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Abstract 
An objective of this study is to investigate what current research states regarding how 
violent, sexist, and racist norms in video games affects the player over time. Another 
objective is to investigate in what way the current longitudinal research takes different 
aspects of game design and the player’s context into consideration. This was done by 
conducting a systematic literature review. The findings suggest that current longitudinal 
research has focused on violent norms in video games, and that a few or no longitudinal 
studies have investigated how sexist and racist norms affect the player. The findings also 
suggest a connection between playing violent video games and aggression. However, the 
cause for this effect and how powerful it is, is yet not concluded. These issues and 
suggestions for further research are discussed. 
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1. Inledning 
Det har inte existerat någon kultur, nation, stam eller grupp av människor som inte styrts 
av normer. Normer beskriver inte bara vad vi är, de berättar också vad vi bör vara. De 
“...styr hur vi bör förhålla oss till de andra i gruppen och till omvärlden, vad vi bör säga, 
göra, känna eller tycka” (Sjovold, 2008, s.119). Vad som är rätt och vad som är fel, vad som 
är önskvärt och vad som är förbjudet; normer genomsyrar allt och är fullständigt 
nödvändiga för att ett samhälle ska fungera. 

Dessvärre, på grund av sin omfattande roll, finns det normer som inte är önskvärda. Tre 
aktuella exempel på detta, som över tiden har ifrågasatts, är vålds-, sexism- och 
rasismnormer. Våld har exempelvis varit ständigt närvarande genom människans historia. 
Däremot är våld oacceptabelt och olagligt i större delar av världen idag (Fastcompany, 
2016). Att behandla människor olika på grund av kön var tidigare en sällan ifrågasatt norm 
som under 1800-talet problematiserades och kom att benämnas som sexism 
(Nationalencyclopedin, u.å). Den tredje nämnda normen, rasism, gäller också fördomsfull 
behandling av människor men på grund av ras snarare än kön. Fördomar har genom 
människans historia varit viktiga för att särskilja vän från fiende, men i och med upptäckten 
av evolutionen och människans ursprung kom fördomar att utvecklas till rasistiska normer 
som förespråkade vissa människorasers överlägsenhet (Nationalencyclopedin, u.å). Precis 
som tidiga nämnda normer anses även de rasistiska normerna vara problematiska i dagens 
samhälle (Diskrimineringsombudsmannen, 2008).  

Problematiska eller ej så förmedlas normer genom berättelser, historier och sagor. Till 
en början fördes de vidare muntligt och har med tiden även förts vidare via målningar, 
böcker, musik och teaterpjäser. Under det senaste århundradet började normer levereras 
via radio, tv och nu alltmer via det senaste tillskottet: Data- och TV-spel. Data- och TV-spel 
har ett stort inflytande och når en stor del av världens population. Så mycket som 98% av 
pojkar och 97% av flickor i åldrarna nio till tolv spelade data- och TV-spel år 2015 (MPRT, 
2015). En skillnad mellan könen är dock att pojkars speltid ökar under tonåren medan 
flickors minskar.  

Data- och TV-spel har kommit att bli del av dagens samhällen världen över och likt 
tidigare konstformer agerar data- och TV-spel som en spegelbild av samhällen, kulturer 
och dess normer (Salen & Zimmerman, 2003). Data- och TV-spel har dock inte enbart en 
passiv, reflektiv roll, de har också förmågan att duplicera, förnya och transformera kulturer 
och normer. Detta ger upphov till frågan om hur problematiska normer bör och inte bör 
förmedlas via data- och TV-spelande och blir till via data- och TV-spelande. 

Med tanke på hur pass vidsträckt data- och TV-spelande är anses frågan angelägen 
eftersom data- och TV-spelande, till skillnad från att titta på filmer, läsa böcker eller ta del 
av andra traditionella medier, innehåller ett interaktivt element som skapar relationer 
mellan dator och människa. Interaktiviteten innebär att spelaren har en stor inverkan på 
vad som händer i data- och TV-spelet och att spelaren måste agera efter de normer som 
speldesignen presenterar. På vilket vis påverkas spelaren av dessa normer? Finns det 
forskning som visar att vi påverkas av normer som representeras i data- och TV-spel, och i 
så fall hur?  
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1.1 Syfte 
Den här studien har för avsikt att undersöka vad forskningen påstår om hur individen 
påverkas av vålds-, sexism- och rasismnormer som presenteras i data- och TV-spel. För att 
få en överblick över vad den vetenskapliga litteraturen säger gemensamt har en 
litteraturstudie gjorts. För att möta studiens syfte kommer vi besvara följande 
frågeställningar:  

• Vad säger den samlade forskningen om vålds-, sexism- och rasismnormer i data- 
och TV-spel angående dess långsiktiga påverkan på spelaren?   

• På vilket sätt studerar nuvarande longitudinell forskning olikheterna i data- och 
TV-speldesign och spelarens kontext samt deras potentiella påverkan på olika 
spelare?  

2. Bakgrund och relaterade studier 
Detta kapitel har som syfte att ge en bakgrund till debatten kring data- och TV-spel, både i 
och utanför forskarvärlden, delvis genom att beskriva delar av samhällsdebatten kring 
data- och TV-spel och delvis genom relaterade meta- och litteraturstudier som gjorts om 
vålds-, sexism- och rasismnormer i data- och TV-spel och deras inverkan på individen. 
Detta kapitel kommer främst att handla om våldsnormer eftersom inga meta- eller 
litteraturstudier som undersöker sexism- och rasismnormer har funnits. Eftersom 
våldsnormen i data- och TV-spel tros påverka spelarnas aggression kommer de mest 
framstående teorierna för aggressionspåverkan att återges kortfattat. Slutligen kommer 
speldesign samt data- och TV-spel att presenteras som kulturell produkt för att bredda 
förståelsen om fenomenet.  

2.1 Spel i lag och samhälle  
Data- och TV-spelsbranschen har länge varit ifrågasatt och var hårt kritiserat under 90-
talet. Lanseringen av det, för sin tid, realistiska och våldsamma fightingspelet Mortal 
Kombat och det interaktiva film-spelet Night Trap ledde till en kontrovers som involverade 
amerikanska politiker och lagstiftare (Gaming historian, 2016). Fram till detta skede fanns 
det inte något system för att bedöma innehåll i data- och TV-spel, och föräldrar kunde inte 
säkert veta vad de köpte åt sina barn. Resultatet av denna kritik ledde till etableringen av 
organisationen ESRB i USA år 1994 (ESRB.org, 2019). ESRB fick i uppgift att bedöma data- 
och TV-spelens innehåll och ange lämpliga åldersbegränsningar. I Europa används det 
liknande systemet PEGI (PEGI, 2019). I och med att dessa system lanserades lades det 
yttersta ansvaret för vilka data- och TV-spel som barn får köpa och spela på föräldrarna.  

Etableringen av ESRB var dock inte slutet på den kontroversiella debatten 
angående data- och TV-spel. Data- och TV-spelbranschen utmanades ytterligare i fallet 
Brown mot EMA (Entertainment Merchants Association) i USA:s högsta domstol (Brown 
v. EMA, 2011). Brown föreslog att förbjuda försäljning av data- och TV-spel till minderåriga 
och bötfälla återförsäljare som bryter mot lagen med 1 000 amerikanska dollar. 
Lagförslaget slogs ned då det ansågs gå emot den amerikanska konstitutionens första 
grundlag om uttrycksfrihet. En del av domarna menade däremot att den potentiella 
skillnaden i upplevelse som data- och TV-spel utgör jämfört med mer passiva medier inte 
bör avfärdas allt för förhastat (nytimes.com, 2011).  
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Syftet med den nya lagstiftningen var i sin essens ett försök att flytta ansvaret för data- 
och TV-spelsinköp från föräldrar till återförsäljare. Fallet Brown mot EMA kan alltså tolkas 
som en kritik mot att spelindustrin får självreglera med hjälp av kontrollsystem så som 
ESRB. Är dessa kontrollsystem tillräckliga för att vägleda föräldrar? Förhindrar de barn 
från att köpa data- och TV-spel ämnade för en äldre åldersgrupp? Enligt Federal Trade 
Commission (FTC) i USA är svaret ja, åtminstone på den andra frågan. FTC har genomfört 
tre separata undersökningar som visar att ESRB fungerar i det avseendet och att det är 
svårt för minderåriga att köpa data- och TV-spel avsedda för vuxna även utan att 
återförsäljaren hotas av en bötfällande lag (FTC, 2008, 2011, 2013).  

Utöver fallet Brown mot EMA har de båda senaste amerikanska presidenterna direkt 
(TheVerge.com, 2018) eller indirekt (ArsTechnica.com, 2018) arrangerat möten där 
våldsamma data- och TV-spel som orsak till våldsamt beteende diskuterats. Vid båda 
tillfällena gjordes detta i skenet av USA:s senaste skolskjutningar, men inget av mötena 
resulterade i ytterligare åtgärder.   

