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Abstract: 

The use of computer and video games has increased immensely over the past few 

decades and today a majority of the Swedish population enjoys them on a daily basis. 

With such a large number of frequent users, the media reporting on the subject of 

games becomes interesting and important. How are games represented in the media, 

and has there been any change in the way they are portrayed as their popularity has 

grown?   

The aim of this study is to determine if and how the portrayal of computer and video 

games in Swedish newspapers has changed during the period 1995–2012. The study 

was conducted with the use of quantitative content analysis and the empirical data 

was collected from the two most widespread newspapers in Sweden – DN and 

Aftonbladet. The main theories used to analyze and interpret the data consisted of 

framing theory and theories on the concept of moral panics.     

The result of the study shows that there has been a large increase in the number of 

articles that treats the subject of games, especially in the period 1995—2002. When 

games are described in negative contexts, the issue most often discussed is the violent 

content and the negative effect it has on the user. In recent years, however, more 

focus has been directed towards the beneficial effects of games.  
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1. Inledning 

TV- och datorspel är en underhållningsform som ökat väsentligt i popularitet under 

de senaste årtiondena. Enligt en undersökning  har spelförsäljningen i Sverige mer än 

fördubblats sedan slutet av 90-talet och idag spelar hela 81 procent av svenskar i 

åldrarna 15-60 någon form av datorspel på regelbunden basis 

(dataspelsbranschen.se, 121115). I samband med spelens ökade popularitet har det 

också på senare tid börjat bedrivas mer forskning på området, med kraftigt 

varierande inriktingar och resultat. I vissa undersökningar har fokus legat på 

våldsaspekten och den negativa inverkan som våldsamma spel kan åsamka spelaren, 

medan andra har riktat in sig på mer positiva effekter av spelandet som exempelvis 

ökade spatiala och organisatoriska förmågor.  

    På grund av det ständigt ökande intresset kring spel, både från allmänheten och 

forskningsvärlden, är det intressant att undersöka hur den mediala framställningen 

av spelvärlden ter sig. Denna studie syftar till att göra just det, men även till att 

utröna om spelens ökning i popularitet sedan mitten av 90-talet inneburit någon 

förändring av dess framställning i svenska medier.  

(Uppsatsens titel är ett citat hämtat från spelet Portal 2) 

1.1 Bakgrund 

Spelkulturen har genomgått en markant förvandling och utveckling sedan 

uppkomsten av det första digitala spel som fick betydande spridning. Spelhistorien 

präglas av ett antal generationsskiften och har sitt ursprung i Spacewar, som 

skapades av en grupp MIT-studenter i början av 60-talet. Spacewar var mycket enkelt 

i sin uppbyggnad och gick ut på att två människor skulle tävla genom att skjuta 

missiler på varandra. Sin primitiva framtoning till trots kan det beskrivas som den 

äldsta föregångaren till dagens moderna TV- och datorspel (smp.se 121114).  

    Tio år efter Spacewars uppkomst grundades det välkända spelföretaget Atari och 

den första konsolen för hemmabruk lanserades. Arkadmaskiner började dyka upp i 

köpcenter och på restauranger och odödliga klassiker som Space Invaders och Pac 

Man såg dagens ljus. På åttiotalet introducerades de första föregångarna till Game 

Boy i och med Game & Watch, som var handhållna spelmaskiner med inbyggd klocka 

och väckarklocka. Under samma årtionde lanserades även spelkonsolerna 

Commodore 64 och Nintendos NES som båda blev mycket populära och omtyckta 
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(smp.se 121114). 

    Game Boy introducerades slutligen år 1989 och såldes i över 120 miljoner 

exemplar. Den lilla batteridrivna konsolen kunde visa fyra gråskalor och banade väg 

för storklassiker inom spelvärlden, bland annat blockbyggarspelet Tetris. I mitten av 

nittiotalet övergick spelen från två dimensioner till tre vilket medförde nya 

möjligheter och ett kliv mot mer verklighetstrogna spel. Tekniken och med den 

grafiken har sedan dess förfinats och börjar idag i vissa fall närma sig något som kan 

liknas vid fotorealism. Spelen har också sett stora förändringar rent dramaturgiskt 

och berättarmässigt och kan i utvalda fall både i budget och produktion liknas vid 

påkostade hollywoodfilmer (smp.se 121114). 

Spelmediet har därmed utvecklingsmässigt en ljus historia bakom sig och idag utgör 

det en av de allra populäraste underhållningsformerna i hemmen. Trots detta, eller 

kanske på grund av det, har spelkulturen präglats av mycket kontrovers och ofta givit 

upphov till debatt i medierna. Ett vanligt exempel är våldsdiskussionen som startade 

redan på 70-talet med bilspelet Death Race. Trots den simpla grafiken och 

avsaknaden av färg var faktumet att spelet gick ut på att köra över människor nog för 

att skapa så starka reaktioner att utgivarna tvingades ta bort spelet från 

butikshyllorna (gamespot.com, 121115). I takt med spelens förbättrade grafik och 

ökade realism har denna debatt fortlöpt och pågår än idag. Ett annat exempel på 

vanligt förekommande kritik är diskussionen kring unga människors spelvanor och 

risken för spelberoende. Här ligger det huvudsakliga argumentet i att barn och 

ungdomar som spelar mycket tappar koncentrationsförmågan och att motivationen 

till skolarbete och andra viktiga åtaganden därmed blir lidande.  

Kritiken till trots fortsätter spelen att stiga i popularitet vilket också delvis avspeglar 

sig i mediernas ökade rapportering kring dem. Idag är det inte ovanligt att spel precis 

som filmer eller böcker tilldelas utrymme i dags och kvällstidningar i form av 

recensioner eller förhandstittar. SVT har på sin webbsida under flera år rapporterat 

live från den stora datorspelsmässan Dreamhack och år 2012  sändes programmet för 

första gången över det marksända nätet (svt.se). Att rapporteringen kring spel har 

ökat i kvantitet tycks därmed vara uppenbart, frågan är om denna ökning även 

medfört någon förändring av hur spelen framställs och porträtteras? 

