmetoden. De beteenden som observeras i laboratoriemiljön äger rum i en tillgjord 

miljö där sociala regler inte gäller (Statens medieråd, 2011).

Statens medieråd (2011) menar också på att en annan styrka med  laboratorieexperiment är att det 

är relativt enkelt att utröna vad som är orsak och verkan. Om man mäter aggressionsnivån hos en 

individ och sedan låter personen spela ett våldsamt spel och efter avslutat spel uppmäter en ökad 

aggressionsnivå kan man dra slutsatsen att spelet är orsaken till den ökade aggressionsnivå. 

I tvärsnitt-korrelationsstudier undersöker man vid en fastställd tidpunkt en grupps 

medieanvändning och aggressionsnivå. Det är vanligt att datainsamlingen sker genom enkäter eller 

strukturerade intervjuer. Ett samband (korrelation) kan påvisas om en grupp datorspelare spelar fler 

våldsamma spel och visar upp ett mer aggressivt beteende än andra (Statens medieråd, 2011).

Longitudinella korrelationsstudier kännetecknas av att man följer en grupp människor med 

upprepade datainsamlingar under lång tid, ofta under många år. Om man under tiden undersökningen 

pågår kan se att det finns ett samband mellan att de som i mätningarna som utfördes i ett tidigt skeende

i undersökningen spelade VS i senare mätningar visar prov ett mer aggressivt beteende så kan det vara

ett kausalt ( orsaksbundet) samband. Det finns då ett samband mellan att VS leder till aggressivt 

beteende (a.a).
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3. Tidigare forskning

Statens medieråd bildades 2011 när kommittén Medierådet upphörde. Statens medieråd är en 

myndighet som ska arbeta för att stödja barn och unga som medvetna användare utav media och 

skydda dem från mediepåverkan som kan vara skadlig. Myndigheten ska följa utvecklingen inom 

media som berör barn- och unga och ge vägledning om barn och ungas hantering utav olika 

medieanvändning,samt förmedla information om barns och ungas mediesituation (Statens medieråd, 

2015). Statens medieråd förekommer i studien med två rapporter. Den ena rapporten  är en 

forskningsöversikt, Våldsamma datorspel och aggression, En översikt av forskningen 2000-2011 och 

den andra är Ungar&medier 2015. 

Våldsamma datorspel och aggression, en översikt av forskningen 2000-2011. Syftet med rapporten

är att tillvarata kunskap och forskning på ett område som är av betydelse för myndighetens målgrupp 

som är personer under 18 år. Rapporten eftersträvar att ge en översikt av forskningen om våldseffekter

i datorspel  som allmänheten kan förstå utan att förenkla diskussionen eller ta ställningen för den ena 

eller andra sidan i debatten. Studier om våldsamma datorspels effekter på aggression som publicerats i 

internationella forskningstidskrifter under perioden 2000-2011 har samlats in av Statens medieråd 

(2011) genom sökningar i forskningsdatabaser. Litteratursökningarna ledde fram till 161 artiklar som 

innehöll 106 unika empiriska studier sammanlagt. De övriga 55 artiklarna innehöll vetenskapliga 

debattartiklar, metastudier, forskningsöversikter, metodkritik eller kommentarer till andra artiklar. De 

olika studierna kan delas in i tre metodområden, longitudinella studier, tvärsnittsstudier och 

laboratoriestudier.  

Ungar&medier 2015, Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier.

2005 genomfördes den första undersökningen och med  undersökningen 2015 har den nu genomförts 

sex gånger. Undersökningen är den största nationella enkätundersökningen som utforskar medievanor 

och attityder som barn och unga mellan 0-18 år har om olika medier. Undersökningen är uppdelad  tre 

ålderskategorier och publiceras i tre olika rapporter: Småungar och medier 2015 om barn mellan 0-8 

år, Ungar& medier 2015 om barn mellan 9-18 år och Föräldrar och medier 2015, där vårdnadshavare 

till barn i åldrarna 9-18 år yttrar sig om  barnens upplevelser och medievanor. Syftet med de olika 

rapporterna är att erbjuda en lättillgänglig faktakälla för till exempel, föräldrar, lärare och andra som 

kommer i kontakt med barn och unga eller som  har ett intresse för barn och ungas olika slags 

medieanvändning. 
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Underlaget för undersökningen Ungar&medier 2015  innehåller två  olika enkäter som sändes till 

1999 barn i åldern 9-12 år och 1999 barn i åldern 13-18 år. Det är en fördubbling jämfört med studien 

2012/13 och är den största statistiska undersökningen i Sverige när det gäller barns medievanor. 

Statistiska centralbyrån genomförde datainsamlingen som pågick mellan 2 september och 17 

november 2014 och kunde besvaras på webben eller i postenkäter. Urvalet av respondenterna är ett 

obundet slumpmässigt urval ordnat i åldern: 9-12 år och 13-18 år.  40,4% i åldern 9-12 år och 39,5% i 

åldern 13-18 år besvarade enkäten. 

Digital Game Playing and Direct and Indirect Aggression in Early Adolescence: The Roles of Age.

Social Intelligence, and Parent-Child Communication är en finsk undersökning  från 2007 som 

genomfördes i en större stad i Finland av Marjut Wallenius, Raija-Leena Punamäki och Arja Rimpelä. 

Studiens syfte var att undersöka samband som länkar samman dator och tv- spel till aggression bland 

barn som går i fjärde och sjunde klass i skolan. 

Internet use and videogaming predict problem behavior in early adolescence av Peter Holtz och 

Markus Appel är en undersökning från 2011 som studerade 205 barn i åldern 10-14 från olika skolor i 

Österrike. Studiens syfte var att undersöka barns användning av internet, dator och tv-spel och 

uppförande problem för barn i åldern 10-14 år. 

Experimental Study of the Differential Effects of Playing Versus Watching Violent Video Games on

Children´s Aggressive Behavior  av Hanneke Polman, Bram Orobio de Castro och Marcel A.G van 

Aken är en undersökning från 2008 som studerade 56 barn i åldern 10-13. Undersökningen 

genomfördes på två skolor i Holland och studiens syfte var att undersöka effekterna när de deltagande 

barnen antingen spelade ett VS, tittade på när andra barn spelade VS eller spelade ett IVS.

M-Rated Video Games and Aggressive or Problem Behavior Among Young Adolescents av Cheryl 

K. Olson. Lawrence A. Kutner, Lee Baer, Eugene V.Beresin, Dorothy E. Warner, and Armand M. 

Nicholi är en amerikansk studie från 2009 där 1254 elever från årskurs sju och åtta i Pennsylvania och 

South Carolina besvarade en enkät. Studiens syfte var att studera ett eventuellt samband mellan barn 

som spelar våldsamma datorspel och aggressivt eller brottsligt beteende. 

10



4. Metod 

I studien har forskning inom området våldsamma datorspel och aggression studerats för att utröna vad 

det är som talar för eller emot att barn som spelar våldsamma datorspel själva uppvisar högre 

aggressionsnivåer. För att besvara studiens syfte har  en kvantitativ studie i form utav en 

litteraturstudie genomförts. Empirin i studien består utav att Statens medieråds 

forskningsöversikt, Våldsamma datorspel och aggression, En översikt av forskningen 2000-2011  

granskats och analyserats. 

4.1 Avgränsning

Studien avgränsas till att endast undersöka vad det finns för stöd i forskningen som talar för eller emot 

att barn blir mer våldsamma utav att spela våldsamma datorspel och varför forskningen är motstridig 

på området. Avgränsningen innebär att i studien förekommer endast internationella studier. Det finns 

inte mycket svensk forskning på området och Statens medieråd (2011) hittade endast en svensk 

undersökning inom området när de genomförde sin litteraturöversikt. Statens medieråd (2011) säger 

att studien utfördes utav (Ivarsson et al.2008, Ivarsson et al.2009) och var en studie som mäter 

kortisolnivåer (stresshormon) och hjärtfrekvensstabilitet (ett fysiologiskt mått som mäter, upphetsning,

oro, stress), när tonårspojkar spelade VS och IVS spel. Statens medieråd (2011) säger att eftersom 

studien inte studerar aggression ingår den inte i översikten och ingår inte därför heller i den här 

studien.

4.2 Datainsamling 

Innan jag påbörjade studien sökte jag på Google och hittade där artiklarna som nämns i inledning och 

problemformuleringen. Jag sökte därefter i databaserna Google Scholar, PsycINFO och Libris för att 

få en inblick i vad som är publicerat inom området. Jag använde både svenska och engelska sökord 

vilket genererade ett stort antal träffar på material inom området. Efter att ha sökt och granskat olika 

källor påträffade jag Statens medieråds forskningsöversikt, Våldsamma datorspel och aggression, En 

översikt av forskningen 2000-2011. Jag valde då att basera min undersökning på denna studie på grund

av att ett stort antal forskningsrapporter fanns sammanställda i denna rapport. 

Sökord

Dataspelsvåld, datorspelsvåld, våldsamma datorspel,  ungar media, violent computer games, violent 

video games,
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4.3 Urval

Statens medieråds forskningsöversikt, Våldsamma datorspel och aggression, En översikt av 

forskningen 2000-2011  består utav 161 artiklar som innehåller sammanlagt 106 empiriska studier som

publicerats i internationella forskningstidskrifter. Övriga 55 artiklar bestod utav metastudier, 

forskningsöversikter, vetenskapliga debattartiklar, metodkritik eller kommentarer till andra artiklar. 

Av de 161 artiklar i rapporten gjordes sedan ett  urval där vissa artiklar valdes bort. De urval som 

gjordes baserades på studiens syfte och frågeställningar. De studier som valdes bort var  metastudier, 

forskningsöversikter, vetenskapliga debattartiklar, metodkritik eller kommentarer till andra artiklar på 

grund av att i Statens medieråd (2011) framgår det inte vad som talar för eller emot att barn blir mer 

våldsamma utav att spela våldsamma datorspel i dessa undersökningar. De undersökningar som jag 

valde att granska i studien var laboratoriestudier, tvärsnittsstudier och longitudinella studier. 

Orsaken till att  laboratoriestudier, tvärsnittsstudier och longitudinella studier valdes ut beror på att en 

stor del utav den forskning som bedrivs inom området är  inom dessa olika metoder. 

I  Statens medieråd (2011) forskningsöversikt var det 71 stycken laboratoriestudier. Av dessa 71 

studier valde jag ut 20 stycken laboratoriestudier. Av sammanlagt 71 stycken laboratoriestudier var det

20 studier som studerade verkligt aggressivt beteende och därför valde jag att inkludera dessa i min 

studie. I Statens medieråd (2011) var det 23 stycken tvärsnittsstudier och tolv stycken longitudinella 

studier och dessa ingår alla i min studie som  sammanlagt består utav 55 studier. Jag valde därefter ut 

fyra undersökningar ur forskningsöversikten som jag valde att granska ingående. 

De fyra rapporter som valdes ut var undersökningar som genomförts med barn i åldern 10-14 år på

skolor i olika länder och där resultatet pekar på våldsamma datorspel leder till att barnen påvisade 

ökad aggressionsnivå. Urvalet baserade sig på att i Statens medieråd (2011) forskningsöversikt säger 

de att hypotesen att VS leder till en ökad våld i samhället inte bevisats i forskningen och de säger att 

om sådana effekter existerar är de så svaga att de inte kunnat klarläggas i den forskning som 

genomförts. Fyra studier där ett samband mellan VS och aggression påträffats valdes därför ut för att 

undersöka hur det resultatet erhållits.

 Av det som framgår i artiklarna i inledning och problemformulering är att våldsamma datorspel 

upplevs på olika skolor som ett problem, därför var det ett ytterligare skäl att just undersökningar som 

genomförts i skolor valdes ut för att granskas ingående.
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4.4 Reliabilitet

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida ett resultat från en studie är tillförlitligt eller inte. 