Liknande oro, om att data- och TV-spelande skulle leda till masskjutningar, har även 
förekommit utanför USA. Efter terrordådet i Utøya år 2011 framgick det att 
attentatsmannen Anders Behring Breivik spelade sju timmar data- och TV-spel om dagen 
under år 2010 (Dagens Nyheter, 2011) och att det hjälpte honom utföra sitt dåd. 
Onlinerollspelet World of Warcraft var, enligt honom (Aftonbladet, 2011), en täckmantel 
för att förklara de många timmar som gick åt att planera dådet och skjutarspelet 
Call of Duty: Modern Warfare var enligt Breivik en bra simulering av verkligheten och ett 
komplement till riktig vapenträning. Dessa uppgifter ledde bland annat till att norska Coop 
plockade ner ett antal våldsamma data- och TV-spel från hyllorna. Utförde Breivik sitt dåd 
på grund av att han spelade våldsamma data- och TV-spel? Om inte, var det åtminstone en 
bidragande faktor? 

Fenomenet att beskylla olika medier för tragedier och samhällsproblem har 
sammanfattats i vad som benämns som teorin om moralpanik (Ferguson, 2012). Teorin om 
moralpanik innebär att det finns en vana att skuldbelägga, oftast nya, medier för olika 
samhällsproblem. Serietidningen Batman och Robin beskylldes exempelvis under 1950-
talet för att påverka ungdomar till både brottslighet och homosexualitet (Kutner & Olson, 
2008, se Ferguson, 2012). Andra exempel som blivit beskyllda för att ha påverkat 
ungdomar negativt är musik så som jazz, rock n roll, rap och filmsuccén Harry Potter. Få 
av dessa exempel anses fortfarande vara problematiska och frågan är om oron kring data- 
och TV-spel också kommer anses överdriven i framtiden.  

2.2 Relaterade meta- och litteraturstudier 
En av de mest citerade meta-studierna av våldsamma spel och deras inverkan på spelaren 
är “Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy, and Prosocial Behavior in Eastern 
and Western Countries: A Meta-Analytic Review” (Anderson et al. 2010). Forskarna kom 
fram till att våldsamma spel ökar risken för aggressivt beteende, aggressiv kognition och 
minskat prosocialt beteende samt att detta gällde både västerländska och österländska 
kulturer.    

Meta-studien har dock stött på kritik i forskarvärlden, delvis på grund av brister i metod 
och för att studien inte tagit hänsyn till publication bias (Hilgard, Engelhardt, Rouder, 
2017). Publication bias är ett fenomen där det är större chans för artiklar med signifikanta 



 

4 
 

resultat (som visar på en statistiskt säkerhetsställd koppling mellan våldsamma spel och 
aggression) att publiceras i tidskrifter än artiklar som inte visar på signifikans. Därmed blir 
en meta-studie som görs på publicerade artiklar inte representativ för den samlade 
forskningen. Trots den påstådda partiskheten ansågs korrelationen dessutom vara svag. De 
våldsamma data- och TV-spelen verkar därmed inte ha en stor inverkan på individen 
(Ferguson & Kilburn, 2010)  

Förutom att fördöma forskningen kring våldsamma data- och TV-spel gjorde Ferguson 
(2015), en frekvent kritiker av forskning kring våldsamma data- och TV-spel, en egen meta-
studie med fokus på barn. Ferguson (2015) undersökte 101 studier vars övergripande 
resultat påstod att det finns effekter men att de är minimala (Ferguson, 2015).  

I övrigt, bortom enskilda studier, har forskarvärlden gjort tydliga uttalanden om sitt 
stöd för kopplingen mellan våldsamma spel och aggression. American Academy of 
Pediatrics (Council on Communications and Media, 2009) påstod att associationen mellan 
medievåld (som inkluderar spelvåld) och aggressivt beteende är nästan lika stark som 
associationen mellan rökning och lungcancer. Även the American Psychological 
Association, den största vetenskapliga organisationen för psykologi i USA (APA, 
2019), anser att spelande av våldsamma spel är kopplat till ökad aggression hos spelare, 
men att det inte finns tillräckligt med bevis kring huruvida den kopplingen sträcker sig till 
kriminellt våld och annan brottslighet (APA, 2015).    

Vidare, i en litteratursudie av Australiens Attorney-General’s Department (2010), 
hittades tydliga resultat som pekade på att våldsamma spel kortsiktigt utgör en liten till 
måttlig riskfaktor för aggressivt beteende. De ansåg dock att den översiktliga forskningen 
var icke-konklusiv av ett flertal olika anledningar. Bland annat pekar de på det faktum att 
definitionen av aggression inte har fastställts och att den inte mäts via standardiserade 
metoder samt att dessa metoder inte nödvändigtvis är tillämpbara i verkligheten. De 
hävdar även, likt Ferguson (2015), att effekterna av att spela våldsamma data- och TV-spel 
är små.  Attorney-General’s Department (2010) påstod även att den samlade forskningen 
inte särskiljer mellan exempelvis tecknat och realistiskt våld samt socialt accepterat våld, 
som finns i sport, och antisocialt våld. Slutligen poängterar de att forskarvärlden är överens 
om att personer med psykotiska personlighetsdrag löper större risk att påverkas av 
effekterna från våldsamma spel.  

Litteraturstudien som gjordes av Statens medieråd (Dahlquist & Christofferson, 2011) 
stämmer in i det mesta av kritiken som levererats av Attorney-General's Department 
(2010) men tar även upp att det kan finnas andra anledningar än våldet i data- och TV-
spelen som är orsak till effekterna på våldsamt beteende, t.ex “problematiska 
familjeförhållanden, psykisk ohälsa och beteendeproblem” (Dahlquist & Christofferson, 
2011, s.2). Utöver det påpekar Statens medieråd (Dahlquist & Christofferson, 2011) att 
“...många studier har [...] mätt aggression genom attityder, tankar, känslor, associationer 
eller beteenden vars koppling till reellt fysiskt våld är oklar eller saknar empiriskt stöd” 
(s.3). 

2.3 Aggressionsmodeller  
Forskningen kring våldsamma data- och TV-spel och deras koppling till aggression har 
främst förklarats med hjälp av tre teorier som angriper frågan på olika sätt. Nedan kommer 
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dessa modeller översiktligt beskrivas och ge en förståelsegrund för hur forskarvärlden tror 
att aggression uppstår.  

2.3.1 Generella aggressionsmodellen (GAM)  
Generella aggressionsmodellen (GAM) är en modell framtagen av Anderson och Bushman 
(2002), baserad på teorier om inlärt beteende, som beskriver hur våld i data- och TV-
spel påverkar individen. Kort sagt förklarar modellen hur spelaren lär sig och uppmuntras 
till att tänka mer aggressivt när hen, vid upprepade tillfällen, spelar våldsamma data- och 
TV-spel (Breuer, Vogelgesang, Quandt & Festl, 2015). Detta aggressiva tänkande, i form av 
attityder och förväntningar, kan leda till att personen också får en mer aggressiv 
personlighet, vilket ökar risken att personen agerar eller reagerar på ett mer aggressivt vis 
mot andra personer.   

2.3.2 Nedåtgående spiralmodellen 
En andra modell är den nedåtgående spiralmodellen (Slater, Henry, Swaim & Anderson 
2003). Denna modell föreslår att redan aggressiva personer vänder sig till våldsamma spel, 
något som i sin tur matar deras aggression och leder till en nedåtgående spiral. Dessa två 
teser brukar kallas för selection hypothesis respektive socialization hypothesis (Breuer et 
al., 2015).  

2.3.3 Katalystmodellen   
Katalystmodellen föreslår, i kontrast till GAM, att data- och TV-spel inte lär in och 
uppmuntrar ett visst tänkande (Ferguson et al., 2008, se Breuer et al., 2015). Enligt 
modellen är en person snarare arg på grund av sin genetiska uppsättning och sina 
relationer till vänner och familj. Mer avlägsna faktorer som våld i spel anses ha en liten 
effekt. Katalystmodellen hävdar att personer som agerar våldsamt efter att ha spelat data- 
och TV-spel har använt sig av data- och TV-spelen som en katalysator för att uttrycka den 
aggression som redan finns hos spelaren, och att det inte är data- och TV-spelen i sig som 
är grunden till aggressionen (Breuer et al., 2015). 