I varje kommunikativ process sker en gestaltning av det som förmedlas. 

Gestaltningar är ofrånkomliga och formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor 
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och betoningar (Strömbäck 2009; 121). Genom att studera hur dessa val ser ut i 

rapporteringen kring spel går det att urskilja vilka aspekter som får störst fokus och 

hur den allmänna framställningen ser ut. Spelkulturen är idag större än någonsin och 

berör en betydande stor del av den svenska befolkningen. Därför är det intressant att 

undersöka hur dess representation i medierna ser ut och vilken bild av den som 

vanligtvis förmedlas.   

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att utröna om det i takt med TV-och datorspelens 

ökning i popularitet sedan 90-talet skett någon förändring eller utveckling av hur spel 

porträtteras i svensk dagspress och om så är fallet, även undersöka hur denna 

utveckling sett ut.  

1.3 Frågeställningar 

Hur har framställningen av dator och TV-spel i svensk dagspress förändrats sedan 

år 1995? 

 Vilka negativa eller positiva effekter av spel och spelande har fått ta störst plats 

i framställningen av spel? 

 Vilka aktörer förekommer oftast i artiklarna? 

 I vilka olika sammanhang beskrivs spel och hur fördelningen mellan dessa 

sammanhang ut? 

 Vilka av spelens egenskaper får ta störst plats i framställningen? 

 Hur ser eventuella skillnader mellan morgon- och kvällspressens framställning 

av dator- och TV-spel ut? 
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2. Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt beskrivs och förklaras de begrepp som kommer att ha genomgående 

relevans i denna studie.  

2.1 TV- och datorspel 

Ordet spel kan användas för att beskriva flera olika fenomen och riskerar därför att ge 

upphov till förvirring. Kategorin TV- och datorspel inbegriper alla typer av digitala 

grafikbaserade spel som utövas med hjälp av en dator, eller en konsol kopplad till en 

TV. Viktigt att komma ihåg är att begreppet dator här inte begränsas till den 

traditionella persondatorn med skärm och tangentbord, utan även kan innefatta 

exempelvis mobiltelefoner och surfplattor. Sammanfattningsvis syftar Spel i denna 

uppsats till alla spel i digital form som utövas på konsol, traditionell dator, 

mobiltelefon, surfplatta eller arkadmaskin.  

2.2 Dagspress 

Termen dagspress kan ibland förväxlas med begreppet morgonpress. "Morgonpress" 

syftar till tidningar som exempelvis Dagens Nyheter som kommer ut på morgnarna. 

"Dagspress" används i denna uppsats som ett samlingsord för att beskriva både 

morgon- och kvällstidningar på ställen där en åtskillnad mellan dem inte är relevant.   
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3. Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som används för att tolka resultaten 

från undersökningen. Avsnittet inleds med en beskrivning av gestaltningsteorin och 

en diskussion kring begreppet kultur för att sedan avslutas med en redogörelse för 

moralpanikteorin och ett exempel på tidigare forskning kring moralpanik i relation 

till spel och spelande.  

3.1 Gestaltningsteori 

Gestaltningsteorin är också känd under det engelska begreppet framing. ”To frame” 

innebär att någonting utformas eller inramas på ett särskilt sätt och begreppet 

myntades ursprungligen av sociologen Erving Goffman (Strömbäck 2009; 119). 

Goffman (1974) fokuserade på det sociala samspelet mellan människor  och menade 

att denna interaktion kunde liknas vid en teaterscen där alla individer spelar olika 

roller för att framställa sig själva på ett visst sätt inför sin publik. Genom att avsiktligt 

eller oavsiktligt uttrycka sig på ett särskilt sätt kommer individen i fokus också att i 

någon mån påverka sin omgivning. Sättet att uttrycka sig styrs i sin tur av vilka 

underliggande mål individen har med interaktionen. Kanske eftersöks en hög 

uppfattning från de andra, eller kanske vill individen skapa ett harmoniskt 

förhållande så att interaktionen kan fortlöpa. Oavsett motiv ligger det i dennes 

intresse att på ett eller annat sätt kontrollera omgivningens intryck av hen (Goffman 

1974; 11f). 

Gestaltningsteorin hade därmed från början ingen tydlig koppling till medieanalys 

utan fokuserade istället på sociala institutioner och ramverk och de interaktioner som 

utspelar sig inom dessa. Ur detta sociologiska perspektiv handlar gestaltningar om 

hur människor skapar mening ur tidigare erfarenheter, oavsett om dessa erfarenheter 

är direkt upplevda eller indirekta. Att söka mening i tillvaron är något som alla 

individer strävar efter och därför blir gestaltningsprocesser ofrånkomliga - vid varje 

interaktion med andra människor gestaltar vi verkligheten på ett speciellt sätt. Detta 

gäller för alla människor, inte minst journalister, varför  gestaltningsteorin har 

mycket hög relevans även vid undersökningen av olika medier. I och med detta har 

gestaltningsteorin under de senaste decennierna varit en av de mest välanvända 

teorierna inom medieforskningen (Strömbäck 2009; 118f).  



6 
 

Enligt Strömbäck (2009) kan gestaltningsteorin anta ett flertal olika skepnader 

beroende på undersökningsområde. I en version handlar den om hur mediernas 

framställning av verkligheten kan påverka hur människor väljer att uppfatta samma 

verklighet. I en annan version handlar gestaltningsteorin om hur medierna kan 

reproducera och sprida den verklighet som är central i olika ideologier genom att 

framställa verkligheten på visst sätt medan andra synsätt utelämnas. Avslutningsvis 

kan gestaltningsteorin helt enkelt handla om mediernas innehåll och vad det i själva 

verket representerar (Strömbäck 2009; 119). 