Reliabilitet innebär också att  resultatet från undersökningen blir detsamma om undersökningen 

genomförs ytterligare en gång, eller om undersökningens resultat beror på  faktorer som slumpen eller 

andra tillfälliga premisser (Bryman, 2011). Empirin i studien baseras på Statens medieråds 

forskningsöversikt, Våldsamma datorspel och aggression, En översikt av forskningen 2000-2011 som 

består utav studier som publicerats i engelskspråkiga peer-reviewtidskrifter. Sökord, databaser, urval 

är tydligt beskrivit vilket innebär att studiens reliabilitet är hög. 

4.5 Validitet

Validitet innebär att studien har undersökt det som det var tänkt att den skulle undersöka (Bryman, 

2011). Studiens syfte och frågeställningar är att undersöka vad det finns för stöd i forskningen som 

talar för eller emot att barn blir våldsamma utav att spela våldsamma datorspel och varför forskningen 

är motstridig huruvida barn blir mer våldsamma utav att spela våldsamma datorspel. Författaren  anser

att studiens syfte och frågeställningar besvaras i studien, vilket innebär att studien har en hög validitet. 

4.6 Generalisering

Generalisering innebär att ett resultat som erhållits från en studie kan uppnå ett liknande resultat  om 

en studie under snarlika förhållanden upprepas (Bryman, 2011). Utav de 106 empiriska studier som 

ingick i Statens medieråd (2011) forskningsöversikt ingår 55 utav dem i den här studien.  I studiens 

empiri ingår enbart internationella studier, där en majoritet är amerikanska. Att jämföra internationella

studier, framförallt amerikanska studier med en svensk kontext kan vara problematiskt, eftersom det 

svenska och det amerikanska samhället skiljer sig åt på olika områden. Eftersom ingen svensk studie 

ingår i undersökningen  innebär det därför att resultatet är osäkert att överföra på svenska barn. 

4.7 Etiska överväganden

  Det etiska perspektivet är viktigt att beakta när det gäller forskning för att skydda de personer som 

berörs i studien därför finns lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS:2003:460). Studien baseras på tidigare forskning som är publicerad i internationella 

forskningstidskrifter, vilket innebär att informationen redan är granskad. Det är dock viktigt att 

förhålla sig neutral och objektiv inför materialet i studien och författaren har eftersträvat att behandla 

materialet på ett sätt så att författarens förförståelse inte ska påverka resultatet utav studien. 
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4.8 Metoddiskussion 

Ett dilemma när det gäller en litteraturstudie är att empirin är andrahandsinformation och att man 

därför måste vara medveten om att den kan vara påverkad  utav den som ligger bakom empirins 

subjektiva åsikter. I en litteraturstudie måste man också begränsa sig när det gäller material som ingår 

i studien, vilket innebär att man kan ha missat att ta med  empiri som kan ha påverkat studiens resultat.

En del utav materialet är skrivet på engelska och även  om författaren till denna studie anser att 

engelska är ett språk som han behärskar kan det vara så att det uppstått missförstånd när det gäller att 

översätta och tolka materialet. 

5.Teoretiska utgångspunkter

 Från olika håll, bland annat skolvärlden framförs synpunkter på att barn som spelar våldsamma 

datorspel själva uppvisar ett aggressivt och utagerande sätt. Om ett samband kan påvisas mellan barn 

som spelar våldsamma datorspel och ökad aggression eller utagerande beteende baseras på att barnen 

observerar vad som sker i spelen och själva tar efter det aggressiva beteendet från spelen i det 

vardagliga livet. Den forskning som finns på området är motstridig och det finns forskning som talar 

för ett samband och det finns forskning som talar emot ett samband mellan våldsamma datorspel och 

ökad aggressionsnivå hos de barn som spelar dessa spel. Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar

har jag valt att använda mig utav den sociala inlärningsteorin som teoretisk referensram för att 

analysera och förstå resultatet i studien.

5.1 Albert Bandura, Social inlärningsteori

Albert Bandura har i sin sociala inlärningsteori studerat hur människan i stor utsträckning tillägnar sig 

en stor del utav sitt beteende genom imitation och observation av andras beteenden och handlingar, 

genom att observera en modell (Larsen, 1997).

Att observera en modell innebär i Banduras teori att vår personlighet, det vill säga, hur en människa

upplever, handlar och förhåller sig, är ett resultat av vad en person har lärt sig genom att observerat 

andra människor. Genom att observera  andra människors uppträdande och hur de beter sig, lär vi oss 

hur vi själva skall  agera och uppträda. Andra människor tjänstgör som modeller för oss och på det sätt

som de löser problem och hanterar olika situationer utgör modeller för hur vi skall agera i liknande 

situationer (Bertelsen, 2007).
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Modellinlärning styrs utav fyra processer, uppmärksamhet, behållande, realisering och motivering. 

Uppmärksamhet innebär i modellinlärning vilka modeller som en person fokuserar på. I första hand lär

vi oss av de som är mest lik oss själva, till exempel, modellens kön, ålder, sociala status. Andra 

faktorer är modellens prestige och karisma och en person lär sig lättare genom ett enkelt och 

anspråkslöst beteende än ett beteende som är mer komplicerat. Aggressivt och fientligt beteende lärs 

lättare in,det gäller speciellt barn (a.a.).

Behållande innebär att beteendemodellen som observerats skall kunna kommas ihåg av personen 

och behandlas så att den sedan kan vara som en mall för det egna beteendet. Det som observerats skall 

kunna genomföras i det egna beteendet, vilket innebär realisering. En beteendemodell är inte inlärd 

förrän en person själv har genomfört det observerade beteendet i det vardagliga livet. Till exempel har 

en person  inte lärt sig  köra bil bara genom att se på när andra kör bil, läst eller att någon förklarat hur 

det går till. Det är genom att själv öva på att köra och då  realiserar körbeteendet som den slutgiltiga 

inlärningen äger rum (a.a.)

Motivering innebär att vara motiverad att utföra det observerade beteendet. I den sociala 

inlärningsteorin är det en skillnad på att tillgodogöra sig och att utföra en beteendemodell. Människor 

är mer benägna att utföra beteenden som stämmer in på de normer som finns i en persons omgivning 

och som leder till positiva konsekvenser för personen. (a.a.). 

Albert Bandura utvecklade ett intresse att studera aggression hos barn och hans hypotes var att 

barn lär sig aggression genom att studera och ta efter vuxnas våldshandlingar, speciellt 

familjemedlemmar till barnet. Banduras genomförde 1961 en experimentserie om barns aggression 

som byggde på Banduras sociala inlärningsteori som baserades på dockan Bobo. Experimentet gick ut 

på att visa hur aggressivt beteende utvecklas och vad som får människor att begå aggressiva 

handlingar och vad det är som gör att de sedan fortsätter att bete sig aggressivt (Atkinson, 2012).

Till experimentet rekryterades 36 pojkar och 36 flickor, som samtliga var 3-6 år gamla från en 

förskola som låg i närheten. Barnen delades sedan in i tre grupper med 24 stycken i varje grupp, med 

12 pojkar och 12 flickor i varje grupp. Den första gruppen var kontrollgrupp och de bevittnade aldrig 

en vuxen rollmodell. Den andra gruppen såg en vuxen som agerade våldsamt mot en uppblåsbar 

Bobodocka. Den tredje gruppen barn fick se en vuxen som agerade passivt mot dockan Bobo. Alla 

barn som deltog i experimentet testades individuellt för att man skulle vara säker på att de inte skulle 

influeras av sina jämnåriga (a.a.).
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Under experimentet fick den andra gruppen  barn se en vuxen som agerade våldsamt, fysiskt och 

verbalt mot dockan genom att den vuxne kastade upp dockan i luften, slog den med en träklubba, 

sparkade på den, slog omkull den så att den ramlade omkull. När barnen i den andra gruppen lämnades

ensam i ett rum med leksaker och Bobodockan imiterade barnen, både flickor och pojkar en hel del 

olika aggressiva och våldsamma handlingar som den vuxne modellen hade gjort. Barnen hittade 

dessutom på egna aggressiva handlingar som den vuxne inte hade utfört på dockan. Barnen i den här 

gruppen visade även ett intresse för andra våldsleksaker som till exempel leksakspistoler som den 

vuxne inte hade använt i experimentet (a.a.).

I de två andra grupperna, både kontrollgruppen och den grupp barn som fick se en passiv vuxen 

uppvisade barnen sällan några aggressiva eller våldsamma inslag. Banduras beaktade möjligheten att 

barnen redan hade lärt sig att agera våldsamt, men att när de utsattes för experimentet försvagade de 

hämningar som de hade. Men att barnen sedan imiterade mycket utav vad den vuxne modellen gjorde 

mot dockan visade på att en observatorieinlärning hade ägt rum (a.a.).

6. Resultat

Jag kommer i resultatdelen börja med att redovisa det resultat som framkommer i Statens medieråds 

forskningsöversikt, Våldsamma datorspel och aggression, En översikt av forskningen 2000-2011. 

Resultatet är uppdelat i laboratoriestudier, tvärsnittsstudier och longitudinella studier. Sedan kommer 

de övriga fyra studier som förekommer i studien att redovisas. 

6.1 Aggressivt beteende i laboratoriestudier

 I laboratorieexperiment är det oetiskt för forskare att skapa experiment där försökspersoner riskerar 

att använda fysiskt våld mot varandra, därför måste aggression testas på andra sätt. När det gäller 

studier om aggressivt beteende i laboratoriemiljö byter man ut förekomsten av fysiskt våld som 

aggressionsmått med andra mått som ska imitera aggressivt beteende i verkliga livet. Det är inte alla 

laboratorieundersökningar som försöker mäta aggressivt beteende, istället kan  undersökningarna 

handla om känslor, attityder, tankar eller associationer.  Av totalt 71 laboratoriestudier undersöker 20 

stycken (28%)  verkligt aggressivt beteende. Av 71 studier är 53 stycken (74%) utförda av 

amerikanska forskare på amerikanska försökspersoner. De flesta studier 62 stycken (87%) består 

försökspersonerna utav college eller universitetsstudenter. Sex stycken (8%) undersöker barn, personer

som är under 18 år. De tre (4%) studier som återstår är majoriteten av försökspersonerna studenter. 

Forskning bedrivs ofta vid universitet och högskolor och det är anledningen till att det är mest 

studenter snarare än barn, eftersom det är enkelt att få studenter att ställa upp i de olika studierna 

(Statens medieråd, 2011). 16



6.2 Experimentella beteendemått: Taylor Competitive Reaction Test

Taylor Competitive Reaction Test (TCRTT) handlar om att försökspersonerna får tävla mot en annan 

person. Testet fungerar på det sätt att det gäller att reagera snabbast på till exempel en bild eller 

ljudsignal. För varje omgång får den person som vinner bestämma ljudstyrka och längd på en signal 

som förloraren får utstå  som straff. Egentligen finns det ingen motståndare och tävlingen är uppgjord 

för att undersöka hur försökspersonen reagerar (Statens medieråd 2011).

Statens medieråd (2011) hänvisar till (Anderson&Murphy 2003) att utdela starkare och längre 

ljudsignaler tolkas som ett aggressivare beteende än att utdela kortare och svagare signaler. När det 

gäller datorspel får försökspersonerna spela ett spel till exempel ett VS, sedan får de genomföra ett 

TCRTT-test. Kontrollgrupper som antingen spelat andra spel eller utfört andra aktiviteter jämförs 

sedan med de deltagare som genomgått TCRTT. TCRTT användes i 17 (85%) utav 20 i de studier som

tydligt studerade aggressivt beteende i laboratoriemiljö (Statens medieråd,2011).

Användningen av TCRTT har utsatts för kritik till exempel har metoden använts på olika sätt.

I Statens medieråd (2011) finns en referens till (Ferguson, Smith et al. 2008) där TCRTT  inte använts 

på ett standardiserats sätt. Metoden har utförts på sju olika sätt, genom att kombinera signalernas 

intensitet och längd,  bara använda någon utav dem, signaler över en viss ljudstyrka och så vidare. 