2.4 Data- och TV-spel som upplevelse och kulturell produkt  
I de relaterade studier som hänvisats till ovan betraktar forskningen data- och TV-spel som 
en potentiell orsak till ett beteende hos en individ. Att undersöka interaktionen mellan 
spelare och data- och TV-spel är mindre vanligt. Som nämnt i inledningen har denna studie 
delvis för avsikt att besvara frågeställningen: “På vilket sätt studerar nuvarande 
longitudinell forskning olikheterna i data- och TV-speldesign och spelarens kontext 
samt dess potentiella påverkan på olika spelare?” Det vill säga, hur tar forskningen hänsyn 
till hur data- och TV-speldesign påverkar spelupplevelsen och hur spelaren i sin tur själv 
påverkar denna spelupplevelse? Nedan beskrivs därför data- och TV-speldesign utifrån 
Salen och Zimmermans perspektiv som de presenterar i boken Rules of Play (2003).  

Till att börja med finns en mångfald av upplevelser som faller in under paraplybegreppet 
“data- och TV-spel”. Data- och TV-spel kan bland annat vara en form av njutning, det vill 
säga, roligt och givande. Data- och TV-spel kan även vara ett engagerande narrativ, världar 
att utforska, mer eller mindre trogna simulationer av verkligheten eller ett sätt att umgås 
(Rules of Play, 2003). Många gånger kan ett data- och TV-spel vara alla dessa saker, men 
för att kunna bli någon av dessa upplevelser krävs speldesign. 
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Speldesign är design av det ramverk inom vilket spelaren har möjlighet att röra sig. 
Speldesignern avgör exempelvis vad som är och inte är möjligt, hur framsteg ska göras, 
vilket beteende som belönas och vilket som bestraffas. Speldesignern har ansvar över 
spelets visuella utseende, kontroller och hur den förklarar spelets mekanik och sedermera 
lär upp spelaren. Däremot har speldesignern inte full kontroll över spelupplevelsen. Data- 
och TV-spel är, som tidigare nämnt, interaktiva vilket gör att relationen mellan data- och 
TV-spel och spelare är mer komplex än relationen mellan mottagare och kulturella 
produkter i andra, mer passiva, medier. Spelarens kontext och spelande har en avgörande 
roll för spelupplevelsen.  

På grund av spelarens stora inverkan på upplevelsen är speldesign ett så kallat “second-
order design problem” (Salen & Zimmerman, 2003, s. 327). Det vill säga, en designer kan 
aldrig garantera en spelupplevelse eftersom upplevelse är subjektivt och bunden till 
spelarens kontext, förutsättningar och humör. Är spelaren ensam eller har den sällskap av 
någon som hejar på? Spelas spelet på en tjock-TV med lågt ljud eller på ett modernt 
hemmabiosystem? Speldesignern har inte kontroll över någon av dessa aspekter.  

Vidare kan inte en speldesigner styra över hur spelaren spelar spelet. Kommer den göra 
framsteg i maklig takt, rusa genom banorna eller kanske, i en form av revolt, backa genom 
nivåerna? Spelaren har därmed en stor påverkan på hur spelet upplevs och utan spelaren 
blir det inget spel. Utöver den direkta spelupplevelsen har data- och TV-spel även en 
bredare roll som kulturell produkt. I inledningen nämndes att data- och TV-spelen kan ge 
upphov till reflektion och kulturell transformation (Salen & Zimmerman, 2003). Nutida 
exempel på detta är de tillfällen då kända spelstreamers (personer som livesänder när de 
spelar data- och TV-spel) och dansrutiner från online-spelet Fortnite tar plats utanför 
spelens värld på USA:s populära talkshows (TheEllenShow, 2018). Sammantaget med 
exempelvis den fandom som finns för spel, den merchandise som går att köpa, fenomenet 
cosplaying (att klä ut sig som spelkaraktärer) (Vanalli, 2008) och den växande E-
sportscenen (Qualitance, 2018) så framgår det tydligt att vidden av data- och TV-
spelens kulturella roll är enorm.   

Poängen med detta avsnitt är tudelat. Delvis är det att visa hur stor makt en speldesigner 
har över spelarnas upplevelse. Delvis är det att poängtera att upplevelsen av ett enda spel 
kan se vitt annorlunda ut beroende på kontexten som det spelas i, hur spelaren väljer att 
spela och slutligen kulturen som spelet reflekterar och transformerar.  

3 Metod 
För att få en översiktlig förståelse för vad forskningen säger om hur vålds-, sexism- och 
rasismnormer i data- och TV-spel påverkar spelaren används en systematisk 
litteraturstudie som metod. I boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap 
förklarar Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att målet med en systematisk 
litteraturstudie är att ge en bild av vad den sammantagna forskningen säger om ett visst 
problemområde.  

Att redogöra för metod är väsentligt oberoende vilken typ av studie en utför, men i en 
litteraturstudie är det om möjligt mer väsentligt i och med att det inte går att använda sig 
av studiens resultat utan en genomgående beskrivning av metod. Det går inte heller att 
bedöma tillvägagångssättet utan metodsbeskrivningen, och av den anledningen kommer 
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detta kapitel noggrant beskriva varje steg som tagits. För att systematiskt utföra denna 
litteraturstudie har vi tagit stöd av Riktlinjer för litteraturstudier vid IKI (Håman, Prell & 
Lindgren, 2015) från Göteborgs Universitet. Nedan presenteras hur datasamling och 
artikelbedömning och analys har genomförts. 

3.1 Datainsamling 
I detta avsnitt beskrivs hur processen för att systematisera litteraturstudien gick till. Nedan 
kommer de databaser som legat till grund för sökningarna, de sökord som valdes, 
de inklusions- och exklusionskriterier som studierna var tvungna att uppfylla samt de 
slutgiltiga sökresultaten att presenteras.  

3.1.1 Databaser och sökord 
De databaser som används i en litteraturstudie avgör det omfång av studier som inkluderas 
i det slutgiltiga resultatet. För denna studie valdes Scopus, Web of Science, Ebsco Host och 
Science Direct. Dessa databaser hämtades från en annan litteraturstudie gjord av Hedlund 
(2015) som beskriver dem som databaser med breda omfång av olika forskningsdiscipliner. 
Denna bredd är fördelaktig eftersom syftet med denna studie är att ge en samlad bild av 
den sammantagna forskningen och inte enbart inkludera perspektiv från en enskild 
forskningsdisciplin. Dessutom innehåller databaserna, eller har funktionen att filtrera 
efter, enbart kvalitetsgranskade artiklar.   

Steget därpå var att avgöra vilka sökord som skulle användas. All forskning kring data- 
och TV-spel berör inte nödvändigtvis normer. I och med detta avgränsades sökorden i linje 
med studiens syfte. Den vanligaste engelskspråkiga termen för data- och TV-spel är “video 
games” och därför användes den termen i samtliga sökningar (mer specifikt skrevs det 
trunkerat på följande vis: “video game*”). En annan term som inkluderades i samtliga 
sökningar var ordet “longitudinal” eftersom syftet för denna litteraturstudie är att 
undersöka vad den långsiktiga effekten av data- och TV-spelande är. Dessa två termer 
kombinerades därefter med variationer på “sexism”, “racism”, “violence” och “norms” i 
enlighet med studiens syfte (se Bilaga 1).  

Vidare begränsades sökningarna, i mån det var möjligt, till endast sökord i artiklarnas 
abstract, titel och nyckelord för att sökningarna annars gav ett ohanterligt stort antal 
träffar för denna studies tidsram. Detta berodde ofta, men inte alltid, på att sökningarna 
hittade matchningar i referenslistor som passade in på sökkriterierna. 

3.1.2 Exklusion- och inklusionskriterier 
För att sålla ut studier som inte varit relevanta har vi valt att utgå från ett antal exklusions- 
och inklusionskirterier som vi ansåg vara lämpliga för att avgränsa urvalet. Det första 
kriteriet som vi ansåg vara lämpligt var att artikeln ska ha publicerats mellan år 2005 och 
år 2018. Detta på grund av två anledningar: delvis för att bidra med nya och aktuella 
informationsbidrag och delvis för att avgränsa omfånget. Enligt Barajas et al. (2013) är 
forskning en färskvara och därför ämnade denna studie att inkludera så kontemporär och 
aktuell forskning som möjligt. Ett ytterligare inklusionskriterium var att artiklarna skulle 
ha citerats åtminstone tio gånger. Anledningen till detta var att försäkra oss om att 
artiklarna som inkluderas i litteraturstudien har haft en inverkan på forskningsfältet och 
att de är representativa för det område som undersöks.   
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Utöver detta har studier på andra språk än engelska exkluderats eftersom engelska är 
det mest använda språket inom forskningen. Avgränsningen har gjorts med intentionen att 
enbart inkludera representativa studier som haft inverkan på det internationella 
forskarsamhället. Vidare valde vi att endast inkludera kvalitetsgranskade artiklar för att 
avgränsa mängden artiklar som ingår i studien. Dessutom var detta ett sätt för oss att 
försäkra oss om att andra forskare granskat innehållet och agerar som en viss försäkran om 
att resultatet är pålitligt.  