En vanlig beskrivning av medierna är att de representerar en spegelbild av 

verkligheten och att det med hjälp av nyheter går att skaffa sig en objektiv bild av hur 

denna verklighet ser ut. Denna uppfattning finns det dock inga egentliga belägg för 

då nyhetsförmedling i likhet med Goffmans (1974) teatermetafor med skådespelaren 

och publiken i någon mån präglas av medvetna eller omedvetna val från avsändarens 

sida. Avsändaren består i det här fallet av medierna i allmänhet, av redaktionerna 

eller av enskilda journalister och valen kan handla exempelvis om ämne, perspektiv, 

källor, ord eller av vad som skall betraktas som fakta (Strömbäck 2009; 120).  

Entman (1993) menar att gestaltningar i grund och botten handlar om urval och hur 

delar av detta urval görs extra framträdande;  

 Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och 

 göra dem mer framträdande i en kommunikativ text, på ett sätt som föreslår 

 vissa specifika problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska 

 värderingar och/eller sätt att lösa problem (Entman 1993; 52 översättning 

 Strömbäck 2009). 

 

En ensam mening i en text kan enligt Entman innehålla flertalet av ovan beskrivna 

gestaltningsfunktioner samtidigt som många andra meningar kan vara helt fria från 

dem. Texten som helhet behöver dessutom inte nödvändigtvis inkludera alla de fyra 

funktioner som nämns i citatet ovan (Entman 1993; 52). 

Trots att det finns ett antal olika definitioner av gestaltningsteorin är några centrala 

element återkommande. Strömbäck (2009) sammanfattar dessa gemensamma 

nämnare på ett konkret och övergripande sätt: 
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 Gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller omedvetet 

 organisera information och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, 

 perspektiv, källor och betoningar. Inneboende i gestaltningar är vissa 

 dominerande problemformuleringar, tolkningar och moraliska omdömen och 

 eventuellt också olika förslag till lösningar. En annan återkommande aspekt 

 är att gestaltningar är ofrånkomliga. Att kommunicera är att gestalta 

 (Strömbäck 2009; 121). 

Strömbäck presenterar avslutningsvis några exempel med vilka gestaltningsteorin på 

ett enkelt sätt kan förklaras och förtydligas. Ett av dem handlar om glaset som kan 

beskrivas som antingen halvfullt eller halvtomt. I båda fallen är mängden vätska i 

glaset densamma, men om det framställs om halvtomt finns det ett underliggande 

krav på att det bör fyllas på. Om det däremot beskrivs som halvfullt existerar plötsligt 

inte behovet av påfyllning (Strömbäck 2009; 122). 

Ytterligare ett exempel på en gestaltning kan vara hur en kulturyttring samtidigt kan 

beskrivas som både "skräpkultur" och "populärkultur". Begreppen används för att 

beskriva samma typ av innehåll, men det första insinuerar att det är fråga om något 

som är dåligt och av lägre status, medan det senare snarare antyder att det handlar 

om något som många tycker om. Detta avslutande exempel leder oss vidare in på 

nästa avsnitt, där skillnaden mellan olika kulturbegrepp diskuteras mer ingående.  

3.2 Populärkultur och finkultur 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka en relativt modern kulturform och 

urskilja förändringar i dess framställning över tid kan det vara lämpligt att i korthet 

utforska kulturbegreppet och dess olika förgreningar. Gränserna mellan olika 

kulturkategorier är i högsta grad flytande och hur de skall definieras beror ofta på 

vem som tillfrågas och när.  

Termen populärkultur brukar allmänt användas som beskrivning av kulturprodukter 

inom områden som film, tv, radio, mode, litteratur och musik som huvudsakligen 

konsumeras av den stora majoriteten i ett samhälle (Lindgren 2005; 17). Begreppet 

används också vanligen som motsats till olika former av ”högre” kultur, så kallad 

finkultur (ne.se 121203). Utifrån dessa grundläggande begreppsbeskrivningar bör 

uppsatsens huvudsakliga undersökningsobjekt, TV- och datorspel, med enkelhet 

kunna kategoriseras som populärkultur. 
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Att definiera begreppet kultur som helhet och dess olika inriktningar i synnerhet är 

dock något mer komplicerat än så. Finkulturen, som länge utgjort en referenspunkt 

vilken andra kulturformer har definierats utifrån, är inte längre en lika tydlig och 

gångbar term som den en gång varit. Följdaktligen bör alla begrepp som definieras i 

relation till finkulturen hanteras med varsamhet (Lindgren 2005; 25).  

Sociologen Simon Lindgren betonar i sin bok "Populärkultur - Teorier, metoder och 

analyser" problematiken i att beskriva populärkulturen som en motpol till 

finkulturen. Utifrån detta synsätt blir populärkulturen en andra klassens alternativ 

vars målgrupp inte innesitter förmågan att uppskatta eller förstå sig på finkulturen. 

Viktigt att poängtera, menar Lindgren, är då att åtskillnaden mellan de två begreppen 

härstammar från 1800-talets senare hälft då konst, musik och opera som tidigare 

varit del av en folklig och allmän kultur plockades upp av samhällets elit och 

ettikerades som högre stående (Lindgren 2005; 34).  

Att beskriva populärkultur som motsatsen till finkultur bygger således på att det går 

att värdesätta kulturella uttryck som bättre eller sämre. Lindgren (2005) refererar 

här till Pierre Bourdieus studie av smakkulturer i 1960-talets Frankrike där 

författaren menar att sådana kulturella åtskillnader i grunden fyller en funktion för 

klassamhällets maktordning. De som besitter förmågan att förstå finkulturen och 

avkoda vad som skall betraktas som bra och dåligt vidmakthåller en åtskillnad från 

dem som saknar den och kan därmed utmärka sig som förfinade. Den stora massan 

som står utanför den förfinade skaran dras enligt denna uppfattning till den 

"populära smaken" där det enkla och lättillgängliga uppskattas i högre grad än det 

abstrakta och komplexa (Lindgren 2005; 34f, Bourdieu 1986).  