Statens medieråd (2011) säger också att en annan kritik mot TCRTT är att det inte finns ett icke-

aggressivt handlingsalternativ i TCRTT. Alla handlingar i testet bedöms vara aggressiva, ofta på en 

skala mellan 1-10. När en signal inte ges utav försökspersonerna anses  det i regel som ofullständiga 

data som inte tas med i slutanalysen.

TCRTT:s validitet - om testet verkligen mäter det som det är avsett att mäta är oklart. Konstaterade

iakttagelser av hur måttet står i förhållande till aggression utanför laboratoriet finns det inte betydande 

stöd för utan validiteten baseras huvudsakligen på teoretiska överväganden. Tydliga bevis för att 

metoden mäter det som den är tänkt att mäta finns inte (Statens medieråd (2011).

TCRTT kan i sig påverka försökspersonernas aggressionsnivå. I Statens medieråd (2011) finns en 

referens till (Anderson& Murphy 2003, Anderson et al.2004, Bartholow, Sestir& Davis 2005, 

Anderson&Carnagey 2009), i fem studier fyllde försökspersonerna i enkäter med frågor varför de 

tutade på de sätt som de gjort. I fyra av studierna tutade försökspersonerna som svar på att den 

påstådda motparten gjort det eller för att störa den andre. Statens medieråd (2011) hänvisar till referens

(Arriaga et al. 2008) där den femte studien som använt likadana frågor redovisar inte resultatet på 

frågorna.
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Statens medieråd (2011)  säger att av de 17 studier som använt metoden har endast tre använt den på 

samma standardiserade sätt  (Ferguson, Rueda, Cruz et al. 2008, Ferguson&Rueda 2010, 

Krahé&Möller et al.2011). Inget samband mellan VS och aggressivt beteende som mäts med TCRTT 

kunde finnas av de tre studier som använt metoden på samma standardiserade sätt.

 

6.3 Experimentella beteendemått: stark sås-test

Stark sås-testet är en annan metod som används för att straffa en motståndare. Aggression mäts i den 

här metoden att försökspersonen ska lägga upp en portion mat till en annan person. I vissa fall men 

inte i alla tester har personen som ska bli serverad varit otrevlig mot försökspersonen för att skapa 

motvilja till den som ska bli serverad. Försökspersonen får sedan instruktioner om att lägga upp en 

portion mat till den andre personen (som inte befinner sig i rummet och inte kommer äta maten). 

Försökspersonen får information om att den person som blir serverad maten inte tycker  om starka 

kryddor. Försökspersonen instrueras sedan att välja hur mycket stark sås som de ska hälla på maten. 

Försökspersonens aggressivitet anses vara högre  ju mer sås som hälls på maten (Statens medieråd, 

2011).

I Statens medieråd (2011) finns en referens till (Ritter& Eslea, 2005) det empiriska stödet för att 

detta mått har ett samband med konkret aggression är svagt. Det är i första hand på en teoretisk nivå 

som sambandet kan finnas. Statens medieråd (2011) menar på att det inte finns ett icke aggressivt 

alternativ, även en liten mängd sås som läggs på maten betraktas som aggressivt. I två undersökningar 

har stark- sås-testet använts. I de två undersökningarna hällde de som spelat VS upp mer sås än vad 

kontrollgrupperna gjorde. 

6.4 Övriga experimentella beteendemått

Två studier har undersökt aggressivt beteende genom att studera hur mycket våld försökspersonerna 

använt i spelen som de spelat i undersökningssyfte. I Statens medieråd (2011) finns en referens till 

(Barlett, Harris &Bruey 2008) där man i spelet Mortal Kombat: Deadly Alliance bedömde att de som 

använde vapen var mer aggressiva än de som bara använde sparkar och slag. 

I Statens medieråd (2011) finns en referens till (Persky&Blascovich 2008) där menar forskarna att 

de personer som skjuter spelkaraktärer i huvudet anses vara mer aggressiva än de som träffar på andra 

ställen. Statens medieråd (2011) menar på att det är problematiskt att tolka resultatet på det sättet. Att 

personer som är duktiga spelare eller väljer effektivare sätt att spela spelet bedöms vara mer 

aggressiva. Statens medieråd (2011,s. 27) säger också att ”För det andra behandlas datorspelandet i 

analysen som om det vore både orsak och verkan, något som är vetenskapsteoretiskt omöjligt”.
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En studie i materialet observerade beteendet efter en spelsession. I Statens medieråd (2011) finns en 

referens till (Polman, de Castro & van Aken, 2008) där 10-13 åringar antingen fick spela VS, titta på 

när andra spelade VS eller fick barnen spela IVS. Efteråt fick de leka fritt på skolgården och deras 

vänner fick tala om vilka som agerat på ett aggressivt sätt.  Som aggressivt beteende räknades ”slå, 

sparka eller knuffa någon”, ”att slåss”, ”gräla eller kalla någon vid öknamn”, ”skvallra”, skrämmas” 

eller ”retas”  Bland flickorna kunde inga skillnader urskiljas.

De pojkar som spelat VS lekte mer aggressivt än de som tittat på när andra spelat VS. Annars fanns

det inga utmärkande skillnader mellan att spela VS och IVS. En eventuell förstärkt aggressionsnivå i 

den här studien kan bero på om pojkarna gjorde något aktivt innan lekstunden eller inte. Det är också 

osäkert om den stökiga lek som i studien definieras som aggressiv är ett relevant mått på verklig 

aggression  (Statens medieråd, 2011). 

En viktig faktor att beakta i  laboratoriestudier är tidsaspekten. Statens medieråd (2011) säger att 

mätningar genomförs i regel direkt efter avslutad spelsession i laboratoriestudier. Att mäta utfallet 

efter till exempel en vecka eller månad är svårt eftersom andra faktorer då kan ha påverkat 

försökspersonerna.  Statens medieråd (2011) hänvisar till (Sestir&Bartholow, 2010) där de undersökte 

hur länge effekterna av VS påverkade försökspersonerna i tre studier. I tre laboratoriestudier där 

försökspersonerna spelat VS uppmättes högre aggressionsnivåer efter avslutad spelsession. Efter 15 

minuter när försökspersonerna gjorde om samma test var effekterna försvunna. 

 Statens medieråd (2011) säger att en tänkbar förklaring till att den aggression som uppmätts i flera 

studier avtar ju längre tid som den person som spelar ett VS är att svårighetsgraden i VS och IVS 

skiljer sig åt och att VS spel ofta är komplexa och svårare än IVS. Statens medieråd (2011) menar på 

att det kan vara en förklaring till att den aggression som uppmätts i flera studier avtar ju längre tid som

försökspersonen spelar ett VS. Desto  längre tid som försökspersonen spelar desto lättare är det att 

klara av spelet och då sjunker frustrationen och därmed också aggressionen. 

6.5 Tvärsnittsstudier

 I Statens medieråd (2011) undersökte 19 stycken av totalt 23 tvärsnittsstudier sambandet mellan 

våldsamma datorspel och våldsutövande som till exempel, slagsmål, kriminellt våld med mera. De 

övriga fyra studierna undersökte enbart sambandet mellan VS och empati (Funk et al.2003, Funk et al.

2004), normer och attityder (Krahé & Möller, 2004, Funk et al. 2004), olika psykiska 

beteendeproblem samt ilska (Kronenberger et al. 2005a). Amerikanska studier utförda av amerikanska 

forskare är även i tvärsnittsstudierna i majoritet 12 stycken (57%). I Storbritannien var det två stycken 

(10%), två stycken (10%)  i Tyskland och en undersökning i följande länder, Finland,, Kina, Kroatien 

Nederländerna/Belgien, Schweiz, Sydkorea, Österrike.
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Av de 19 undersökningar i Statens medieråd, (2001) som studerade konkret våldsutövande fann man i 

sju stycken ( 37%)  ett samband mellan VS och våldsamt beteende (Anderson et al. 2004, Gentile et al.

2004, Bartholow, Sestir& Davis, 2005, Lemmens & Bushman,2006, Wallenius, Punamäki & Rimpelä,

2007, Olson et al. 2009, Holtz & Markus, 2001). Det var lika många, sju stycken (37%)  där man inte 

fann ett sådant samband ( Colwell &Payne,2000, Funk et al. 2002, Wei 2007, Ferguson  Rueda, Cruz 

et al. 2008, Ybarra et al. 2008, Ferguson, Colwell, Mlačić et al. 2011, två studier). 

Ett negativt samband fanns i en studie, att de som spelade mycket VS brukade mindre våld än 

andra personer ( Ferguson, Colwell, Mlačić et al. 2011). I två studier fanns det ett samband mellan 

datorspelande ( oavsett våldet i spelen) och fysisk aggression( Kuntsche 2004, Desai et al. 2011). I en 

studie fanns ett samband mellan medievåldskonsumtion (i våldsamma filmer och VS sammanräknat) 

och ett aggressivt beteende (Krahé & Möller, 2011).  I en annan studie (Kim et al.2008) använde man 

BPAQ (se begreppsförklaring), ett samband mellan det breda aggressionsmåttet och 

onlinespelberoende påvisades (Statens medieråd 2011).

6.6 Fysisk aggression och våldsamt beteende tvärsnittsstudier

I Statens medieråd  (2011) är det 19 stycken tvärsnittsstudier som mäter sambandet mellan VS och 

våldsutövande och det är sju stycken studier som visar ett samband mellan VS och våldsutövande och 

sju stycken som inte visar ett samband. Det kan finnas olika förklaringar till att  resultatet skiljer sig åt.

En tänkbar förklaring som Statens medieråd (2011) tar upp är att olika åldersgrupper studerats. Det 

finns teorier om att yngre barn påverkas lättare av VS och att påverkanseffekten skulle vara större på 

äldre barn som spelat mer datorspel. Statens medieråd (2011) säger att det inte finns skillnader i ålder 

på respondenterna i de studier som påvisat ett samband och i de studier som negativa samband eller ett

nollresultat påvisats. 

I Statens medieråd (2011) finns en referens till (Anderson, Gentile& Buckley, 2007) där Craig 

Anderson uttryckt en annan hypotes för att ge en förklaring till att vissa studier fått ett nollresultat. 

Andersson menar på att äldre undersökningar gav svagare resultat eller resultat som inte påträffas 

mellan VS och aggression eftersom datorspelen var inte lika våldsamma,  inte lika många spelade spel,

datorer och spelkonsoler var dyra vilket innebar att barn från familjer med god ekonomi i större 

utsträckning spelade spel och som är en grupp som inte använder våld i lika stor utsträckning som barn

och unga från fattigare miljöer. 
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Statens medieråd (2011) säger att den hypotesen saknar empiriskt stöd och inte heller kan användas på

materialet som ingår i Statens medieråds forskningsöversikt (2011), eftersom alla studier genomförts 

under samma tidsperiod. Statens medieråd (2011) säger att en annan orsak till att studierna skiljer sig 

åt är när man beaktar bakgrundsvariablerna. Statens medieråd (2011,s.40) säger att ”I de studier där 

sambandet VS- våldsutövande försvann efter kontroll för bakgrundsvariabler hade alla utom två 

samlat in data om respondenternas psykiska välbefinnande och/eller familjeförhålllanden”. 

Det som först verkade vara ett samband mellan VS och våldsamt beteende kunde istället förklaras 

av andra orsaker och  Statens medieråd (2011) hänvisar till flera andra studier, låg självkänsla 

(Colwell&Payne, 2000), generella psykiska problem förutom aggressivt beteende ( Funk et. 2002), 

depression (Ferguson, Colwell, Mlačić et al. 2011 (tre studier), våld inom familjen (Ferguson Rueda, 

Cruz et al.2008, Ybarra et al.2008) och kamratrelationer ( Colwell&Payne, 2000). 