Vidare att spela data- och TV-spel. Andra meta- och litteraturstudier har exkluderats 
från resultatet eftersom avsikten för denna studie är att sammanställa empiriska studier 
som undersökt området. Slutligen har de studier som undersökt data- och TV-spel i 
kombination med andra medier som exempelvis TV, filmer, sociala medier och internet 
exkluderats från studien. Enbart studier som har ett fokus på data- och TV-spel har 
inkluderats. 

3.1.3 Sökresultat 
Nedan redovisas resultaten från sökningar i tabell 1-3. Sökningarna gjordes över två 
veckors tid mellan mars och april år 2019. Nedan redovisas kortfattat resultaten 
kategoriserat efter vilken norm som sökts efter. Den första kolumnen i samtliga tabeller 
anger i vilken databas som sökningen gjordes. Med resultat menas det antal artiklar som 
visades vid sökningen och slutligen visar den tredje kolumnen hur många artiklar som 
mötte tidigare nämnda inklusionskriterier. För en mer detaljerad översikt över samtliga 
sökningar se bilaga 1. 
 
Tabell 1 - Sökresultat våld  
Databas  Resultat  Resultat som möter kriterier  
Ebsco Host  39  13  
Web of Science  79  31  
Scopus  42  17  
Science Direct  1  1  
Totalt  161  62  
Totalt utan dubbletter och efter artikelbedömning  14  
  
Tabell 2 - Sökresultat sexism  
Databas  Resultat  Resultat som möter kriterier  
Ebsco Host  3  1  
Web of Science  1  1  
Scopus  2  1  
Science Direct  2  0  
Totalt  8  3  
Totalt utan dubbletter och efter artikelbedömning  1  
 
 
Tabell 3 - Sökresultat rasism  
Databas  Resultat  Resultat som möter kriterier  
Ebsco Host  0  0  
Web of Science  0  0  
Scopus  61  0  
Science Direct  2  0  
Totalt  63  0  
Totalt utan dubbletter och efter artikelbedömning  0  
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3.2 Artikelbedömning  
Efter sökningen bedömdes det urvalet artiklar som uppfyllt samtliga inklusionskriterier. 
Detta gjordes främst för att skapa en mer gedigen uppfattning om varje artikels innehåll 
och resultat, men även för att avgöra varje artikels kvalitet.  

I artikelöversikten sammanfattades artiklarna utifrån titel, år, författare, nyckelord, 
antal citationer, syfte, metod och resultat. Därefter bedömdes artiklarna utefter totalt 14 
frågor som besvarades med antingen ja eller nej. Dessa frågor hämtades från Håman et al. 
(2015) som gett förslag på lämpliga frågor att använda i kvalitetsbedömning i en 
litteraturstudie. Förslagen fungerade som en grund att utgå ifrån, men eftersom frågorna 
ursprungligen var skrivna för studier inom kostvetenskap så antingen förbisågs eller 
modifierades en del av frågorna för att passa denna litteraturstudies syfte. Exempel på 
några av dessa frågor är: huruvida syftet var väl beskrivet, om studien var kvalitativ eller 
kvantitativ, om centrala begrepp var beskrivna och huruvida etiska aspekter har beaktats 
eller inte (se Bilaga 3). Värt att poängtera är att kvalitetsbedömningen är kvalitativ och 
utgår från oss författare samt att våra egna tolkningar har påverkat varje bedömning.  

Under kvalitetsbedömningen (se Bilaga 3) började återkommande mönster och 
skillnader att urskiljas mellan samtliga studier. Dessa mönster och skillnader 
kategoriserades därefter systematiskt i tabeller för att därefter kunna jämföras sinsemellan 
(se Bilaga 4). Detta arbete skedde flytande över stora delar av arbetet med studiens analys. 
Med tiden utökades frågorna allteftersom nya insikter gjordes. 

3.3 Metodkritik 
Vi valde att göra en litteraturstudie för att ta reda på vad den aktuella forskningen hävdar 
angående påverkan av normer i data- och TV-spel och för att lägga en grund för vidare 
forskning inom ämnet. Vi anser dock att vi besitter en begränsad erfarenhet av att läsa och 
utvärdera vetenskapliga artiklar vilket kan ha påverkat artikelbedömningen. Vi saknar 
även kunskap inom statistik vilket har resulterat i att vi behövt förlita oss på författarna av 
samtliga artiklar och deras tolkning av studiernas resultat. De avgränsningar som gjorts 
genom studiens gång kan också ha påverkat denna litteraturstudies resultat. 

3.4 Etiska överväganden 
Eftersom denna studie inte har utfört förstahandsintervjuer eller annan datainsamling från 
individer har inte heller några etiska principer kopplade till detta varit nödvändiga att ta 
hänsyn till. Däremot har alla studier utvärderats utifrån huruvida etiska överväganden har 
gjorts. I majoriteten av dessa studier har det inte uttryckligen angetts ifall etiska 
överväganden gjorts (se Bilaga 3). Dessa studier inkluderas likväl eftersom de publicerats 
i tidskrifter vi anser vara pålitliga och för att etiska oegentligheter inte har framgått.  

4 Analys 
I detta kapitel kommer det sammantagna resultatet från de 15 artiklar som hittats genom 
den systematiska sökningen att presenteras och analyseras. Tre huvudsakliga fynd har varit 
utmärkande genom analysen av den samlade forskningen; att den är ensidig, att den har 
tvetydiga resultat och att respondenternas egenskaper kan ha betydelse. För en översikt av 
det samlade resultat som denna analys är baserad på, se Bilaga 4.  
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4.1 Ensidig forskning 
Den samlade forskningen om normer i data- och TV-spel som baseras på longitudinell 
design är ensidig. Detta framgår tydligt på tre olika sätt; i vilka normer som undersöks, hur 
data samlas in och ur vilket perspektiv fenomenet studeras genom.   

   Det första och tydligaste fyndet är den samlade longitudinella forskningens fokus på 
våldsnormen. Av de 15 artiklar som denna studie presenterar studerar alla, förutom en, 
våld i data- och TV-spel. Forskningen har med andra ord ett övervägande fokus på hur 
våldsnormen påverkar individen framför hur sexism- och rasismnormer påverkar hen. Det 
är dock inte helt överraskande eftersom detta också reflekteras i relaterade meta- och 
litteraturstudier, där sexism och rasism inte heller var representerade.  

   Att studier om rasism- och sexismnormer är nästintill obefintliga i den samlade 
longitudinella forskningen är anmärkningsvärt. Ingen studie om rasismnormen har hittats 
och enbart en studie har hittats om sexismnormer (Breuer, Kowert, Festl & Quandt, 2015). 
Varför så är fallet framgår inte självklart i artiklarna, men det finns potentiella förklaringar 
till detta. En av de mer framstående förklaringarna är att debatten kring våldsamma data- 
och TV-spel har pågått länge, främst i USA, i enlighet med analysen från Statens medieråd 
(Dahlquist & Christofferson, 2011), den australiensiska regeringens litteraturstudie (2011) 
och teorin om moralpanik (Ferguson, 2012). De medier som anklagas för att orsaka 
våldsamt beteende har varit många genom åren, och att skuldbelägga nya former av media 
är en vedertagen sedvänja. Data- och TV-spel som det senaste och mest avancerade mediet 
blir därför en utmärkt måltavla.   

Våld, inte bara våld i media, har ansetts vara en problematisk norm över lång 
tid. Sexism- och rasismnormerna har dock inte varit lika ifrågasatta. Kvinnor har till 
exempel bara haft rösträtt i hundra år, och så sent som år 1964 förbjöds våldtäkt inom 
äktenskap (Kvinnojouren Ellinor i Jönköping, 2016). Rasism har länge varit en accepterad 
samhällelig norm i många delar av världen, och först på 1990-talet avskaffades rasistiska 
system som till exempel apartheid (Nationalencyklopedin, 2019). Vidare är våldsnormen 
vanligare och mer synlig i data- och TV-spel. Mängden populära data- och TV-spel som är 
våldsamma och dessutom uppmuntrar beteendet, det vill säga belönar spelaren med ökad 
styrka och framsteg, är normen (Gamerant, 2018). Sexism och rasism visas dock mer 
indirekt i form av representation av karaktärer (Downs & Smith. 2009, Williams, Martins, 
Consalvo & Ivory, 2009).  