Idag är det dock många gånger svårt att urskilja en tydlig gräns mellan den legitima 

och den populära smaken. Enligt Lindgren (2005) beror detta inte nödvändigtvis på 

att det inte finns några olikheter mellan dem, utan snarare på att kulturella uttryck 

ofta kan vara både populärkultur och finkultur på samma gång. Detta kan förklaras 

med att de tolkas olika beroende på vem som tillfrågas och i vilket sammanhang det 

sker. Samtidigt blir det allt vanligare att kulturen bär på dubbla koder och förmedlar 

budskap på olika plan (Lindgren 2005; 38). 

Därmed är det inte konstigt att sådant som enligt vissa definitioner skulle klassas 

som "skräpkultur" samtidigt kan uppnå en hög grad av erkännande och på många 
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plan likställas med klassiska finkulturella yttringar. TV-serien Sopranos är ett 

exempel på en kulturyttring som sin populärkulturella förpackning till trots hyllats av 

finkulturella förespråkare och i vissa sammanhang jämställts med Beatles och 

Shakespeare. Sopranos har även varit föremål för en stor konferens i New York där 

60 professorer från olika länder under fyra dagar diskuterade dess beståndsdelar från 

olika perspektiv och synvinklar (davidlavery.net, 121204).  

TV- och datorspelande är i mångt och mycket en populärkulturell företeelse som 

faller många i smaken, men samtidigt bär många spel på kvalitéer som enligt vissa 

definitioner också passar väl in i den finkulturella sfären.  

    Andra av spelens vanligt förekommande egenskaper är dock inte lika allmänt 

uppskattade, exempelvis våldsinnehållet som ibland givit upphov till debatt i 

medierna. Med anledning av spelens mer kontroversiella sidor skall nästkommande 

avsnitt behandla begreppet moralpanik.   

3.3 Moralpanik 

I uppsatsens inledningskapitel konstaterades att dator- och TV-spel är en kulturform 

som ofta präglats av kontrovers och att en del av denna kontrovers utgörs av en 

debatt kring spelens negativa influenser över sina användare. Med detta som grund 

är det intressant att diskutera innebörden av begreppet moralpanik och presentera 

hur tidigare forskning inom detta ämne sett ut.  

3.3.1 Folk Devils and Moral Panics 

Den engelske forskaren Stanley Cohen har ägnat mycket tid till att studera fenomenet 

moralpanik och han beskriver begreppet i sin studie ”Folk Devils and Moral Panics” 

från 1972. Studien syftade till att undersöka motsättningarna mellan två 

ungdomsgrupperingar i England under 60-talet, mods och rockers, och mediernas 

bidrag till moralpaniken som omgärdade dem.  

Cohen (2002) menar att samhällen då och då genomgår perioder av moralpanik vilka 

utlöses av att ett tillstånd, en händelse, en person eller en grupp av människor 

framträder och utmärks som ett hot mot samhälleliga värden och intressen. Hotet 

presenteras av medierna på ett tillspetsat och stereotypiskt vis och de moraliska 

barrikaderna bemannas av redaktörer, biskopar, politiker och andra ”rättänkande” 

människor. Ackrediterade experter avkunnar diagnoser och föreslår lösningar och 

olika sätt att hantera problemet utvecklas. I vissa fall passerar moralpaniken och 
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försvinner, men ibland kan den få långvariga effekter och bidra till samhälleliga 

förändringar i form av exempelvis nya lagstiftningar (Cohen 2002; 1).     

En stor del av Cohens studie fokuserar på förståelsen kring mediernas roll i 

skapandet av moralpaniken. Massmedierna, menar han, lägger ofta stort fokus på 

olika typer av samhälleliga avvikelser som exempelvis skandaler, sensationella brott 

och bisarra händelser. En av anledningarna till detta kan tänkas vara chockfaktorn 

och underhållningsvärdet i sådana nyheter, men de utgör samtidigt en 

informationskälla kring samhällets normativa konturer. De informerar oss om rätt 

och fel, om vilka gränser som inte bör överskridas och om vilka former och skepnader 

"ondskan" kommer i (Cohen 2002; 8).  

Uppfattningen om vad som är avvikande från normen och bör klassas som "farligt" 

formas alltså enligt Cohen (2002) till stor del av medierna, vilka då redan filtrerat 

informationen genom sina egna definitioner av vad som utgör nyheter och hur de bör 

presenteras. Vidare präglas dessa nyheter ofta av de kommersiella och politiska 

ramverk inom vilka tidningar, TV och radio rör sig. Mediernas framställning av olika 

fakta är ibland tillräcklig för att generera upprördhet, oro eller panik och när dessa 

känslor sammanfaller med uppfattningen att särskilda värderingar behöver 

beskyddas uppstår en förutsättning för att nya sociala problemdefinitioner skapas. I 

förlängningen kan detta händelseförlopp i vissa fall utlösa den så kallade 

moralpaniken (Cohen 2002; 7).  

    Ett tydligt exempel moralpanik som utspelat sig i Sverige är den så kallade 

videovåldsdebatten som flammade upp under 1980-talet. I kommande avsnitt 

diskuteras denna händelse mer ingående.   

3.3.2 Medierna, Medierådet och Moralpaniken 

Mattias Svensson är redaktör på magasinet neo (magasinetneo.se) och skriver även i 

bland annat kulturmagasinet Voltaire 1. År 2009 publicerades rapporten "Medierna, 

Medierådet och Moralpaniken", i vilken Svensson undersöker hur datorspel 

presenteras i medierna och jämför detta med 1980-talets videovåldsdebatt (Svensson 

2009).  