I de studier där det sägs finnas ett samband mellan VS och våldsutövande som finns kvar även efter

att bakgrundsvariablerna kontrollerats har bara två studier uppgifter om psykiskt välbefinnande. Här 

hänvisar Statens medieråd (2011) till två studier, grundläggande personlighet och narcissistisk 

läggning (Anderson et al. 2004). 

De variablerna förklarar inte hela men en stor del av sambandet mellan VS och våldsutövande. I 

den andra studien som Statens medieråd (2011) hänvisar till (Bartholow, Sestir&Davis, 2005) finns 

data om olika sorters diagnoser som psykos, depression eller neuros. Ett svagt samband mellan VS och

fysisk aggression återstår efter att dessa variabler kontrollerats.

Sociala bakgrundsvariabler om familjeförhållanden eller familjeinteraktion finns i tre studier. I 

Statens medieråd (2011) finns en referens till (Wallenius, Punamäki& Rimpelä, 2007) som är en finsk 

tvärsnittsstudie som studerade barn mellan 10-14 år. I undersökningen studerades hur barnen spelade 

spel och aggressionsnivå och hur den påverkas av barnens kommunikation med deras föräldrar.  I 

studien visade det sig att de barn som hade sämst kommunikation med sina föräldrar spelade mest och 

uppvisade mest aggression. Efter att kön, ålder, föräldrakommunikation kontrollerats återstod ett svagt

betydelsefullt samband mellan VS och egen våldsamhet mellan bland de yngsta pojkarna i 

undersökningen.

I Statens medieråd (2011) finns en referens till (Holz&Appel, 2011) som i studien ställde frågor till

barn om föräldrarna brukar tala med barnen om datorspel och internet. Forskarna påstår att en sådan 

föräldrakommunikation minskar risken för negativa effekter av datorspelande, både när det gäller 

fysisk aggression som riktas utåt och inåtriktade problembeteenden. Hur stor denna minskning var 

redovisades inte. 
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Statens medieråd (2011) hänvisar till (Gentile et al. 2004) som undersöker gränssättning från 

föräldrarnas sida när det gäller vilka spel barnen får spela och hur mycket de får spela i relation till 

barnens aggression. En sådan gränssättning minskar sambandet i stor utsträckning mellan VS och eget 

utövande av våld framkommer i studien. 

Statens medieråd (2011) säger att aggressiv personlighet är den variabel som i majoritet av 

studierna har starkast samband med fysiskt våld. Ett sätt att mäta Aggressiv personlighet och 

grundläggande aggressionsnivå är  BPAQ. Av de tio tvärsnittsstudier som använder BPAQ har sex 

studier (Ferguson, Rueda, Cruz et a.2008, Ybarra et al.2008, Olson et al.2009, Ferguson, Colwell, 

Mlačić et al. 2011 tre studier) använt den som ett mått på ett relativt stabilt personlighetsdrag, en 

grundläggande aggressionsnivå som varierar från person till person. 

I den statistiska analysen har det inneburit att man kontrollerat hur relationen mellan VS och en 

dragning till våld påverkats av denna personlighetsvariabel. Sambandet mellan VS och våldsamt 

beteende försvann i fem av de sex studierna när grundläggande aggression och andra 

bakgrundsvariabler kontrollerats. I Statens medieråd (2011) finns en referens till (Olson et al. 2009) i 

den studien fanns ett svagt samband kvar mellan VS och benägenhet till våld även efter andra 

variabler undersökts. 

I Statens medieråd (2011) finns en referens till fyra studier (Anderson et al. 2004, Gentile et al. 

2004, Bartholow et al.2005, Lemmens&Bushman, 2006) där man använt BPAQ  som ett mått på 

aggression som påverkas av datorspel och inte som en bakgrundsvariabel jämställd med , 

familjeförhållanden, ålder eller kön.

En kausalmodell har i två utav studierna (Gentile et al. 2004, Bartholow, Sestir& Davis, 2005) 

skapats för att se hur VS påverkar aggressivt beteende. I modellen placeras mått på fientlighet eller 

aggressiv personlighet som en variabel mellan VS och aggression. Grundläggande aggression 

betraktas i och med det att det kan påverkas av VS fast måttet egentligen är avsett för att mäta stabila 

personlighetsdrag. Ett tydligt samband mellan VS och verkligt våld påstås finnas i de fyra studierna. 

Statens medieråd (2011.s,42) säger att ” Det är dock metodologiskt felaktigt att använda ett mått avsett

som bakgrundsfakta som en effekt”. 

Statens medieråd (2011) säger att orsakssambandet har inte kunnat styrkas i de tvärsnittsstudier 

som påvisat ett samband mellan VS och fysisk aggression. Försökspersonernas sociala och 

psykologiska bakgrund är faktorer som har ett starkt förklaringsvärde för att spela datorspel, förkärlek 

till VS och aggression i de undersökningar som undersökt dessa faktorer.
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6.7 Icke- fysisk aggression

Statens medieråd (2011) säger att förutom att studera aggression  som tar sig uttryck i fysiskt 

våldsutövande som de flesta tvärsnittsstudier studerat har även andra aggressionsmått tillämpats. Pro-

aggressiva attityder och aggressiva normer har i flera studier påvisat ett avsevärt starkare samband 

med VS jämfört med fysisk aggression. Normer och attityder mäts genom att respondenterna får 

frågor om olika situationer och vad som är acceptabelt hur man agerar i de olika situationerna. I 

Statens medieråd (2011) finns en referens till (Funk et al. 2002, Anderson et al. 2004, Krahé&Möller 

2004, Wei 2007) där olika situationer som till exempel, om det är lämpligt att aga barn, hur hårda 

straff brottslingar ska ha, när det är acceptabelt att använda våld,  är exempel på frågor som 

förekommer i studierna.  Statens medieråd (2011) säger att i flera av studierna påstår man att 

sambandet mellan VS och aggressiva attityder är orsaksbunden trots att det inte finns empiriska bevis.

I Statens medieråd (2011) finns en referens till flera studier (Funk et al.2003, Lemmens&Bushman 

2006,Wei 2007) som säger att barn och unga som spelar mycket VS påvisar lägre grad av empati än de

som inte spelar mycket VS. Studierna menar inte på att låg empati är en effekt av VS, utan det kan 

vara så att lågempatiska personer dras till VS.  I Statens medieråd (2011,s. 42) finns en referens till 

(Funk et al.2003,s.413) ”Långtidsexponering för våldsamma datorspel kan vara associerat med 

avtrubbning som reflekteras i lägre empati, men i vilken riktning kausaliteten verkar är oklart” och en 

annan referens som Statens medieråd (2011,s. 42) hänvisar till (Lemmens&Bushman 2006,s.638) 

säger ”aggressiva och mindre empatiska pojkar var mest attraherade av våldsamma spel”

I Statens medieråd (2011) finns det en referens till (Olson et al.2009) där ett svagt samband VS och

mobbning påvisades förutom ett svagt samband mellan VS och slagsmål. Sambandet mellan VS och 

mobbning försvann för pojkar men blev lite starkare för flickor.  

Samband mellan olika psykiska problem bland annat, narcissistisk personlighetsstörning, 

depression, störande beteende( disruptive behavior) och VS har kartlagts i flera studier och Statens 

medieråd (2011) referar till de studierna ( Ferguson 2011, Kim 2008, Kronenberger et al. 2005b). 

Oavsett om respondenterna spelade VS eller IVS kunde sådana problem kopplas till studierna, men det

som framförallt påverkade var hur mycket tid som respondenterna ägnade sig år att spela spelen. 

Statens medieråd (2011) säger att i studien (Kim 2008) som undersökte beroende av onlinespel var de 

som hade störst risk att hamna i ett spelberoende de personer som hade, dålig självkontroll, få sociala 

relationer, narcissistiska personlighetsdrag och aggressiva drag.
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6.8 Longitudinella studier

I det material som ingår i Statens medieråd (2011) är det tio artiklar som innehåller totalt tolv 

longitudinella studier, elva enkäter och ett fältexperiment. Fyra stycken (33% ) är utförda på 

amerikanska barn och ungdomar, tre stycken (25%)  i Japan, Tyskland lika många som Japan och en 

(8%) i både Finland och Nederländerna. De longitudinella studierna  har ett större fokus på barn och 

det är endast en studie som gäller personer över 18 år (Williams& Skoric, 2005). I de övriga studierna 

är respondenterna mellan 9-19 år. 

6.9 Fysisk aggression i longitudinella studier

Av de longitudinella studier som ingår i Statens medieråd (2011) mäter alla fysisk aggression förutom 

en studie (Williams& Skoric, 2005). Statens medieråd (2011) säger att  BPAQ eller liknande 

frågebatterier har använts i åtta av de tolv studierna. Statens medieråd (2011) refererar  till 

(Gentile&Gentile, 2008, Shibuya et al. 2008) som har använt alla frågor i BPAQ. Statens medieråd 

(2011) refererar till (Anderson et al.2008, Möller&Krahe, 2009, Lemmens, Valkenburg&Peter, 2011), 

i dessa studier har man endast använt den del i BPAQ som mäter fysisk aggression, som är nio frågor. 

Statens medieråd (2011) refererar till (Anderson et al.2008) som använt fem utav de nio frågorna, i de 

andra två undersökningarna har sju frågor använts. Det ges ingen förklaring till att vissa frågor i 

BPAQ  tagits bort.

I vissa studier har kompletterande frågor om aggressivt beteende använts och Statens medieråd 

(2011) refererar till dessa studier, självrapporterat kriminellt beteende, till exempel skadegörelse, 

snatteri (Hopf, Huber&Weiß, 2008, Ferguson, 2011), lärares eller kamraters  bedömning av fysisk 

aggression (Anderson et al. 2008, Gentile& Gentile, 2008), indirekt/relationell aggression (Möller& 

Krahé, 2009, Krahé&Möller, 2010), mobbning (Ferguson, 2011) och aggressiva normer samt attityder,

(Williams, Dmitri& Marco Skoric, 2005, Hopf, Huber&Weiß, 2008, Möller& Krahé, 2009, 

Krahé&Möller, 2010).

I elva av de tolv longitudinella studierna påvisades inledande bivariata (se begreppsförklaring) 

samband mellan VS och datorspelande (Statens medieråd, 2011). I Statens medieråd (2011) finns en 

referens till (Williams& Skoric, 2005) som  är det enda fältexperimentet i översikten. Den studien 

genomfördes genom internet hittades 213 personer som inte tidigare hade erfarenhet utav MMRPG-

spel (se begreppsförklaring). Personerna som deltog fick fylla i en enkät om medievanor som handlade

om, attityder om verbal och fysisk aggression och om man grälat med en partner eller vän under den 

senaste månaden. 
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Respondenterna delades sedan in i två grupper efter de hade fyllt i enkäten. Den ena gruppen fick som 

uppgift att spela MMRPG- spelet Asheron´s call 2 som är ett VS i en månad, kontrollgruppen skulle 

inte spela spelet. När månaden var över hade spelarna en genomsnittlig speltid på 56 timmar och alla 

respondenter fick fylla i samma enkät igen. Resultatet visade att respondenternas aggressiva normer 

och deras tendens till att gräla inte påverkades av att spela VS. 

Statens medieråd (2011) skriver att det framförts kritik mot studien. Att framkalla 

attitydförändringar gällandes aggression under en månad kan vara alltför kort tid. Aggressiva normer 

och gräl är svaga och vanligt förekommande former av aggression. Det kan därför vara svårt att dra 

slutsatser om fysisk aggression utifrån de kriterierna. En annan kritik mot studien är att bortfallet var 

högt. Av de som spelade VS var bortfallet 21,2% och i kontrollgruppen var bortfallet 27,4% som inte 

fullföljde hela studien. 

Resultatet i de longitudinella studierna skiljer sig åt beroende på om sociala och psykologiska 

bakgrundsdata inkluderats eller inte. I Statens medieråd (2011) finns en referens till två studier 

(Wallenius&Punamäki, 2008, Ferguson, 2011) där studierna först påvisar bivariata orsakssamband 

mellan VS och fysisk aggression som när bakgrundsvariablerna kontrollerats försvinner. 