Det andra framträdande fyndet är att alla studier, förutom två, använder självskattning, 
något som inte är helt oproblematiskt och även uppmärksammats i tidigare nämnda meta- 
och litteraturstudier (Attorney-Generals Department, 2010; Ferguson, 2015). Hoskin 
(2012) påstår att det finns en uppsättning dilemman med självskattning som 
datainsamlingsmetod. Till att börja med krävs det att respondenterna är helt ärliga i sina 
svar och inte beskriver sig själv på ett mer positivt sätt. Vidare kräver enkäterna att 
respondenterna förstår de frågor som ställs och att de känner sig själv tillräckligt bra för 
att ge ett korrekt svar. Till exempel kan en person inte alltid veta hur den kommer agera i 
en hypotetisk situation som målas upp av en enkät eller för den delen alltid återge exakt 
hur många timmar de har spelat data- och TV-spel. På grund av dessa problematiska 
anledningar skulle studier som använder självskattningar kunna dra nytta av att även låta 
föräldrar, lärare eller vänner skatta dessa kriterier om deltagaren i fråga för att bli mer 
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överstämmande med verkligheten. Detta görs enbart i två av de studier som analyserats 
(von Salisch, Vogelgesang, Kristen & Oppl, 2011; Willoughby, Adachi & Good, 2012).  

Självskattningar kan vara användbara som metod då de besitter styrkor som kan 
användas i stora populationsurval. I och med att majoriteten av den samlade longitudinella 
forskningen använder självskattning så har dock det sammantagna resultatet också de 
svagheter självskattning är förknippat med. Att använda en mer varierad mängd 
datainsamlingsmetoder skulle bidra till så kallad triangulering, vilket skulle ge ett mer 
nyanserat helhetsperspektiv. På ett liknande sätt lider den longitudinella forskningen kring 
våldsnormen i spel också av ett ensidigt perspektiv, det beteendevetenskapliga.  

Det tredje och sista fyndet som redogör för en ensidig forskning är att samtliga studier 
som undersökts i denna litteraturstudie är gjorda inom den beteendevetenskapliga 
traditionen där fokus ligger på individen. Dessa studier har bidragit med ett väsentligt 
perspektiv för att förstå hur individen påverkas av normer i data- och TV-spel, däremot kan 
det finnas aspekter som inte har tagits i beaktande. Vidare forskning bör därför undersöka 
hur dessa normer i data- och TV-spel påverkar oss från fler olika synvinklar för att 
eventuellt återge en mer nyanserad bild av läget.  

Ett av de perspektiv som går förlorat i dagens longitudinella forskning är interaktionen 
som uppstår mellan människa och dator. Endast ett fåtal studier tar hänsyn till olikheterna 
i data- och TV-spelens design medan ingen tar hänsyn till kontexten kring spelaren, det vill 
säga när de spelar, var de spelar, hur de spelar och vem de spelar med. Salen och 
Zimmerman (2003) hävdar, som tidigare nämnts, att spelarens kontext har en avgörande 
roll i hur spelaren uppfattar ett data- och TV-spel. En speldesigner kan som sagt inte heller 
designa en användarupplevelse, eller med andra ord avgöra hur en spelare ska tolka 
exempelvis våld, utan kan bara designa för en användarupplevelse. Detta innebär, enligt 
Salen och Zimmerman (2003) att spelupplevelsen är unik för varje individ och beror på 
spelarens tidigare bakgrund, åsikter, spelmiljö, etc. Att de flesta studierna inte tar hänsyn 
till detta bidrar till att dagens longitudinella forskning förlorar flera relevanta aspekter.  

Bristen av uppmärksamhet på interaktionen mellan människa och dator reflekteras 
även i att majoriteten av samtliga studier undersöker just våld i data- och TV-spel som 
källan till aggression. Denna ensidighet utesluter andra eventuella orsaker som kan bidra 
till varför data- och TV-spel kan orsaka aggression. Adachi och Willoughby (2013) påstår 
exempelvis att det snarare är tävlingsmomentet än våldet i data- och TV-spel som påverkar 
att individen blir aggressiv. Shibuya, Sakamoto, Ihori och Yukawa (2008) utmärker sig i 
sin tur genom att mer ingående undersöka exakt vad det kan vara i den våldsamma 
aspekten som påverkar individen. Att till exempel spela tillsammans med andra, rollspela 
eller mätta våldet med humor är tre aspekter som potentiellt kan minska risken för ökad 
aggression enligt Shibuya et al. (2008).  

Allt som allt är den longitudinella forskningen om normer i spel ensidig med avseende 
på vilka normer som undersöks, hur man samlar in data och vilken disciplin som utför 
forskningen. Vidare, när man ser till den samlade forskningens resultat, är den allt annat 
än enhetlig. 

4.2 Tvetydiga resultat 
Vid analys av den samlade longitudinella forskningens resultat går det att se tre 
tvetydigheter. Av de 14 artiklar med fokus på våldsnormer som analyserats talar 
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majoriteten av dem för att det finns ett signifikant samband mellan spelande av våldsamma 
spel och aggression över lång tid. En studie ger dock belägg för att det snarare är 
tävlingsmomentet än våldet som ökar aggressionen (Adachi & Willoughby, 2013). Däremot 
ser en fjärdedel av studierna inte en koppling eller åtminstone en koppling så svag att den 
är nästintill obefintlig.  

Den första tvetydigheten är frågan om vad som kom först, aggressionen eller data- och 
TV-spelandet. Är det våldsamma personer som väljer våldsamma spel och sedermera blir 
mer våldsamma (selection hypothesis), så som den nedåtgående spiralmodellen föreslår, 
eller blir alla som spelar påverkade (socialization hypothesis)? Här är den samlade 
forskningen något splittrad om än med en tydlig majoritet som pekar främst mot det 
sistnämnda. Endast ett par studier såg att enbart våldsamma personer valde att spela 
våldsamma spel och sedermera påverkades av dem. Ytterligare ett par fann att både 
aggressiva personer väljer våldsamma spel såväl som spelar våldsamma spel blir 
aggressiva. Taget tillsammans verkar det inte som att den nedåtgående spiralmodellen kan 
ge en heltäckande beskrivning av kopplingen mellan våldsamma spel och aggression.   

Den modell som fått mest stöd i den samlade longitudinella forskningen är GAM (den 
generella aggressionsmodellen). Majoriteten av samtliga studier hävdar att spelare som 
spelat våldsamma data- och TV-spel vid första mätpunkten är mer aggressiva vid den 
nästa, vilket kan tolkas som att data- och TV-spelen har lärt upp och uppmuntrat ett 
beteende hos spelaren, precis som GAM föreslår. Modellen går även i linje med det man 
vet om normer som “...styr hur vi bör förhålla oss till de andra i gruppen och till omvärlden, 
vad vi bör säga, göra, känna eller tycka” (Sjovold & Andersson, 2008) samt spel som aktiva 
representanter och formgivare av kultur: “Även fast spel tydligt reflekterar kulturella 
värderingar och ideologier, så spelar de knappast en passiv roll. Spel hjälper även att ingiva 
eller förstärka en kulturs värderingssystem” (Salen & Zimmerman, 2003, s.507). 
Majoriteten av den samlade longitudinella forskningen stödjer med andra ord 
inlärningsteorierna som förklaras i GAM. Katalystmodellen stöds dock bara av ett par 
studier, och vi anser därmed inte att modellen är ett vedertaget alternativ för att förklara 
vad som påverkar aggression.  

Den andra tvetydigheten angår en del frågetecken som kvarstår kring GAM, vilket gör 
att den inte stämmer till fullo för att förklara påverkan av våld i data- och TV-spel. En 
fjärdedel av samtliga studier hittar inte ett samband mellan våldsamma data- och TV-spel 
och aggression. Vad innebär dessa studiers resultat för modellen? De skulle kunna tydas 
som att de aggressiva effekterna av att spela våldsamma data- och TV-spel inte är starka. 
Vore effekterna starka borde alla dessa studier ha sett en tydlig korrelation mellan 
våldsamma data- och TV-spel och aggression. Däremot bör inte GAM ses som direkt 
motbevisad av dessa studier. De kanske snarare visar på att effekten av att spela 
våldsamma data- och TV-spel är svagare än modellen påstår. Det är dock värt att nämna 
att dessa divergerande studier är de fåtal som antingen studerat äldre personer (14 år upp 
emot 68 med en medelålder mellan 20 och 35 år) (för mer om ålder, se 4.3) eller använt 
andra metoder (laboratoriebaserade experiment eller testat specifika spel).  

GAM kan även problematiseras ytterligare då det till exempel inte nödvändigtvis är 
våldet som orsakar aggressionen i data- och TV-spel. Som nämnts tidigare kan 
tävlingsmomentet eller det höga tempot i våldsamma data- och TV-spel vara potentiella 
faktorer till aggression (Adachi & Willoughby, 2013, Shibuya et al 2008). Studierna som 
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stödjer GAM tar inte heller hänsyn till att kontexten som våldet framställs i kan ha 
betydelse. Dessa två separata aspekter har funnits som betydelsefulla för resultatet i två 
enskilda studier, Adachi & Willoughby (2013) respektive Shibuya et al. (2008). Dessa visar 
på att forskningen som stödjer GAM är en aning trubbig och inte ännu uteslutit andra 
förklaringar till aggression än våld i data- och TV-spel.   