                                                   
1 Svenssons politiska engagemang och ställningstaganden har noterats, men ej ansetts vara relevanta 
då den information som använts i detta avsnitt inte huvudsakligen berör politiska aspekter utan 
snarare syftar till att förklara hur videovåldsdebatten uppkom och hur den hanterades av medierna.  
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Videovåldsdebatten på 1980-talet har kommit att bli ett klassiskt svenskt exempel på 

politisk och medial moralpanik. Den fick sin början i SVT-programmet Studio S där 

föräldrar och politiker diskuterade problematiken i att barn och ungdomar genom 

den nya videotekniken nu utan vidare kunde få tillgång till våldsamma filmer. Barnen 

beskrevs som offer som tittade på filmerna mot sin vilja och i slutändan mådde dåligt 

av dem. Föräldrarna beskrevs som maktlösa eftersom barnen kunde titta utan deras 

vetskap eller hos någon kompis. De onda, eller de som Cohen skulle kalla för ”folk-

devils” (Cohen 2002; 8), utgjordes i debatten av videouthyrarna som var de som 

tillhandahöll de våldsamma filmerna. I programmet ställdes krav från föräldrarna på 

att politikerna skulle ”göra något åt saken” (Svensson 2009; 8).  

Tidningarnas bidrag till debatten efteråt såg olika ut, men ingen av dem ifrågasatte 

ifall videovåldet verkligen utgjorde ett problem, eller den passiva bild av föräldrar och 

barn som uppmålats i programmet. Intresset från dagspressen slocknade relativt fort 

men i riksdagen blev videovåldet ett återkommande ämne med förbud mot 

våldsskildringar för personer under 15 år som en av följderna (Svensson 2009; 8f). 

Svensson (2009) fastsäller i rapporten att videovåldsdebatten innehöll absurda 

överdrifter med syfte att förstora bilden av filmerna som ett hot. Tillgängligheten till 

filmerna bland minderåriga var överdriven och deras antagna effekter på ungdomar 

grundade sig inte i några undersökningar utan baserades på ett par utvalda 

våldsamma filmklipp. Senare avslöjades också att de intervjuer med barn som visats i 

Studio S-programmet varit fingerade (Svensson 2009; 10). 

I undersökningen av datorspelsdebatten har Svensson (2009) studerat utvalda 

artiklar i morgontidningen Dagens Nyheter och kvällstidningen Expressen. Som 

motivering till att denna debatt är jämförbar med diskussionen kring videovåldet 

menar författaren att datorspelen precis som videofilmerna kritiserats för sitt 

våldsinnehåll, där det till och med hävdats att spelen på grund av sin interaktiva 

natur är mer förråande än filmerna (Svensson 2009; 12).  

Resultatet från Svenssons undersökning visar att Dagens Nyheter är mestadels 

positiva till datorspelen. Till skillnad från hur det såg ut i videovåldsdebatten 

kommer här flera parter till tals och spelarna får ofta själva beskriva sitt eget 

perspektiv på saken. Även i de artiklar där spelen kritiseras förs motargument in och 

kritiken bemöts från flera olika synvinklar (Svensson 2009; 12f).   
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I Expressens rapportering finns det enligt Svensson ingen tydlig linje, artiklarna 

svänger mellan positivt och negativt utan att något särskilt mönster går att urskilja. 

Tydligt är dock att rapporteringen i Expressen mer frekvent behandlar spelens 

farlighet eller ofarlighet, till skillnad från i Dagens Nyheter där större fokus ligger på 

själva spelen och spelrelaterade händelser. Författaren fastställer att vissa av 

Expressens artiklar innehåller drag av moralpanik, men till skillnad från i 

videovåldsdebatten har inga politiker eller företagare ställts till svars och avkrävts 

åtgärder. Inga ungdomar har heller utmålats som passiva offer för spelvåldet. 

Sammanfattningsvis följer medieskildringen av datorspel enligt Svensson inte 

moralpaniska linjer, även om utvalda artiklar, främst i tidningen Expressen, 

innehåller tydliga drag av det (Svensson 2009; 15ff).   
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4. Material och metod 

I detta kapitel förklaras hur materialurvalet gått till, vilka avgränsningar som gjorts 

och varför. Avsnittet innehåller också en beskrivning av den valda 

undersökningsmetoden och en redogörelse för hur och varför den använts just i 

denna studie.  

I denna uppsats har undersökningen genomförts med hjälp av kvantitativ metod. 

Ordet ”kvantitet” kan översättas till ”storlek” eller ”mängd” vilket också skvallrar om 

hur denna typ av metod används – för att ta reda på ”hur mycket” eller ”hur många” 

av något som kan urskiljas i materialet. En undersökning av det här slaget bygger 

således på en förutbestämd indelning av variabler som det sedan är möjligt att ställa 

kvantitativa frågor om (Hartman 2004; 205). Innan undersökningen kan påbörjas 

måste dock materialet avgöras och samlas in samtidigt som eventuella avgränsningar 

måste definieras.   

 

4.1 Urval och avgränsningar 

Undersökningen bygger på artiklar hämtade ur Dagens Nyheter och Aftonbladet 

publicerade mellan år 1995 fram till och med år 2012. Tidningsurvalet består således 

av en morgontidning och en kvällstidning, vilket i undersökningen medför 

möjligheter till jämförelse mellan de två. Kvällstidningar är i större utsträckning än 

morgontidningar beroende av lösnummerförsäljning vilket ofta resulterar i en mer 

sensationsinriktad journalistik där intresse hos konsumenterna väcks med hjälp av 

chock och nyfikenhet. Morgontidningar tenderar att i mindre utsträckning använda 

sig av dessa grepp då deras största inkomstkälla består av prenumeranter, vilka inte 

behöver lockas till köp med stora sensationsartade löpsedlar och rubriker.  