Familjesociala och psykologiska bakgrundsvariabler används i de båda studierna som inte finns i de 

övriga undersökningarna. 

I den ena studien (Wallenius&Punamäki, 2008) kunde man se att VS inledningsvis ökade 

aggressionen hos både flickor och pojkar. Barnens bristande kommunikation med föräldrarna 

mynnade ut i att barnen spelade mer VS och påvisade en ökad aggression när positiva och negativa 

särdrag i samverkan mellan barn och föräldrar kontrollerats. Pojkar som hade dålig relation till sina 

föräldrar uppvisade mest aggression och där var påverkan från VS obefintlig (Statens medieråd, 2011).

I den andra studien som Statens medieråd (2011) refererar till (Ferguson, 2011) var den studie där 

flest mått på psykologiska och familjesociala faktorer använts. Det som först verkade vara ett samband

mellan VS och aggression kunde när dessa undersökts förklaras med andra faktorer. Aggressiva 

personlighetsdrag, antisocial läggning, depressiva symptom kunde förklara förekomsten av fysisk 

aggression. 

En annan faktor som ökade benägenheten att spela VS var depression. En bra samverkan inom 

familjen hade däremot ett negativt samband till aggressionsnivå (Statens medieråd, 2011). I Statens 

medieråd (2011) finns en referens till (Hopf, Huber&Weiß, 2008) som är en studie som innehåller 

liknande bakgrundsvariabler och som visar på ett samband mellan VS och aggression i varierande 

grad. I studien redovisas ett ovanligt starkt samband mellan VS och aggression. I studien påstås VS 

vara en större riskfaktor för att barn blir kriminella än kriminologiska förklaringar som kamrater, 

våldsbenägna föräldrar och fattigdom. 
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Statens medieråd (2011) säger att en skillnad mot de två studier som  beskrivits tidigare är 

bakgrundsvariablerna, där det verkar som att bakgrundsvariablerna uteslutits i slutanalysen. En annan 

skillnad är hur bakgrundsvariablerna har mätts, där förekomsten av bakgrundsvariablerna som till 

exempel, kamraters eller föräldrars våld redovisas men inte hur omfattande förhållandena är kring 

dessa faktorer. Uppgifter om psykiskt välbefinnande saknas också i undersökningen. En annan sak 

som Statens medieråd (2011) tar upp är att studien har ett högt bortfall under de två som studien 

pågick. Bortfallet var 52% (339 av 653) vilket innebär att tillförlitligheten i studien minskas. 

I de återstående åtta studier som Statens medieråd (2011) refererar till (Anderson et al. 2008, 

Gentile & Gentile, 2008, Shibuya et al. 2008, Möller & Krahé, 2009, Krahé & Möller, 2010, 

Lemmens, Valkenburg & Peter, 2011) finns endast medievanor,kön, ålder, inga andra bakgrundsdata 

påvisas i undersökningarna hos respondenterna. Statens medieråd (2011) säger att i de studier som inte

innefattar sociala och psykologiska bakgrundsdata säger sig studierna ha påvisat ett orsakssamband 

mellan VS och fysisk aggression. Inga liknande samband kunde påvisas i de studier som innefattar 

sociala och psykologiska bakgrundsdata.

6.10 Icke-fysiska effekter i longitudinella studier

Förutom fysisk aggression har tre andra eventuella effekter av VS undersökts i de longitudinella 

studier som ingår översikten (Statens medieråd, 2011). I Statens medieråd (2011) finns en referens till 

(Shibuya et al. 2008) som i en studie av barn mellan 10 och 12 år kom fram till att faktorer i kontexten

i spelen var viktigare för uppkomsten av aggressivt beteende än det våld som förekommer i spelen. 

Attraktiva våldsutövare och där våldet skildras som befogat i spelen hade ett svagt signifikant 

samband med aggressivt beteende hos pojkarna i studien. Flickorna i undersökningen hade svaga 

samband med mindre aggressivt beteende när det gällde attraktiva våldsutövare och starkare 

antivåldsattityder när det gällde berättigat våld. Statens medieråd (2011) menar på att det saknades 

sociala och psykologiska bakgrundsdata i undersökningen. 

 I Statens medieråd (2011) finns en referens till (Ferguson, 2011) som är en studie som bland annat 

undersökte sambandet mellan VS och mobbning. Efter att sociala och psykologiska 

bakgrundsvariabler noggrant kontrollerats återstod ett svagt samband. Statens medieråd (2011) menar 

på att sambandet inte var statistiskt signifikant. I Statens medieråd (2011) finns det referenser till två 

studier (Möller& Krahé, 2009, Krahé& Möller, 2010) som undersökte skillnader mellan fysiskt våld 

och indirekt/relationellt våld. I studierna undersöktes medievåld (film och tv-våld förutom VS) och 

man fann kopplingar mellan medievåld och fysisk aggression. Det fanns inte något samband mellan 

medievåld och indirekt/relationell aggression. Statens medieråd (2011) säger att tillfredsställande 

bakgrundsvariabler saknades i denna studie. 
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6.11 Digital Game Playing and Direct and Indirect Aggression in Early 

Adolescence: The Roles of Age, social Intelligence, and Parent-Child 

Communication, Marjut Wallenius, Raija-Leena Punamäki och Arja Rimpelä. 

I studien ombads 689 elever från sju olika skolor i en större finsk stad med elever som gick i klass fyra

eller sju att besvara en enkät våren 2004. 478 elever valde att delta och besvara enkäten, 222 från 

eleverna i klass fyra och 256 från klass sju ingick i studien. Av alla elever som ingick i studien var 

54,4 procent (260)  flickor och 45,6 procent (218) var pojkar och det var inga åldersskillnader mellan 

flickorna och pojkarna. Bland eleverna i klass fyra var var deltagandet 68,7 procent och bland eleverna

i klass sju var deltagandet 69,9 procent. Bland de deltagande skolorna var deltagandet från 39,9 

procent till 92 procent (Wallenius et al. 2007).

I studien utgick Wallenius et al. (2007) från tre hypoteser som gällde ålder, social intelligens och 

kommunikation mellan förälder och barn. Den första hypotesen var att våld i datorspel interagerar med

ålder. När det gäller ålder hade Wallenius et al. (2007) två hypoteser som konkurrerar med varandra. 

En utav hypoteserna som Wallenius et al. (2007) hade var att yngre barn i tio-års åldern är mera 

känsliga och mottagliga för att tillskansa sig aggressiva manus, övertygelser och beteenden som finns i

datorspel. I studien förväntades att tioåriga personer skulle uppvisa höga nivåer av aggression. 

Den andra hypotesen gällande ålder som Wallenius et al. (2007) hade var att våld i datorspel 

interagerar med aggression och att det tenderar  att öka när barn blir tonåringar. I studien förväntades 

det att 13-åringar skulle uppvisa ett samband mellan datorspelsvåld och ökad aggression. 

Hypotesen gällandes social intelligens som Wallenius et al. (2007) hade var att social intelligens är

en viktig faktor för hur aggressivt beteende tar sig uttryck, det vill säga att barn med en högre social 

intelligens är mera kapabla att omvärdera situationen och att välja en mera genomtänkt och socialt 

accepterat sätt att leva ut sin aggression, som indirekt aggression.

Indirekt aggression och datorspelsvåld skulle vara associerat med barn med högre grad av social 

intelligens och förmodligen förekomma bland de lite äldre barnen. Den tredje hypotesen som 

Wallenius et al. (2007) hade var att datorspel är associerat med aggressivt beteende, speciellt bland 

barn som har en dålig kommunikation med sina föräldrar. 

Studien genomfördes genom att deltagarna fick uppge hur ofta de hur ofta de spelade konsol eller 

tv-spel och hur ofta de spelade dator eller internet spel på en femgradig skala. Sedan fick deltagarna 

uppge hur ofta de spelade dator och tv-spel under skoldagar och hur ofta de spelade på helgerna. 

Deltagarna fick uppge hur ofta de spelade spel med våldsinnehåll, som till exempel, dödande, 

slagsmål, sparkar ingick i spelen på en skala ett till fyra (a.a.)
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För att mäta social intelligens, förälder-barn kommunikation och direkt och indirekt aggression 

användes olika skalor. Wallenius et al. (2007) hänvisar till (Kaukiainen et al. 1998) där en reviderad 

version av en skala utvecklad av (Kaukiainen et al. 1998) för att mäta social intelligens användes i 

studien. Skalan är utvecklad för att mäta fyra komponenter av social intelligens, personlig uppfattning/

insikt, genomförande av en persons egna sociala mål, en persons utfall av beteendet och social 

flexibilitet, där till exempel olika påståenden som , ”jag är medveten om andra personers 

svaghet”,eller ”jag märker lätt om andra ljuger”. Deltagarna fick uppge på en femgradig skala hur bra 

de olika påståendena passade in på dem. 

Förälder-barn kommunikation mättes genom att en  Likert skala liknande enkät  på en femgradig 

skala användes för att analysera innehåll och processer av kommunikation och positiva och negativa 

utmärkande aspekter av förälder-barn kommunikation. Wallenius et al. (2007) hänvisar till (Barnes 

and Olsen, 1995;see Bradbury and Fincham, 1990) som har utvecklat Parent-Adolescent 

Communication Scale (PACS) som är den skala som Wallenius et al. (2007) använde sig utav i 

studien. 

För att mäta direkt och indirekt aggression i studien användes Direct &Indirect Aggression Scale 

(DIAS) där Wallenius et al. (2007) hänvisar till (Björkqvist et al. (1998), där skalan innehåller olika 

påståenden för att beskriva direkt aggression som till exempel,  ”jag sparkar och slår”, eller”jag kan slå

en person om jag är irriterad”. Olika påståenden för att beskriva indirekt aggression kan till exempel 

vara, ”jag säger dåliga/negativa saker bakom ryggen på andra personer” eller ”jag ignorerar den andra 

personen”. 

I undersökningen framgick det att pojkarna i högre utsträckning än flickorna spelade mer datorspel

och de spel  som pojkarna spelade ofta var spel med våldsinslag. Pojkarna i studien uppvisade högre 

grad av direkt aggression än flickorna. De äldre flickorna i undersökningen uppvisade högre social 

intelligens, men en sämre förälder-barn kommunikation än de yngre flickorna i undersökningen, men 

hos pojkarna påträffades ingen sådan åldersskillnad.  

I studien hade Wallenius et al. (2007) tre olika hypoteser. Den första hypotesen var två hypoteser 

gällandes ålder. Det som framkom i studien var en bekräftelse på att det var ett starkare samband 

mellan datorspel och aggression bland de yngre barnen jämfört med de äldre barnen och att resultatet 

indikerar att yngre barn framförallt pojkar är mer mottagliga för att tillskansa sig aggressiva, kognitiva

strukturer än tonåringar. Däremot kunde det inte bekräftas att den andra hypotesen gällandes yngre 

tonåringar skulle vara de som var mest utsatta för negativa konsekvenser av datorspel med 

våldsinnehåll, även om de uppvisade högre nivåer av både indirekt och direkt aggression än de yngre 

barnen. 

28



Social intelligens mildrade sambandet mellan aggression och datorspel i studien vilket 

överensstämmer  med hypotesen som Wallenius et al. (2007) hade angående social intelligens. Våld i 

datorspel var associerat med ökad indirekt aggression hos 13-åringar med hög social intelligens, men 

bara hos pojkar. Det antyder att pojkar med social intelligens som jämförs med pojkar med lägre 

nivåer av social intelligens är mer kapabla att använda sig utav socialt mera accepterade sätt att 

uttrycka indirekt aggression. Det styrker också hypotesen att indirekt aggression är mera sannolikt att 

förekomma i yngre tonåren när social intelligens är mera utvecklade jämfört med yngre barn. En 

intressant iakttagelse i studien var att en högre intensitet  av spelande hade ett samband med minskad 

indirekt aggression hos trettonåriga pojkar med höga nivåer av social intelligens. 