   Det slutgiltiga fyndet i detta avsnitt är att denna litteraturstudie, likt Attorney-
General's Department (2011), funnit att långt ifrån alla studierna har använt sig av likadana 
enkäter för att mäta aggression hos sina respondenter. Större delen av den samlade 
forskningen använder enkäter som utgår från individen, men olika varianter med olika 
uppsättningar frågor. Att inte använda en standardiserad metodik kan vara problematiskt 
eftersom det försvårar jämförelsen mellan resultaten i den samlade forskningen. Samtidigt 
går det dock att hävda att man på sätt och vis triangulerar fenomenet och bevisar det från 
fler perspektiv.  

Sammanfattningsvis ger inte dagens samlade longitudinella forskning ett klart och 
konklusivt svar på den nuvarande studiens första frågeställning. Visserligen lutar den åt att 
våldsamma data- och TV-spel är orsak till aggression hos spelare, på det sätt som GAM 
föreslår. Att GAM ändå bestrids av en så pass signifikant mängd motsägande studier tyder 
på att effekterna av våldsamma spel inte är starka. I slutändan anser vi att det inte vore 
förnuftigt att blint se GAM som sanning. Likväl vore det förhastat att acceptera de 
motsägande studiernas resultat som tillräckligt motbevis för att helt dementera GAM. Så 
länge studierna är fortsatt oeniga kring huruvida spelande av våldsamma spel leder till 
aggressivt tänkande och sedermera aggressivt beteende, kan vi varken beskylla eller 
frikänna våldsamma data- och TV-spel för aggressivt beteende. 

4.3 Spelarens egenskaper påverkar 
Som tidigare nämnt har forskningen ett fokus på individen och hur denne påverkas av 
våldsamma data- och TV-spel. Nedan beskrivs hur variationer, så som kön, ålder och 
kultur kan påverka effekterna av data- och TV-spelande.  

För det första har de studier som funnit en koppling mellan våldsamma data- och TV-
spel och aggression även hittat ett tydligt mönster som tyder på olika resultat mellan pojkar 
och flickor. En stor del av den samlade forskningen har upptäckt en större mängd våldsamt 
beteende hos sina manliga respondenter. Förslagen på förklaringar till detta varierar, men 
den vanligaste förklaringen är att flickor, i en majoritet av studierna, hade mindre speltid 
än pojkar. En studie påvisade att pojkar spelade lika många timmar vid de olika 
mätningarna medan flickors speltid blev allt kortare över tid (Möller & Krahé, 2009). Detta 
går i linje med statistik om data- och TV-spelande i Sverige (MPRT, 2015).   

En annan potentiell förklaring till skillnaden mellan pojkar och flickors aggressivitet är 
att pojkar föredrar våldsamma data- och TV-spel i större utsträckning än flickor som 
föredrar andra sorters data- och TV-spel. Att man ser denna skillnad parallellt med att 
flickorna i studierna dessutom skattar sig vara mindre aggressiva kan tydas som ett tecken 
på att det är de våldsamma spelen som orsakar pojkarnas högre aggression, något som går 
i linje med vad GAM föreslår. Detta kan dock inte fastställas då ett okänt antal övriga 
faktorer kan spela in. Pojkar och fickor med mer liknande spelvanor skulle behöva jämföras 
för att fastställa något sådant.  
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Även fast majoriteten av studierna ser skillnader i total aggression mellan pojkar och 
flickor så har ändå hälften av dessa studier uppmätt en likartad ökning av aggression hos 
både pojkar och flickor mellan mätningar. Det vill säga att de påverkas lika mycket av data- 
och TV-spelande, och att kön inte spelar någon roll för effekterna av att spela data- och TV-
spel. Sammantaget är studierna alltså uppdelade i två läger gällande kön. I ett avseende är 
dock den samlade forskningen överens. Ingen av de analyserade studierna säger att flickor 
blir mindre påverkade av samma mängd våldsamt spelande, antingen har de olika 
spelvanor och ger därför olika resultat, eller så spelar kön ingen roll.   

Det är märkvärdigt att den samlade forskningen ser en så tydlig skillnad mellan pojkar 
och flickors spelvanor utan att undersöka ursprunget till det närmre. Kan det vara så att 
anledningen till att flickor i snitt spelar färre timmar än pojkar är en kulturell skillnad 
mellan könen? Likt principen från den tidigare nämnda nedåtgående spiralmodellen 
(Slater et al., 2003) skulle det bland spelare potentiellt kunna skapas en nedåtgående spiral 
där pojkar och flickor matas med normen att det främst är pojkar som spelar data- och TV-
spel och sedan anpassar sig efter denna. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 
spelindustrin ser pojkar som sin primära målgrupp och anpassar sina spel utifrån dem.   

Den andra egenskapen som den samlade forskningen anser vara en potentiellt 
påverkande faktor är ålder. Majoriteten av studierna har dock fokuserat på att studera hur 
barn och/eller ungdomar i åldrarna åtta till 18 år påverkas av normer i spel, och enbart en 
liten andel av studierna har även inkluderat äldre åldrar. Varför forskningen har ett fokus 
på barn och ungdomar motiverar större delen av studierna på så vis att många yngre 
individer spelar data- och TV-spel, något som även reflekteras i statistik om 
mediekonsumtion (MPRT, 2015). Enligt Entertainment Software Association (2018) var 
dock den amerikanska medelåldern på en spelare 34 år gammal år 2018 vilket kan ge skäl 
till att ifrågasätta varför nästan enbart barn och ungdomar har undersökts i den samlade 
forskningen. Däremot nämner ett par artiklar att barn och ungdomar lägger ner många 
timmar i veckan på data- och TV-spel och därför löper större risk att påverkas av 
våldsamma data- och TV-spel. 

Efter att ha analyserat resultaten från den samlade longitudinella forskningen framgår 
det att yngre personer förmodligen påverkas mer än vuxna. Av samtliga studier som har 
studerat ungdomar och barn i ett spann mellan åtta och 18 år visar alla, förutom en, på ett 
samband mellan spelande av våldsamma spel och aggression hos individen (Ferguson et 
al. (2012). Att den samlade forskningen har sett en påverkan hos ungdomar kan ha att göra 
med de instabila åren i puberteten. Willoughby et al. (2012) refererar exempelvis till 
Steinberg (2007) som påstår att man söker sig till upphetsning och risktaganden under 
puberteten. Steinberg (2007) hävdar även att ungdomar troligtvis inte kan reglera sina 
emotioner på samma sätt som en vuxen. Detta indikerar inte nödvändigtvis att ungdomar 
som befinner sig i puberteten skulle påverkas mer än vuxna av våldsamma data- och TV-
spel, utan snarare att de möjligtvis har svårare att i sin tur hantera samma mängd påverkan 
som en vuxen.   

I och med att forskningen i första hand har ett fokus på barn och ungdomar (åtta till 18 
år) går det främst att applicera den samlade forskningens resultat på just de 
åldrarna. Vidare är det, utifrån den samlade forskningen, idag omöjligt att avgöra huruvida 
en yngre åldersgrupp påverkas mer än en äldre eftersom den äldre åldersgruppen (som i 
studierna har en medelålder mellan 20 och 35 år) knappt har undersökts. De få studier som 



 

15 
 

undersökt dessa äldre åldersgrupper utgör dessutom majoriteten av de studier som inte ser 
en korrelation mellan våld i spel och aggressivitet. Detta tyder på att äldre åldrar blir 
mindre påverkade, men eftersom antalet studier som studerar äldre åldrar är få, är det inte 
möjligt att avgöra. Det finns även ett motsägande exempel, i studien av Williams och Skoric 
(2006), där de hävdar att äldre personer från efterkrigsgenerationen möjligtvis är mer 
mottagliga för effekterna i data- och TV-spel, och att detta kan bero på att de som unga inte 
blivit lika exponerade för data- och TV-spel som nutida barn.   

Sammanfattningsvis, utifrån samtliga longitudinella studier, kan man inte etablera 
huruvida barn, ungdomar eller vuxna påverkas mest av data- och TV-spel. Forskningen 
lutar mot att det barn och ungdomar skulle påverkas mer i och med de belägg som finns 
idag, däremot skulle mer forskning på äldre behöva utföras för att fastställa detta.  