Att urvalet har avgränsats till just Dagens Nyheter och Aftonbladet beror på att dessa 

två tidningar är störst i Sverige inom sina respektive kategorier och således når ut till 

flest läsare. Dagens Nyheters upplaga uppgår på vardagar till 285 700 exemplar och 

på söndagar till 330 000 exemplar (www.ne.se 121129). Den tryckta upplagan har 

under de senaste åren minskat samtidigt som den nätbaserade versionen av 

tidningen har sett en ökning i antal besökare. Totalt sett läses tidningen av 858 000 

människor varje dag och webbsidan har 1,1 miljoner unika besökare per vecka (dn.se 

121129). Aftonbladet har en daglig upplaga på 240 000 exemplar samtidigt som 
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webbsidan (aftonbladet.se) har ungefär 2 miljoner unika besökare per dag (ne.se 

121129). Enligt tidningens egna statistik uppgår dess totala räckvidd till ungefär 2,5 

miljoner människor per dag (aftonbladet.se 121129). Siffror från 

branschorganisationen Tidningsutgivarna visar att Dagens Nyheter och Aftonbladet 

idag är de två största dagstidningarna i Sverige räknat på storlek i upplaga per dag 

(mediekompass.se 121129).    

4.1.2 Undersökningsperiod 

Undersökningsperioden var inledningsvis tänkt att sträcka sig över 20 år; 1992-2012. 

Anledningen till att gå så långt tillbaks i tiden som till början av 90-talet grundar sig i 

studiens syfte – att fånga upp eventuella förändringar i rapporteringen kring spel. 

Genom att gå så långt tillbaks som möjligt ökar chansen att en sådan typ av 

utveckling kan urskiljas. Efter en provsökning i mediearkivet framgick dock att 

antalet artiklar rörande ämnet spel var nästintill obefintligt år 1992. För att lösa detta 

problem fick startdatumet flyttas fram till ett årtal då antalet artiklar var stort nog för 

att undersökningen skulle kunna genomföras. Detta resulterade slutligen i 17-

årsperioden 1995-2012. För att fånga upp förändringar i rapporteringen kring spel 

under denna period gjordes totalt tre stycken nedslag;  år 1995, 2002 och 2012. 

Denna relativt långa period med nedslagspunkter med flera års mellanrum valdes för 

att en eventuell utveckling eller förändring i framställningen av spel enkelt skulle 

kunna urskiljas i undersökningsresultaten.  

4.1.3 Artiklar 

Artikelurvalet har tagits fram med hjälp av en sökning i databasen retriever 

(retriever.se) på artiklar i svensk tryckt press (Dagens Nyheter och Aftonbladet) 

innehållande något eller flera av följande ord;  

-datorspel  

-dataspel 

-tvspel 

-tv-spel  

-spelkonsol  

-gameplay  

Dessa ord användes för att ringa in artiklar som berör det precisa ämnet dator- och 

TV-spel och samtidigt utesluta artiklar som faller inom andra ämnesområden som 
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exemepelvis sällskapsspel eller dobbelspel2.  

    En sökning på artiklar som innehåller något eller flera av dessa ord har dock 

inneburit att en stor del av sökträffarna består av texter som inte nödvändigtvis 

handlar specifikt om spel, utan snarare använder dem som jämförelse till något annat 

eller för att beskriva olika personligheter eller intressen. Eftersom undersökningen 

syftar till att studera hur spel framställs och framförallt i vilka sammanhang de 

porträtteras har detta dock inte utgjort ett problem, utan har snarare blivit 

ändamålsenligt.  

För att undvika att artikelurvalet blir ensidigt eller präglas av särskilda tidstypiska 

händelser är det viktigt att göra nogranna avvägningar kring vilka tidsperioder 

materialet skall hämtas från och vilka specifika artiklar som skall väljas ut (Østbye 

2004; 217). De tre årtalen - 1995, 2002 och 2012 - fastställdes som tidigare nämnt 

utifrån syftet att undersöka en långvarig utveckling som grund, men det var även 

viktigt att artiklarna från respektive årtal utgjorde ett representativt 

undersökningsmaterial. Genom att arbeta med så kallade syntetiska veckor är det 

möjligt att undvika att ett visst ämne eller en händelse får för stor dominans, något 

som det finns risk för vid undersökning av längre sammanhängande perioder. En 

sådan modell kan gå ut på att exempelvis måndagen i vecka 1 väljs ut, därefter 

tisdagen i vecka 2, onsdagen i vecka 3 och så vidare tills hela undersökningsperioden 

är avverkad. Genom användningen av syntetiska veckor skapas en trovärdig 

helhetsbild av tidningarnas innehåll under perioden (Østbye 2004; 218). 

Att använda denna metod visade sig dock bli problematisk i just denna studie. Då 

mängden sökträffar redan begränsats kraftigt av de specifika sökord som matats in i 

databasen blev resultatet att sökningen, i synnerhet under år 1995 då antalet artiklar 

redan var relativt få, under många dagar helt saknade träffar. För att komma runt 

detta problem utformades en ny modell där urvalet skedde utefter ett veckospecifikt 

mönster. Under januari valdes vecka 1 och 3, under februari vecka 2 och 4, under 

mars återigen vecka 1 och 3 och så vidare tills totalt 24 veckor per årsperiod valts ut. 

Med hjälp av denna metod säkerställdes att det i varje nedslag fanns material att 

hämta upp. Artikelurvalet skedde följdaktligen utefter det mönster som visas i 

tabellen nedan: 

                                                   
2 Dobbelspel är olika vadslagningsspel som exempelvis trav, kasinospel eller lotto.  
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Januari: 1-7:e / 15-22:a Maj: 1-7:e / 15-22:a September: 1-7:e / 15-22:a 

Februari: 8-14:e / 23-30:e Juni: 8-14:e / 23-30:e Oktober: 8-14:e / 23-30:e 

Mars: 1-7:e / 15-22:a Juli: 1-7:e / 15-22:a November: 1-7:e / 15-22:a 

April: 8-14:e / 23-30:e Augusti: 8-14:e / 23-31:a December: 8-14:e / 23-31:a 

 

Denna urvalsmetod följer inte helt och hållet principen med syntetiska veckor som 

förklarats ovan, men kan ändå i och med det slumpartade mönstret ge en trovärdig 

helhetsbild av tidningsrapporteringen under respektive  undersökningsår. Metoden 

innebar även att ett rimligt antal artiklar kunde samlas in utan att materialet för den 

delen blev för omfattande eller ohanterligt.  