Den tredje hypotesen i studien var att  var att datorspel är associerat med aggressivt beteende, 

speciellt bland barn som har en dålig kommunikation med sina föräldrar, vilket bekräftades i studien. 

En tänkbar förklaring som Wallenius et al. (2007) tar upp för det ökade aggressiva beteendet är att en 

dysfunktionell förälder-barn kommunikation ackumulerar effekterna av VS genom att stärka barnets 

negativa och ensidiga tolkningar av den omgivande miljön och mänskliga avsikter. 

Ett av det huvudsakliga målet i undersökningen var att undersöka om det fanns ett samband mellan

direkt och indirekt aggression och datorspelsvåld. En signifikant effekt som framgår i Wallenius et al. 

(2007) var att det bland pojkar påvisades ett samband mellan direkt aggression och datorspelsvåld, 

som indikerade att en högre frekvens av datorspel med våldsinnehåll var också associerat med ökad 

direkt aggression. Sambandet mellan direkt aggression och våldsamma datorspel påvisades inte bland 

flickor utan endast bland pojkar. 

Det starkaste sambandet mellan direkt aggression och VS var bland tioåriga pojkar med en dålig 

förälder-barn kommunikation. Wallenius et al. (2007) säger att en tänkbar förklaring är att yngre barn 

kognitivt och emotionellt inte är lika rustad för att hantera innehållet i VS och behöver starkare 

föräldranärvaro än äldre barn, som kan vara en positiv social förebild för barnen och som kan ge en 

förklaring och tolkning för våldsamma upplevelser. Hos de äldre pojkarna var det indirekt aggression 

som hade ett samband med intensivt spelande när förälder-barn kommunikationen var dålig. 
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6.12 Internet use and video gaming predict problem behaviour in early 

adolescence Peter Holtz &Markus Appel 2011

I Holtz&Appel, (2011)  var det 205 studenter ( 100 pojkar och 105 flickor) från Österrike i åldern 10-

14 år som deltog i undersökningen. Skolorna var både från stad och  lantlig miljö i den  region där de 

deltagande eleverna som ingick i studien kom ifrån. Undersökningen var en enkät som besvarades 

individuellt av varje elev i klassrummet mellan 25- 45 minuter mellan Maj och Juni 2007. 

Undersökningen inriktade sig på att studera samband mellan användandet av internet och data och tv- 

spel och uppförande problem. Uppförande problemen som studerades i undersökningen var 

internaliserande och externaliserande beteende (se begreppsförklaring).

Enkäten innehöll frågor om barnens användning av internet, barnets kommunikation med 

föräldrarna om barnets internetvanor och olika frågor om dator och tv-spels användning. 

Holtz&Appel, (2011) säger att för för att bedöma uppförande problem användes den tyska versionen 

av Youth Self Report (YSR, Achenbach, 1991, Döpfner, Berner& Lemkuhl, 1994). 

Resultatet när det gäller barnens dator och tv-spels användning var att 14 pojkar och 17 flickor 

aldrig spelade dator och tv-spel, vilket innebär att det var 174 barn som uppgav i enkäten att de 

spelade dator och tv-spel. Det framgick att pojkarna spelade betydligt mera datorspel än flickorna i 

undersökningen. 

Holtz&Appel, (2011) hade en hypotes att de som spelade FPS spel skulle ha en större risk att 

uppvisa tecken som  indikerade på brottslig aktivitet och aggressivt beteende. De som spelade spel 

som utspelade sig i en  fantasymiljöförväntades uppvisa en högre grad av internaliserande beteende. 

 Holtz&Appel, (2011) säger att resultatet i undersökningen bekräftade hypotesen att de som 

spelade FPS spel hade en påtagligt högre risk att utveckla externaliserande problem än de som inte 

spelade FPS. De som spelade spel i fantasymiljö hade en högre sannolikhet att uppvisa 

internaliserande beteende som också låg i linje med den förväntade hypotesen, över hälften av 

fantasyspelarna uppvisade i studien problem i detta avseende. Att spela spel i fantasymiljö kan 

eventuellt förstärka problem i ett barns tidiga utveckling. Holtz&Appel, (2011) säger att 

externaliserande beteende som till exempel, brottslig aktivitet och aggression i tidiga tonåren kan 

förutsägas genom internetvanor, onlinespel och FPS spel. Däremot kunde inte ett samband mellan 

internetvanor och FPS spel i studien påvisa Internaliserande beteende problem. 
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6.13 Experimental Study of the Differential Effects of Playing Versus Watching 

Violent Video Games on Children´s Aggressive Behavior,  Hanneke Polman, 

Bram Orobio de Castro och Marcel A.G van Aken

De deltagande barnen i I Polman et al. (2008) undersökning rekryterades från fyra klassrum i två 

skolor i en liten och mellanstor stad i två olika regioner i Holland. Det var 56 barn, 28 pojkar och 28 

flickor i åldern 10-13 år som med föräldrarnas tillåtelse deltog i studien. Barnen delades sedan 

slumpvis in i tre olika grupper. En grupp barn fick spela ett VS, en grupp barn fick titta på när den 

första gruppen barn spelade VS på en tv och en grupp barn fick spela ett IVS. 

I undersökningen ville Polman et al. (2008) undersöka om våldsamma datorspel leder till högre 

grad av aggression än att observera våld på till exempel film eller tv. Syftet med studien var att studera

om en högre aggressionsnivå påträffades bland de barn som spelade VS jämfört med de två andra 

grupperna utav barn. I ett datorspel styr spelaren karaktären och erhåller olika belöningar i spelet som 

till exempel, extra liv eller högre poäng, till skillnad mot att observera våld i film. Den förstärkta 

effekten av aggression  i datorspel kan därför anses vara högre i  datorspel och kan leda till högre 

aggressionseffekter i verkliga livet. Hypotesen som Polman et al. (2008) var att de barn som spelade 

VS skulle uppvisa en högre grad av aggression än de andra två grupperna. 

Studien genomfördes på elevernas skolor och introducerades för barnen genom att informera dem 

om att studien handlade om  deras färdigheter gällandes datorspel  och hur ofta de spelade olika 

datorspel. Barnen blev informerade om att studien innehöll olika datorspel och att den bestod utav 

olika aktiviteter, som att spela och titta på datorspel. Barnen delades slumpmässigt in i grupper av tre 

elever och fick sedan lämna klassrummet tillsammans för att delta i studien. Ett barn fick sedan spela 

ett VS, ett annat barn fick titta på när det andra barnet spelade VS på en tv med en skärm som delade 

av de båda barnen. Barnen som spelade ett IVS satt i ett separat rum. Efter 15 minuter fick barnen 

sluta med sina aktiviteter och fylla i en enkät om deras vanor gällandes datorspel Polman et al (2008).

Sedan fick alla barn som befann sig i klassrummet leka fritt två gånger, en gång på morgonen som 

är vanligt i holländska skolor och sedan en gång på eftermiddagen för undersökningens skull. Den fria 

leken utspelade sig i de flesta fall utomhus på skolgården förutom vid två tillfällen när barnen lekte 

inomhus på grund av dåligt väder. När barnen lekte fritt hade några barn deltagit undersökningen en 

liten stund tidigare eller som mest tre timmar tidigare. I slutet på varje dag skulle de barn som hade 

tillåtelse för det fylla i en enkät om aggressivt beteende, där de skulle namnge de barn som hade 

uppträtt på ett aggressivt sätt (a.a).
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De olika måtten på aggression var, ”slå”, ”sparka”, ”knuffa någon”, ”slåss med någon”, ”retas”, ”gräla

eller kalla någon vid öknamn”, ”skvallra”, ”skrämmas” eller ”retas”.  Barnen blev dessutom ombedd 

att uppge avsikten bakom de olika handlingarna, om de ansåg att handlingarna var skämt eller 

aggressionshandlingar utförda med avsikt. Aggressionshandlingar räknades bara om de ansågs vara 

avsiktliga och inträffade efter den fria leken som skedde efter deltagandet i  studien. För barn som 

deltagit i undersökningen på morgonen studerades bara aggressionshandlingar i den fria leken på 

morgonen. För barn som hade deltagit i studien på eftermiddagen räknades bara aggressionshandlingar

in i den fria leken som inträffade på eftermiddagen. När undersökningen var klar förklarades studiens 

syfte för barnen och varför de inte fick veta det från början Polman et al. (2008). 

 Det resultat som framgick i Polman et al. (2008) var att det var en skillnad mellan pojkar och 

flickor. Pojkar i alla tre olika grupperna spelade mer våldsamma datorspel än för flickorna i de tre 

olika grupperna. Pojkar som själva hade spelat VS hade ett mer aggressivt beteende än de pojkar som 

hade tittat på när de andra pojkarna spelade. Däremot var det inga betydande skillnader i 

aggressionsaktivitet mellan pojkarna som aktivt eller passivt tagit del av VS och de som spelat ett IVS.

Flickorna oavsett grupp uppvisade inga betydande aggressionsnivåer i undersökningen. 

Polman et al. (2008) säger att  urvalet i undersökningen var begränsat  och att det kan ha en inverkan 

på resultatet. Trots att det bara var pojkarna i undersökningen som uppvisade tecken på aggression 

kunde man ändå påvisa att aggressionsnivån var högre hos de pojkar som spelat eller tittat på när de 

andra spelade var högre desto tidigare de lekte efter avslutad spelaktivitet, vilket innebar att 

aggressionsnivån avtog med tiden (a.a).

Polman et al. (2008) säger att en tänkbar förklaring till att resultatet skiljer sig åt mellan pojkar och

flickor kan vara att pojkarna i undersökningen spelade mycket datorspel i det vardagliga livet. 

Flickorna i undersökningen spelade inte mycket VS och uppvisade inte heller aggressiva beteenden i 

den fria leken efter avslutade spelaktiviteter. En tänkbar förklaring som Polman et al. (2008) ger kan 

vara att pojkarna har tidigare existerande våldsamma mönster av aggression som de erhållit genom att 

spela mycket VS. Polman et al. (2008) säger att genom att spela våldsamma datorspel kan dessa 

mönster  aktiveras. Nästan alla pojkar i undersökningen spelade VS och de kan därför ha förvärvat sig 

sådana mönster och det kan vara en förklaring till att pojkarna uppvisade ett mer aggressivt beteende 

när de lekte.  Flickorna i undersökningen spelade inte mycket VS och de hade därför inte förvärvat sig 

dessa mönster och därför aktiverades inte dessa mönster hos flickorna när de lekte. 
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6.14 M-Rated Video Games and Aggressive or Problem Behavior Among 

Young Adolescents, Cheryl K. Olson. Lawrence A. Kutner, Lee Baer, Eugene 

V.Beresin, Dorothy E. Warner, and Armand M. Nicholi 

På hösten 2004 besvarade 1254 elever i årskurs sju och åtta en enkät. Eleverna kom från Pennsylvania 

och South Carolina. På förortsskolan i Pennsylvania var 90% vita, 4% svarta, 4% asiatiska och 1% 

latinamerikanska elever. Medianinkomsten var i det länet 2003, 60700 dollar. Skolan i South Carolina 

som var belägen i en storstadsmässig miljö var 50% vita, 43% svarta, 5% latinamerikanska och 2% 

asiatiska elever. Där var medianinkomsten 2003, 40600 dollar. I studien fokuserades på unga 

tonåringars spelvanor gällandes spel med en åldersrekommendation på 17 år eller äldre. När barnen 

kommer in i unga tonåren tenderar också föräldrars tillsyn över barnen att minska och mobbnings 

beteenden att öka. För att erhålla en ökad generalisering av resultatet eftersträvades i undersökningen 

ett större och mera varierat urval och en högre svarsfrekvens Olson et al. (2009)

Hypotesen som Olson et al.(2009) hade i undersökningen var att barn som regelbundet spelade 

våldsamma datorspel  med åldersrekommendation på 17 år eller äldre skulle ha en större benägenhet 

att hamna i slagsmål och att de skulle befinna sig i mobbningssituationer, antingen som utövare av  

mobbning eller själva vara utsatt för mobbning. Våldsamma datorspel med hög åldersgräns innehåller 

ofta socialt oönskade eller kriminella aktiviteter och att det skulle innebära ett visst samband mellan 

frekvent spelande av VS och brottslig aktivitet. 