Den sista genomgående aspekten som skiljer individerna sinsemellan i samtliga studier 
är det land och kultur i vilken de befinner sig. Precis som meta-studien av Anderson et al. 
(2010) hävdar, finns det belägg för att flera kulturer påverkas av normer i spel, och med 
andra ord att effekterna verkar vara likadana oavsett i vilken kultur en person befinner sig 
eller kommer ifrån. Detta antyder att åtminstone våldsnormer i data- och TV-spel är 
oberoende av kultur. Eftersom den samlade longitudinella forskningen inte visar på något 
specifikt mönster i förhållande till land och resultat, verkar sambandet mellan spelande av 
våldsamma spel och aggression inte se väsentligt annorlunda ut i något enskilt land. Detta 
tyder på att data- och TV-spelande ser likadant ut över hela jorden och därmed bär med sig 
normer globalt. Detta innebär att den som designar data- och TV-spel, och för vidare dessa 
normer, har ett inflytande på hela världen och därför bär på ett stort ansvar. 

5. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vad forskningen säger om hur individen 
påverkas av vålds-, sexism- och rasismnormer som presenteras i spel. Studien hade även 
för avsikt att besvara frågeställningarna: Vad säger den samlade forskningen om våld-, 
sexism- och rasismnormer i data- och TV-spel angående dess långsiktiga påverkan på 
spelaren? och: På vilket sätt studerar nuvarande longitudinell forskning olikheterna i data- 
och TV-speldesign och spelarens kontext samt dess potentiella påverkan på olika spelare?  

Angående den första frågeställningen pekar majoriteten av samtliga studier på att en 
långvarig interaktion mellan en spelare och data- och TV-spel påverkar spelarens 
aggressivitet. Yngre individer tycks även påverkas mer än äldre, och pojkar mer än flickor, 
förmodligen på grund av att pojkar har mer speltid. Däremot är forskningen tvetydig och 
icke-konklusiv gällande exempelvis vad det är i data- och TV-spel som leder till att 
individen blir aggressiv, hur aggressionen ter sig och till vilken grad.  

Vidare skvallrar forskningens fokus på våldsnormen och den nästan totala bristen av 
långsiktiga studier om sexistiska och rasistiska normer om ett forskningsfält i behov av 
utvidgat fokus. Våld och våldsamt beteende är fenomen i behov av att undersökas djupare 
för att förstå hur de uppkommer, men det förminskar inte vikten av att även undersöka 
rasism och sexism samt grunden till dem. Därför bör fler longitudinella studier om dessa 
ämnen utföras.  

Sett till den andra frågeställningen kan vi även hävda att samtliga studier är gjorda inom 
den beteendevetenskapliga diciplinen med ett fokus på individen och hur hen påverkas av 
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data- och TV-spelens normer. I dagsläget hanterar den longitudinella forskningen knappt 
olikheterna i data- och TV-spelsdesign och interaktionen mellan människa och dator. 
Frågor angående individen är främst beteendevetenskapliga, men andra perspektiv skulle 
möjligtvis kunna vara till nytta för att besvara många av de obesvarade frågor som kvarstår. 
Frågor som exempelvis vad i data- och TV-spel som påverkar spelaren, vilken betydelse 
som skillnader i speldesign har och hur spelarens egen spelstil och kontext påverkar 
effekterna av data- och TV-spelande. Att till exempel utgå till större del från ett informatiskt 
perspektiv skulle möjligtvis kunna bidra till att ge ett mer klart svar på dessa frågor och hur 
vi som människor förändras genom interaktion med teknik. 

5.1 Ett komplext fenomen 
Data- och TV-spel är digitala system, och då ett sådant är inblandat har informatik 
kunskapsbidrag att ge. Istället för att, som den samlade forskningen gör idag, endast utgå 
från individen och de direkta effekterna av att spela data- och TV-spel skulle det vara 
värdefullt att, från ett informatikperspektiv, undersöka interaktionen mellan spelare och 
data- och TV-spel. Detta skulle möjligtvis kunna utröna vad i denna samverkan som kan 
vara avgörande för hur spelare påverkas av data- och TV-spel.  

En informatisk aspekt som inte ännu har utforskats longitudinellt är huruvida en 
mer immersiv och verklighetstrogen användarupplevelse skulle påverka spelaren mer än 
en mindre immersiv och verklighetstrogen sådan. Med tanke på spelindustrins ständiga 
strävan att utveckla dessa aspekter inom data- och TV-spel kan detta vara en väsentlig 
synvinkel att undersöka. Skulle skillnader i data- och TV-spelens design kunna ha betydelse 
för hur dess förmedlade normer tas emot? Ett exempel på skillnad i design är tempot i data- 
och TV-spelen, och ett annat är de olika sätt som våld förmedlas på. Denna litteraturstudies 
analys tyder på att det kan finnas fler aspekter inom data- och TV-spel än våld som kan 
leda till aggression hos individen. Utöver det är bristfällig användarupplevelse möjligtvis 
en aspekt värd att beakta. Besvärliga kontroller, otydliga förklaringar och obalanserade 
svårighetsgrader i data- och TV-spel är exempel som kan leda till sämre 
användarupplevelse vilket kan vara en källa till frustration och eventuell aggressivitet 
(Przybylski, Deci, Rigby & Ryan, 2014).  

Dagens longitudinella forskning tar inte hänsyn till andra aspekter i data- och TV-spel 
som potentiella orsaker till aggression. De två studierna som studerade andra källor till 
aggression (tävllingsmomentet) eller skillnader i hur våld framställdes, fick signifikanta 
resultat som pekade på att dessa är potentiellt betydelsefulla faktorer. Sådana resultat ger 
upphov till frågan om dagens forskning undersöker fenomenet tillräckligt djupt. 
Forskningen bör sammanfläta fler perspektiv snarare än att endast studera effekten som 
data- och TV-spelande har på människan. Ingen undersökning studerar det samspel som 
blir mellan dator och människa. Dewdney och Ride (2014) påstår att teknik är en 
förlängning av den samtida människans identitet. Det blir därför betydelsefullt att studera 
hur teknik, i detta fall data- och TV-spel, designas och hur den sedan används, alltså hur 
människan interagerar med tekniken. Att studera från alla dessa tre perspektiv (människa, 
användning och teknik) är syftet med informatik som disciplin. Detta i kombination med 
teorin om moralpanik får oss att anse att det är viktigt att gå varsamt framåt innan en 
bedömer nya medier.  
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Tidigare moralpaniker kan numera framstå som absurda. Att idag påstå att Batman-
tidningar eller jazzmusik fördärvar samhällets ungdomar vore nästintill parodiskt och att 
fullständigt gå emot våra kontemporära normer. Samtidigt visar detta hur pass mycket 
normerna har förändrats sedan dess. Oavsett om gårdagens normer ter sig skrattretande 
och denna förändring anses vara positiv, eller om förändringen tvärtom framstår som 
negativ och en del av samhällets förfall så är förändringen i sig ett faktum. Samma 
förändring har skett, sker och kommer fortsätta att ske med data- och TV-spel.  

En fråga värd att ställa är om det förekommer mer våld i dagens samhälle än för till 
exempel 100 år sedan. Enligt svenska BRÅ (Brottsförebyggande rådet, 2011) pekar trenden 
mest nedåt för alla allvarliga våldsbrott som mord och dråp. De brott som ökat är snarare 
misshandel och sådana brått involverar oftast alkohol. Frågan kanske snarare bör lyda; 
hade våldet i samhället minskat ytterligare om vi inte blivit exponerade för våld i media och 
kanske främst i interaktiva spel? Med andra ord om våldsamma data- och TV-spel och 
annan våldsam media varit en positivt eller negativt bidragande faktor på brottsstatistiken. 
Detta är anledningen till varför frågan om vilka som bär ansvar för normer i data- och TV-
spel är en väsentlig fråga, trots att dagens forskning inte är överens om vidden av effekterna 
som spel kan ha på individer. 

5.2 Vems ansvar? 
Trots att den samlade longitudinella forskningen inte visar på ett stark samband mellan 
våldsamma data- och TV-spel och aggression så pekar den, som tidigare nämnt, mot att det 
finns ett viss samband. Dessutom ser vi historiskt i andra medier, men också i data- och 
TV-spel, att en förändring av vilka normer som förmedlas har skett. Data- och TV-spel har 
med andra ord en stor betydelse för normer och samhället bör inte hantera data- och TV-
spel vårdslöst utan snarare kritiskt reflektera över dem och se till att de används och skapas 
på bästa möjliga sätt. På grund av detta kommer vi nedan diskutera vem eller vilka som bär 
ansvaret för data- och TV-spel.  

Till att börja med har forskare och universitet ett ansvar att göra relevanta studier och 
ta fram ny och nyanserad kunskap samt förmedla detta till gemene man och inte minst till 
studenter, särskilt de som studerar till spelutvecklare. Studenter och speldesigner bör 
uppmuntras att kritiskt reflektera kring vad de skapar och deras bidrag till att påverka vår 
kultur. Istället för att lagstifta hårdare och bötfälla felaktig försäljning av data- och TV-
spel (Brown v. EMA, 2011) vore det möjligen utvecklande att uppmuntra till att designa 
annorlunda sorters data- och TV-spel som utmanar problematiska normer.  