    Även om urvalsprocessen till största delen har byggts på slumpmönstret har även 

vissa strategiska drag förekommit, vilket inneburit att artiklar som inte ansetts kunna 

belysa sakfrågan har valts bort (Østbye 2004; 220). Exempel på texter som inte 

kommit med i urvalet är olika topplistor, kortare notiser eller artiklar där spel 

omnämns i sådan liten utsträckning att en kodning av dem hade blivit problematisk. 

Det kan självklart diskuteras huruvida det hade varit meningsfullt att koda även 

dessa artiklar och om bortvalet av dem påverkar slutresultatet i någon riktning. Valet 

att inte koda dessa texter grundar sig i att det skulle generera ett stort internt bortfall 

och medföra svårigheter i tolkningen av variabelvärdena.  

Urvalsprocessen resulterade i följande undersökningsmaterial: 

 

Antal DN 1995 AB 1995 DN 2002 AB 2002 DN 2012 AB 2012 

Sökträffar: 46 107 66 249 147 150 

Urval: 19 27 27 52 40 35 

 

Artikelurvalet mynnade ut i sammanlagt 200 artiklar från de tre undersökningsåren. 

Nästa steg i processen bestod av att utforma variabler och genomföra själva 

undersökningen på det insamlade materialet.  
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4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

I en kvantitativ innehållsanalys ligger fokus på att få fram systematiska, så objektiva 

som möjligt och kvantitativa beskrivningar av innehållet i ett budskap. För att 

analysen skall vara systematisk är det viktigt att generella regler för hur materialet 

skall behandlas formuleras på förhand. Dessa regler spelar också en viktig roll för 

objektiviteten, som innebär att den enskilde forskarens egna värderingar och åsikter 

till största möjliga mån bör hållas utanför bearbetningen av materialet. Det ideala 

scenariot är att någon annan som går igenom samma material skall kunna komma 

fram till precis samma resultat. Att analysen är kvantitativ innebär att en 

siffermässig beskrivning av materialet eftersöks. Detta till trots går det även bra att 

ha med variabler och kategorier som fångar upp kvalitativa egenskaper i materialet 

(Østbye 2004; 214). 

Vid innehållsanalys är det vanligt att utgå från antingen form eller innehåll. Form 

innebär exempelvis att tidningsinnehållet klassificeras efter hur stora delar av 

materialet som utgörs av rubriker eller hur många referenser som anges. Innehåll kan 

istället innebära att olika teman eller tendenser undersöks (Østbye 2004; 220). I den 

här studien består syftet av att studera hur ett fenomen framställs varför en 

tendensanalys utgjort den mest relevanta undersökningsmetoden. Detta innebär att 

störst fokus legat på faktorer såsom sammanhang, diskussion och aktörer medan 

sådant som utformning, artikellängd och antal referenser ej har mätts.  

    När de grundläggande principerna för vad som skall undersökas har fastställts kan 

själva analysinstrumentet, som skall användas för att genomföra undersökningen, 

utformas.   

4.2.1 Analysinstrument 

Bergström och Boréus (2012) beskriver analysinstrumentet som det verktyg vilket 

anger exakt vad som skall noteras i materialet. Detta kallas ofta för kodschema, där 

ordet "kodning" härstammar från att det som räknas i materialet noteras med hjälp 

av en sifferkod. För att undvika missförstånd i hur materialet skall bearbetas bör det 

även med kodschemat bifogas särskilda instruktioner (se bilaga 8.1) innehållande 

beskrivningar av hur kodningen skall genomföras i de fall där osäkerhet kan uppstå 

(Bergström & Boréus 2012; 54f). 
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Bergström och Boréus (2012) poängterar vidare att det vid kvantitativ 

innehållsanalys är en god idé att på förhand skaffa sig kännedom om materialet 

genom att läsa igenom delar av det. Därefter kan en första version av 

analysinstrumentet skissas fram och en provkodning kan genomföras (Bergström & 

Boréus 2012; 55). 

I denna studie lästes ett tjugotal artiklar igenom på förhand för att ge en inledande 

uppfattning kring vilka olika faktorer som kunde tänkas vara mätbara i materialet. 

Arbetsprocessen fortsatte sedan med utformningen av variabler som ansågs ha en 

hög relevans till studiens frågeställningar och de huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkterna. Detta mynnade ut i sammanlagt 18 stycken variabler vilka här 

sammanfattas i form av fem övergripande undersökningskategorier: 

1. Identifiering 

Denna studie bygger till stor del på möjligheten att genomföra jämförelser mellan de 

olika undersökningsperioderna och analysenheterna. Därför har två stycken "ID-

variabler" varit nödvändiga som anger vilken artikel som hör till vilken tidning och 

vilket årtal.  

2. Värdering, effekter och sammanhang 

Gestaltningsprocesser präglas i hög grad av medvetna eller omedvetna val från 

avsändarens sida. Dessa val kan bestå exempelvis av olika problembeskrivningar eller 

vilka aspekter av det givna fenomenet som avsändaren väljer att belysa (Strömbäck 

2009; 120). Variablerna i denna kategori är utformade med sådana gestaltningsval i 

åtanke och med hjälp av dem mäts bland annat om spelen porträtteras i negativa eller 

positiva sammanhang, om de värderas utifrån sitt innehåll eller sin påverkan på 

användaren och vilka problembeskrivningar som oftast används i samband med 

framställningen av dem. Mätningen av olika problembeskrivningar (våld, hälsa och 

socialt) kan utöver att kartlägga gestaltningsval dessutom bidra med 

tolkningsunderlag till hur den moraliska debatten kring spel sett ut. 