Olson et al.(2009) säger också att de hade en hypotes att sambandet skulle reduceras eller 

försvinna när man kontrollerade, skolprestationer, aggressivt temperament och karaktärsdraget ilska 

(hett temperament, om man  lätt blir arg). Det antogs också i studien att barn med aggressiva tendenser

skulle söka sig till våldsamma media, som till exempel våldsamma datorspel med hög 

åldersrekommendation. 

Enkäten som barnen fick besvara innehöll olika områden som till exempel, hur mycket de spelade 

datorspel, varför de spelade spel och vilka spel de föredrog att spela. Andra frågor inriktade sig på till 

exempel, attityder, övertygelser, och erfarenheter relaterade till konflikter, aggression och hur de 

presterade i  skolan. Gällandes brottslig aktivitet fick barnen besvara frågor som till exempel, stjäla  

från affärer, skadegörelse och om de haft med polisen att göra. För att mäta aggressiv personlighet 

använde Olson et al.(2009) Attitude Toward Conflict Scale (Dahlberg, Toal,&Behrens, 1998). Skalan 

utformades för att mäta attityder hur  våld används för att hantera konflikter eller 

meningsskiljaktigheter. 
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För att bedöma karaktärsdraget ilska  fick barnen besvara frågor som till exempel, ”Hur ofta säger 

andra att du är arg”, eller ”Hur ofta känner du dig arg?”  För att bedöma barnens exponering för olika 

typer av datorspel ombads barnen att namnge fem spel som de spelat ofta de senaste sex månaderna. 

Genom att barnen själva angav vilka spel de spelat kunde Olson et al.(2009) fokusera på innehållet i 

spelen som de spelat och på ett oberoende och tillförlitligt sätt bedöma nivån på våldet i spelen. 

Barnen fick också uppge hur på en sex-gradig skala hur ofta de spelade datorspel per vecka. 

När resultatet sammanställdes framgick det att 48,8% av barnen hade åtminstone ett spel med en 

åldersrekommendation på 17 år eller äldre ( ESRB´s åldersrekommendation) på den lista utav fem spel

som de spelat mest de senaste sex månaderna ( 29,2% flickor och 67,9% pojkar). Det mest populära 

spelet i den kategorin var Grand Theft Auto som spelades av 20% utav flickorna och 44% av pojkarna.

För att erhålla ett överensstämmande resultat när det gällde spelinnehåll begränsades analysen till barn

som spelade spel regelbundet minst en gång i veckan Olson et al.(2009).

När det gäller olika problembeteenden analyserades de med utgångspunkt utifrån fem kategorier, 

från  aldrig till fem eller mer under de senaste tolv månaderna, förutom mobbningssituationer. Barnen 

kategoriserades som mobbare eller mobbade om de hade varit involverad i sådana aktiviteter 

regelbundet, åtminstone två eller tre gånger i månaden (a.a). 

Olson et al.(2009) säger att  efter kontroll av olika variabler visade det sig att exponering för spel 

med åldersrekommendation på 17 år och uppåt var en signifikant indikation när det gällde att engagera

sig i  fysisk aggression eller mobbning och sambandet tenderade att öka desto mer barnen spelade 

dessa spel. Det påträffades däremot inget samband mellan spel med åldersrekommendation på 17 år 

eller äldre och att vara utsatt för mobbning eller att vara engagerad i brottslig aktivitet.  

När Olson et al.(2009) studerade resultatet för pojkar och flickor separat visade det sig att för de 

flickor som spelade mycket spel med en åldersrekommendation på 17 år eller äldre var sambandet 

med mobbning eller bråk och slagsmål högre. När pojkarna som spelade samma spel studerades 

separat, minskade spelens betydelse för mobbning och aggressiv personlighet var istället en starkare 

faktor. 

Olson et al.(2009) säger att undersökningen hade ett mer varierat och större urval än tidigare 

korrelationsstudier. I likhet med många andra korrelationsstudier kan däremot inte ett orsakssamband 

påvisas i studien. Fysisk aggression eller mobbning kan inte i studien påvisas vara ett resultat av 

våldsamma datorspel. Det är troligt att våldsamma datorspels inflytande på barn påverkas av till 

exempel, personlighet, omgivning, egenskaper, föräldrar och uppfostran. Men det som framkommer i 

studien är att våldsamma datorspel statistiskt förutspår en högre risk för olika  problembeteenden, 

framförallt för flickor.
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6.15 Motstridiga forskningsresultat

Det finns olika anledningar till att forskningen har olika syn på huruvida barn blir mer våldsamma utav

att spela våldsamma datorspel. En anledning är det som framkommit tidigare i studien,att det kan 

finnas olika syn på hur aggressionsbegreppet skall tolkas vilket leder till att resultat tolkas olika 

beroende på vem som granskar undersökningen. 

En annan anledning som Statens medieråd (2011) lyfter fram i översikten är att vissa forskare har 

sin identitet som forskare fast förankrad i att antingen bedriva forskning som visar ett samband till att 

våldsamma datorspel leder till att barn blir mer våldsamma, eller forskare som inte anser att ett sådant 

samband finns. 

Amerikanen Craig A Anderson är en utav de som anser att barn blir mer våldsamma utav att spela 

våldsamma datorspel. Anderson publicerade sin första studie av våldsamma datorspel 1986 och har 

sammanlagt publicerat över 50 artiklar om VS -effekter i forskningsantologier eller peer-

reviewtidskrifter. Alla artiklar har handlat om datorspels negativa effekter, dock har inte alla artiklar 

handlat om våldsamt beteende. En annan amerikan Christopher J.Ferguson är däremot av motsatt åsikt

att våldsamma datorspel leder till att barn blir mer våldsamma och han har sedan 2002 publicerat över 

30 artiklar där han ifrågasätter Craig A Anderson och kollegor till honom (Statens medieråd 2011). 

Statens medieråd (2011) säger att debatten mellan de båda sidorna ibland har varit infekterad och 

man har kommit med hårda anklagelser mot den andra sidan, vilket  har inneburit att debatten ibland 

har lett lett till att övertramp begåtts från båda sidor. Presentationen av data i undersökningarna har i 

vissa fall, framförallt av den sida som anser att våldsamma datorspel leder till att barn blir våldsamma,

lagts fram på ett vilseledande sätt. 

I boken Violent Video Game Effects on Children and Adolescents (2007) av Anderson, Gentile och 

Buckley skriver författarna att ”VS påverkar aggressivt och våldsamt beteende i lika hög grad som 

gängmedlemskap och är en större påverkansfaktor än barnmisshandel eller fattigdom”(Statens 

medieråd, s. 61, 2011). Statens medieråd (2011) säger att det är i åldersgruppen 7-11-åringar som den 

uppmätta effekten av VS gäller och det är knuffa eller hota skolkamrater som är definitionen av det 

aggressiva beteendet. När det gäller gängmedlemskap är det 15-18- åringar och grov kriminalitet som 

avses. I texten är skillnaden inte synlig mellan de två definitionerna. I Statens medieråd (2011,s 61) 

finns en referens till (Anderson et al.2010) där Anderson i senare artiklar upprepat påståendet, men 

sagt att måtten inte är ”fullständigt jämförbara”.
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Statens medieråd (2011) säger också att det finns exempel på hur Anderson och medarbetare till 

honom i forskningsöversikter systematiskt utesluter resultat som inte passar in i deras hypoteser. Det 

är inte bara något som meningsmotståndare till Anderson påstår utan Statens medieråd  (2011) 

refererar till (Australian Government, Attorney General’s Department. Literature Review on the 

Impact of Playing Violent Video Games on Aggression, 2010) av det australiska justitiedepartementet 

som också hävdar samma sak. 

I presentationen av forskningsresultat förekommer ibland kopplingar till olika våldsamma 

händelser. I Statens medieråd (2011, s. 61) finns en referens till (Bushman&Anderson 2002,s.1679) 

som säger att.

Den senare tidens skolskjutningar (t.ex. Columbine High) och terrorattackerna på World 

Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 har gett nytt bränsle åt den långvariga 

debatten om effekterna av exponering för medievåld. Trots att denna debatt förefaller olöst på

den offentliga arenan, lämnar den vetenskapliga litteraturen inget rum för tvekan när det 

gäller medievåldets effekter på aggressivt beteende. 

I Statens medieråd (2011) finns en referens till (O´Toole 2000) som säger i en rapport från 2000 

sammanställd av  FBI om skolskjutningar, att gärningsmännen i skjutningarna hade få gemensamma 

drag och att datorspelande inte var av större betydelse när det gällde att ta fram gärningsmannaprofiler.

Statens medieråd (2011) hänvisar till en annan större rapport om skolskjutningar (Vossekuil et al. 

2002) där 5 av 41 gärningsmän som studerats hade ett intresse för våldsamma datorspel. Statens 

medieråd (2011) menar på att det finns ingen koppling mellan skolskjutningar och stöd i forskning. 
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7. Analys

Studiens resultat kommer i detta avsnitt att analyseras med stöd utav uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. För att underlätta och tydliggöra  analysen kommer en frågeställning i taget att gås 

igenom och analyseras. 

7.1 Vad finns det för stöd i forskningen som talar för att barn blir mer 

våldsamma av att spela våldsamma datorspel?

Det som framkommer i undersökningen är att i de studier där endast de två variablerna VS och 

aggression påvisas ofta ett samband mellan att spela VS och aggression. Att observera 

våldshandlingar, i det här fallet VS och att sedan erhålla en ökad aggressionsnivå stämmer in på den 

teoretiska utgångspunkt som undersökningen baseras på. Till exempel undersökningen med barnen 

som lekte på skolgården efter att ha observerat våldsinslag i ett VS där en ökad aggressionsnivå hos 

pojkarna påvisades i  undersökningen påminner om Banduras experiment med Bobo dockan, där också

ett samband mellan att observera en våldshandling resulterade i en förhöjd aggressionsnivå hos de 

barn som observerade handlingen.   

Relationen mellan barn och förälder visades sig också vara en faktor som inverkade på hur barn 

påverkades utav att spela datorspel med våldsinslag. I Wallenius et at. (2007) påvisades att i familjer 

med en dålig förälder- barnkommunikation var sambandet mellan VS och aggression störst. Det 

starkaste sambandet påträffades bland de tioåriga pojkarna som hade den sämsta förälder-barn 

kommunikationen. 

Att pojkar uppvisade mest aggression efter att ha spelat VS var återkommande i flera studier i 

undersökningen, men det visade sig också att det var mest pojkar som spelade våldsamma datorspel. 

Ett av undantagen var där flickorna uppvisade mest aggression var i Olson et al. (2009) där flickorna i 

studien uppvisade ett starkare samband med VS och bråk, slagsmål och mobbning än pojkarna, där 

aggressiv personlighet istället var en starkare faktor. Även i en annan studie Ferguson, (2011) 

påvisades ett samband mellan VS och mobbning, men Statens medieråd, (2011) säger att sambandet 

inte var statistiskt signifikant. 
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7.2 Vad finns det för stöd i forskningen som talar emot för att barn blir mer 

våldsamma av att spela våldsamma datorspel?

I laboratoriestudier när endast sambandet VS och aggression mäts påträffas ofta ett samband mellan 

dessa faktorer, men Statens Medieråd (2011) säger att den aggressionsökning som uppmätts ofta avtar 

med tiden, vilket också bekräftades i Polman et al. (2008) undersökning med de lekande barnen på 

skolgården, där aggressionen var högre desto tidigare de lekte efter den avslutade spelexperimentet. 