Speldesigners ansvar förstärks även i och med att normer i data- och TV-spel är globala 
och har potentialen att påverka miljontals individer och därigenom hela samhällen. Som 
nämnts i bakgrunden har data- och TV-spel också en bredare roll som kulturell produkt 
när spelkaraktärer och deras världar träder in i medier utanför data- och TV-spelen, något 
som förmodligen berör individer som inte spelar data- och TV-spel. Med tanke på hur 
komplicerade data- och TV-spel är som kulturella produkter och att de inte kommer i en 
enda enkel, tydlig form, så bör man inte heller behandla det som något så simpelt. Att likt 
the American Academy of Pediatrics (2009) likna spelande av våldsamma data- och TV-
spel vid rökning är därför inte nödvändigtvis rätt väg att gå. Vidare visar även denna 
litteraturstudie, likt statistiken i Sverige (MPRT, 2015), att pojkar lägger ner mer tid 
på data- och TV-spel än vad flickor gör. Därmed har spelforskare ett ansvar att ta reda på 
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varför så är fallet och speldesigners har i sin tur ett ansvar, anser vi, att försöka jämna ut 
denna existerande obalans.  

Det ovanstående tyder på att speldesigners och universitet har det yttersta ansvaret för 
hur data- och TV-spelindustrins produkter påverkar spelare. Men är det verkligen fullt så 
ensidigt? Som spelare har man också, enligt Salen och Zimmerman (2003), möjlighet att 
påverka kulturen och skräddarsy sin upplevelse inom data- och TV-spel genom att 
exempelvis modifiera spel, designa sina egna karaktärer och rollspela. Individen bär även 
själv ansvaret för att inte utsätta sig för influenser som påverkar hen negativt i större 
utsträckning, speciellt om denna påverkan går ut över andra. Därmed läggs även ett ansvar 
på spelaren. Däremot kan det vara svårt att på egen hand avgöra när man påverkas negativt 
av ett spel, inte minst för mindre erfarna barn. Föräldrar och målsmän bär därför också ett 
ansvar för vad deras barn blir utsatta för. Eftersom det inte är möjligt (eller enligt oss 
önskvärt) att censurera bort allt barnförbjudet innehåll från jordens yta, så blir det 
föräldrarnas uppgift att styra över sina egna barns spelkonsumtion. Vi anser att 
rekommendationssystem som ESRB och PEGI är nödvändiga och tillräckliga för att ge 
föräldrar chansen att ta informerade beslut. Däremot är det värt att ta hänsyn till att 
åldersbenämningarna som ESRB och PEGI ger förändras jämte våra normer. Det 
kontroversiella spelet Night Trap som nämndes i bakgrund och som var orsak till att ESRB 
grundades, gavs på den tiden en åldersgräns på 18 år. När spelet lanserades på nytt år 2018 
sattes åldersgränsen istället på 14 år. En tydlig normförändring hade skett mellan 
versionerna men det innebär inte nödvändigtvis att dess inverkan på sina spelare 
också har minskat. Som forskningen ser ut i dagsläget anser vi dock att det inte finns skäl 
nog till att ändra lagar eller att förbjuda våldsamma data- och TV-spel. Därmed finns också 
ett ansvar hos konsumenten, även om den inte alltid är användaren. Detta leder oss vidare 
till ansvaret hos återförsäljaren som bör göra vad de kan för att inte sälja produkter som 
inte är ämnade för specifika åldrar. Detta gäller även för digitala återförsäljare; hur kan de 
säkerställa att data- och TV-spelen inte hamnar i för unga barn och ungdomars händer 
samt att föräldrar har kontroll över dessa inköp?  

Sammanfattningsvis har alla delar i produktionen och konsumtionen av data- och TV-
spel ett ansvar. För att förstå konsekvenserna av data- och TV-spel bör alla delar i ledet 
känna till data- och TV-spelandets potentiella påverkan på spelare vilket forskarna erhåller 
genom forskning och därefter speldesigners genom utbildning och slutligen konsumenter 
från rekommendationssystem.  

5.3 Hur ska vi studera spelnormer?  
Forskningen är i dagsläget inte överens om till vilken utsträckning vålds-, sexism- och 
rasismnormer i data- och TV-spel påverkar spelaren, men vi anser att det är ett viktigt 
ämne att utforska mer genomgående på grund av data- och TV-spelens popularitet (MPRT, 
2015). Den framtida forskningen om våldsnormer i data- och TV-spel bör exempelvis 
fokusera på den kontext som spelaren befinner sig i när hen spelar, alternativa aspekter 
som kan påverka aggression så som nivå av realism, tempo, sämre kontroller och huruvida 
tävlingsmomentet har en betydelse för aggression eller inte. Vidare anser vi att det vore 
värdefullt att djupare undersöka skillnaden som uppmätts mellan pojkar och flickor för att 
utröna vad som är orsaken till detta. Fler studier bör utföra sina mätningar på vuxna 
individer för att fastställa om de påverkas till mer eller mindre grad än barn och ungdomar. 
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Slutligen skulle den samlade longitudinella forskningen gynnas av att använda andra 
datainsamlingsmetoder än enbart självskattande sådana.  

Vidare, eftersom ingen av de nuvarande modellerna för att förklara aggression, GAM, 
katalystmodellen eller den nedåtgående spiralmodellen, verkar förklara all varians 
för data- och TV-spel, så bör de utvärderas på nytt. Bör nya modeller tas fram för att kunna 
få tydligare resultat? Eller bör forskare diskutera en hybrid mellan modellerna? Oavsett så 
verkar dagens samlade forskning inte ha en komplett förståelse för hur aggression uppstår 
i samband med data- och TV-spelande.  

Vi anser att det bör utföras mer longitudinell forskning om sexism- och rasismnormer 
i data- och TV-spel och att forskare som undersöker dessa områden kan ta lärdomar från 
våldsforskningens snedsteg för att undvika att upprepa dem. Det vill säga att, som andra 
meta- och litteraturstudier påpekat (Attorney-General's Department, 2011: Dahlquist & 
Christofferson, 2011), inte överskatta effekterna som uppmäts och undvika att vara del av 
en moralpanik. Vi anser även att framtida forskning om sexism- och rasismnormer bör ta 
hänsyn till data- och TV-spelens komplexa natur som upplevelse och kulturell produkt 
samt undvika att försumma den informatiska aspekten i dessa.  

Lärdomarna som dragits av data- och TV-spelens påverkan på individen kommer med 
stor sannolikhet bli aktuella på nytt i och med att tekniker som Augumented Reality (AR) 
och Viritual Reality (VR) blir allt mer förekommande. I takt med att utvecklingen av 
artificiell intelligens (AI) ökar blir frågan om vem som ansvarar för vår teknik än mer 
komplicerad. Kommer vi låta artificiell intelligens designa data- och TV-spel i framtiden? 
Vem ansvarar i sådana fall för normerna i dessa data- och TV-spel? AI eller AI-utvecklare? 
Dock lär det bli en ännu mer omfattande fråga då dessa tekniker kommer att användas i 
fler delar av samhället än enbart data- och TV-spel. Exempel på områden där dessa 
tekniker kommer etableras i framtiden är industri, sjukvård, kommunikation och otaliga 
andra exempel (Reality Technologies, u.å, Adext, u.å). 

6. Slutsats 
Dagens longitudinella forskning har ett ensidigt fokus på våldsnormen i data- och TV-
spel och bör lägga mer resurser på att studera sexism- och rasismnormer i dem. Vidare 
visar den samlade forskningen att det finns ett positivt samband mellan spelande av 
våldsamma data- och TV-spel och aggressivt tänkande och beteende. Hur stark effekten är 
och vad som orsakar den är inte fastställt, men forskningen indikerar att yngre individer 
möjligtvis påverkas mer än äldre och att pojkar påverkas mer än flickor. I dagsläget 
studerar dock den longitudinella forskningen knappt olikheterna i data- och TV-
spelens design och de olika kontexter som spelandet äger rum i. Forskningsfrågan är 
således inte konklusiv och bör studeras djupare.  

Något som dock inte går att förneka är att det skett en förändring av samhällets 
medienormer i takt med data- och TV-spelens utveckling. Eftersom data- och TV-spelen är 
fortsatt våldsamma och data- och TV-speldesigners förbättrar deras grafik når 
spelbranschen ständigt nya nivåer av våldsförverkligande, ligger ansvaret hos 
spelindustrin, forskare, återförsäljare, konsumenter och spelare att göra det bästa möjliga 
av data- och TV-spel och dess påverkan på våra normer.   
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