Hur användbara resultaten från laboratoriestudierna är utanför laboratoriet är också något som 

Statens medieråd (2011) tar upp. En laboratoriestudie äger rum i en kontrollerad miljö där 

försökssituationen är utformad för att andra faktorer än de som avses att studera minimeras. Regler 

och sociala normer är borttagna och i laboratoriestudierna saknas i allmänhet tillräckliga psykologiska 

och sociala bakgrundsvariabler för att kunna utesluta  att de eventuella aggressionseffekter som finns i 

undersökningarna inte orsakas av något annat än VS.

Bakgrundsvariablernas relevans  för resultaten är av stor betydelse när det gäller att analysera 

sambandet mellan VS och aggressivt beteende i tvärsnittsstudier och longitudinella studier. Statens 

medieråd (2011) säger att sambandet mellan VS och aggressivt beteende minskar eller försvinner i de 

studier där social och/eller psykisk belastning hos respondenterna studerats. Våld i familjen, låg 

självkänsla, depression är faktorer som leder till ökad dragning till våld, datorspelande och till VS. I 

studier där multivariata (se begreppsförklaring) samband mellan alla de variabler som undersökts, har 

det resulterat i att bruket av aga och våld i familjen har mycket större samband med barnets tendens till

våld än VS. Ett samband mellan VS och fysiskt våld som framkommit i bivariata analyser visar sig vid

mer avancerade kontroller ha andra orsaker utav psykologisk och social karaktär. 

7.3 Varför är forskningen motstridig huruvida barn blir mer våldsamma av att 

spela våldsamma datorspel?

En anledning till att forskningen är motstridig är att det kan finnas olika syn på hur 

aggressionsbegreppet skall tolkas. Ett exempel på det är (Persky&Blascovich,2008) där de hävdar att 

deltagarna i undersökningen som skjuter spelkaraktärer i huvudet ansågs vara mer aggressiva än de 

som träffade andra delar på kroppen, men Statens medieråd (2011) menar på att det i själva verket kan 

vara ett effektivare sätt att klara spelet. 

Ett annat exempel är Polman et al. (2008) där de i sin undersökning påvisade att pojkarna i 

undersökningen lekte på ett mer aggressivt sätt efter att ha spelat eller observerat VS, men att Statens 

Medieråd (2011) säger att det är osäkert om den stökiga leken är ett relevant mått på aggression. 
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En annan förklaring till att forskningen är motstridig är det som nämnts tidigare att det finns 

motsättningar forskare emellan. Craig A. Anderson och Christopher J.Ferguson är två av de mest 

centrala meningsmotståndarna inom området för våldsamma datorspel som ägnat många år att bedriva 

forskning inom området. Har en forskare i många år forskat och kommit fram till ett resultat ska det 

mycket till att erkänna att man haft fel om det skulle publiceras forskningsresultat vars resultat  

motsäger ens egen forskning (Statens Medieråd, 2011).

8. Slutsatser och diskussion

8.1 Slutsatser

Studiens syfte och frågeställningar var att undersöka vad det finns för stöd i forskningen som talar för 

eller emot att barn blir mer våldsamma utav att spela våldsamma datorspel och varför forskningen är 

motstridig huruvida barn blir mer våldsamma utav att spela datorspel med våldsinnehåll. 

● Det som talar för att barn  blir mer aggressiva av att spela våldsamma datorspel är de 

undersökningar där man endast undersöker de två variablerna våldsamma datorspel och aggressivitet 

som är vanligt förekommande i laboratoriestudier. I studier där endast dessa två variabler undersöks 

tenderar sambandet att vara starkare. 

● I studier där icke fysisk aggression studeras påvisats ett starkare samband än fysiskt våldsutövande 

mellan VS och aggression.

● Två studier påvisade ett samband mellan våldsamma datorspel och mobbning, vilket kan vara en 

indikation på att VS kan vara en bidragande faktor i mobbningssituationer.

Det som talar emot att barn blir mer aggressiva utav att spela våldsamma datorspel är att den 

aggressionsökning som uppmäts i en del studier, till exempel laboratoriestudier är att den uppmätta 

aggressionsökningen avtar med tiden. 

● Andra faktorer som talar emot att barn blir mer aggressiva av att spela våldsamma datorspel är att 

när andra bakgrundsvariabler beaktas i undersökningarna tenderar den aggressionsökning som 

påträffats i undersökningarna att minska eller försvinna helt. 

Varför forskningen är motstridig huruvida barn blir mer aggressiv utav att spela våldsamma datorspel 

har olika anledningar. 

● Det kan finnas olika syn på hur aggressionsbegreppet skall tolkas vilket innebär att den 

aggressionsökning som påträffats i en undersökning inte alls beaktas som en aggressionsökning av 

någon annan som undersöker samma undersökning. 

● En annan anledning är att det finns forskare som har en identitet fast förankrad att bedriva forskning 

som visar ett samband med att barn blir mer våldsamma utav att spela våldsamma datorspel och 

forskare som visar på motsatsen. 
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8.2 Diskussion

Många barn spelar datorspel men blir barn aggressiv och våldsamma utav att spela våldsamma 

datorspel? Det som framkommit i forskning är att det finns stöd både för och emot att barn blir mer 

våldsamma utav att spela våldsamma datorspel. Statens medieråd (2011,s.64) säger att 

     I den befintliga forskningen går det således inte att finna några bevis för att datorspel 

skulle öka förekomsten av våld i samhället på något mätbart sätt. Det skenbara 

kausalsambandet mellan spel och aggression kan istället förklaras av sociala och 

psykologiska faktorer. Det går emellertid inte att utesluta att VS kan orsaka ökad aggression

hos spelarna. Denna hypotes kan inte definitivt avfärdas. Med utgångspunkt i befintlig 

forskning går det ändå att slå fast att om sådana påverkanseffekter existerar, så är de mycket

svaga.

Jag är benägen att hålla med Statens medieråd till viss del, till exempel när det gäller grova 

våldsbrott. Ett exempel är skolskjutningar i USA där det ibland har hävdats från olika håll att 

VS skulle vara anledningen till skjutningarna trots avsaknaden utav bevis i forskning för att 

det skulle vara så. När det gäller icke fysisk aggression har jag större anledning att tro att det 

kan finnas ett samband mellan VS och aggression och det har dessutom påvisats samband 

mellan VS och aggression även om sambandet i många fall inte är tydligt .Det som i många 

fall gör det komplicerat är aggressionsbegreppet.  Hur aggressionsbegreppet skall beaktas är 

en faktor av stor betydelse när det gäller att undersöka sambandet mellan VS och aggression. 

Ett intressant exempel är Polman et al. (2008) undersökning där barns lek på skolgården 

observerades efter att de spelat eller observerat VS och att pojkarna i undersökningen 

uppvisade en förhöjd aggressionsnivå, vilket knyter an till Banduras teori och hans 

experiment med Bobo dockan, där också barnen i hans försök uppvisade högre 

aggressionsnivå efter att ha bevittnat våldshandlingar mot dockan. Att barn lekte på våldsamt 

sätt efter att ha spelat VS var också någonting som skolor på olika håll upplevde som ett 

problem som framgick i inledningen på den här studien. Statens Medieråd (2011) menar dock

på att det är osäkert om stökig lek på en skolgård kan anses vara ett aggressivt beteende. 

Om barns lek på en skolgård inte skall anses ingå i aggressionsbegreppet är det då ok att 

låta barnen leka på ett våldsamt sätt eller bör vuxna i barnens omgivning ingripa? 
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Oavsett om barns lek ingår i aggressionsbegreppet eller inte anser jag att om barn leker på ett 

väldigt aggressivt eller våldsamt sätt tycker jag att vuxna bör ingripa vilket de också gjorde i 

skolorna i inledningen. Att vuxna, framförallt föräldrar engagerar sig och bryr sig om vad 

barnen gör på internet och vilka spel de spelar visade sig också ha betydelse för sambandet 

mellan VS och aggression.

Förälder-barnkommunikation och föräldrars gränssättning var faktorer av betydelse för hur 

sambandet mellan VS och aggression utvecklade sig för barn. I de familjer där det fanns en bra 

förälder-barnkommunikation och föräldragränssättning påvisades ett svagare samband mellan VS och 

aggression.  Jag tycker att det är viktigt att föräldrar blir mer delaktiga och insatta i sina barns 

datorspelsintresse för jag tror att det bland många föräldrar idag finns en okunskap i vilka spel deras 

barn spelar. Om föräldrar har dålig kunskap eller är osäkra när det gäller datorspel kan de kolla upp 

spelen på internet eller ta hjälp utav butikspersonal som säljer datorspel vilken åldersrekommendation 

spelet har. Åldersrekommendationerna på spelen är just rekommendationer och det är kanske inte 

jätteskadligt om ett barn på 15 år spelar ett spel med en åldersrekommendation på 16 år. Men om ett 

barn på elva år spelar ett spel med åldersrekommendation på 18 år kan det vara en betydligt större risk 

att barnet tar skada. 

En annan sak som  föräldrar kan göra är att sitta med när barnen spelar och prata med barnen om 

spelen. Även om barnen spelar spel med  lämplig åldersrekommendation kan det uppstå situationer 

som barnen vill prata om. Mer information kring barn och datorspel finns på internetsidan 

(http://www.fragaprataspela.se  ) för föräldrar och andra som är intresserade och vill få mera tips om 

ämnet.

Sammanfattningsvis är det som Statens medieråd (2011) säger att i den befintliga forskningen är 

sambandet mellan VS och aggression otydligt. Men jag tycker att det finns indikationer på att vissa 

miljöer är kanske mer riskabla att VS har en större påverkanseffekt än andra miljöer. Att skolor slår 

larm om att de upplever problem med VS, aggression och barn är en varningssignal. I två studier 

påvisades dessutom ett samband mellan VS och mobbning. Att gå ut gymnasiet med fullständiga 

betyg är väldigt viktigt och är mer eller mindre ett krav för att erhålla ett arbete. På vissa skolor kan 

det vara en stökig miljö med våld och mobbning vilket kan innebära att vissa elever har svårigheter att 

tillgodogöra sig undervisning på ett tillfredsställande sätt och därmed gå ut gymnasiet med ett 

fullständigt betyg. Kan VS vara en bidragande faktor till stökiga skolmiljöer och mobbning? Nu 

påträffades ett samband mellan VS och mobbning  i två amerikanska undersökningar och jag skulle 

gärna se fler studier i skolmiljön, framförallt om samma resultat kan uppnås i studier i Sverige. 
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8.3 Förslag framtida forskning

Statens medieråd (2011) forskningsöversikt är fem år gammal och som de själva säger att i den 

befintliga forskningen påträffas inga bevis för att VS skulle öka förekomsten av våld på ett sätt som 

går att mäta på ett tydligt sätt.  Därför anser jag att det behövs mer forskning när det gäller 

sambandet mellan VS och aggression. Eftersom skolmiljön verkar vara ett område där VS och

aggression kan ha ett starkare samband skulle jag främst vilja se mer forskning inom 

skolområdet. För att undersöka sambandet VS och aggression anser jag att  longitudinella 

studier är att föredra före andra studier. Longitudinella studier med enkäter och intervjuer med

barn och  föräldrar skulle till exempel kunna inledas med barn från olika socioekonomiska 

områden när barnen börjar i mellanstadiet och avslutas när barnen tar studenten. I de 

longitudinella studierna skulle man kunna studera om barn som spelar VS till exempel är 

stökigare och mera utåtagerande än barn som inte spelar VS. Förekommer det mer mobbning 

och bråk bland barn som spelar våldsamma datorspel och riskerar barn som spelar dessa spel  i 

högre utsträckning i tonåren dras in i våldsamma och kriminella miljöer som kan leda till kontakt med 

socialtjänst och polis? 
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