    För att definiera positiva, negativa och neutrala sammanhang används ett par 

förutbestämda riktlinjer. Ett exempel på ett positivt sammanhang är när ett spel 

beröms för några av sina egenskaper eller gynnsamma effekter, eller när det 

övergripande temat i artikeln där spelet omnämns är positivt. Ett negativt 

sammanhang är exempelvis när spelen omnämns i samband med, eller anges som 
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orsak till negativa händelser och effekter, såsom våldshandlingar eller hälsoproblem. 

Värdet "Neutralt" anges när varken en positiv eller negativ värdering kan urskiljas i 

artikeln, eller när fördelningen mellan dem anses vara jämn.   

3. Aktörer 

En annan betydande nämnare vid formandet av gestaltningar  är valet av källor och 

perspektiv (Strömbäck 2009; 121). I denna undersökning fångas dessa upp med hjälp 

av nio variabler vilka används för att mäta förekomsten av olika typer av aktörer i 

materialet. De mäter dessutom om aktören uttalar sig positivt eller negativt om 

ämnet spel;  

-Förälder positiv 

-Förälder negativ 

-Forskare positiv 

-Forskare negativ 

-Politiker positiv 

-Politiker negativ 

-Offentlig person positiv 

-Offentlig person negativ 

-Spelare 

Dessa kodas med värdet "1. ja" om den givna aktören kommer till tals, citeras eller 

omnämns som drivande kraft i artikeln och "2. nej" om den inte förekommer eller 

endast utgör en passiv roll i texten.      

4. Spelfokus 

På grund av urvalsmetoden består delar av materialet av artiklar där spel inte utgör 

huvudämne, utan endast nämns i relation till något annat. Genom att mäta 

"spelfokus" i artiklarna blir det möjligt att avläsa i hur stor del av 

undersökningsmaterialet spel är huvudämne och hur stor del som utgörs av artiklar 

där spel endast nämns. Mätvärdena från denna variabel kan ge tolkningsunderlag för 

hur spelintresset i de båda tidningarna varierat mellan undersökningsperioderna.   
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5. Målgrupp 

Strömbäcks (2009) exempel på hur beskrivningen av ett glas vatten kan förmedla 

olika budskap beroende på om det framställs som "halvfullt" eller "halvtomt" är 

mycket talande för hur en gestaltning kan påverka hur någonting uppfattas 

(Strömbäck 2009; 122). På liknande sätt är det ett rimligt antagande att något som 

beskrivs rikta sig mot barn och ungdomar uppfattas som mindre seriöst än något som 

framställs rikta sig mot vuxna människor, eller mot alla. Därför blir det betydelsefullt 

att också mäta vilken publik som anges som spelens huvudsakliga målgrupp.  

När variablerna definierats och införts i ett kodschema utformades tillhörande 

kodningsinstruktioner till de variabler som bedömdes behöva en utförligare 

förklaring. Fullständigt kodschema med kodningsinstruktioner återfinns i bilaga 8.1. 

4.2.2 Provkodning  

När en första version av kodschemat färdigställts bör en provkodning genomföras för 

att upptäcka eventuella tolkningsproblem och oklarheter (Bergström & Boréus 2012; 

55). Detta utfördes i denna studie på fem stycken slumpmässigt utvalda artiklar från 

undersökningsmaterialet och visade mycket riktigt att delar av kodschemat krävde 

ytterligare finslipning. De variabler som redan definierats i det här stadiet visade sig 

fungera relativt väl på materialet, det största problemet låg i att antalet variabler och 

variabelvärden var för få för att täcka in hela undersökningsområdet. Exempelvis fick 

en del tillägg göras i aktörskategorin då provkodningen visade att det förekom fler 

typer av aktörer än vad som tagits hänsyn till i den första utformningen av 

kodschemat. På liknande sätt kompletterades problembeskrivningarna med variabeln 

"hälsa" då ett behov av denna variabel kunde urskiljas i provkodningen.  

En av riktlinjerna vid kvantitativ innehållsanalys är som tidigare nämnts att 

forskarens objektivitet skall vara så hög som möjligt, alltså att resultatet skall kunna 

bli snarlikt oavsett vem som kodar materialet. Detta kallas också ibland för 

intersubjektivitet (Bergström & Boréus 2012; 56), och den säkerställdes i denna 

studie med hjälp av så kallad dubbelkodning. Detta innebar att en annan person fick 

provkoda delar av materialet enbart med hjälp av kodschemat och de medföljande 

instruktionerna. Därefter gjordes en jämförelse mellan resultaten för att kontrollera 

att de båda kodarna behandlat materialet på ett snarlikt sätt.  

    Dubbelkodningen visade att det fanns en del brister i kodningsinstruktionerna, 
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vilka bland annat grundade sig i att en del av variablerna behövde utförligare 

definitioner och förklaringar. När en omarbetning av instruktionerna färdigställts 

utfördes dubbelkodningen återigen (dock på en annan del av materialet) och 

resultatet visade nu en godkänd intersubjektivitet.   

4.2.3 Genomförande 

Efter att det slutgiltiga kodschemat färdigställts och intersubjektiviteten prövats 

återstod själva genomförandet av undersökningen. Varje artikel tilldelades på 

förhand ett eget nummer i ordningen 1-200 enligt följande modell: 

År 1995 :  1-46 

År 2002 : 47-125 

År 2012 : 126-200 

Därefter fördes de in i ett statistikprogram där varje artikelnummer kodades med 

värden till de 18 variablerna. Genom denna metod säkerställdes att varje nummer 

med tillhörande kodvärden även i efterhand kunde kopplas till den specifika artikel 

de tillhörde.   

     Under kodningsprocessen kan det hända att bedömningar tenderar att tippa åt ett 

visst håll, exempelvis i fråga om hur tydligt något behöver utryckas i texten för att det 

skall kodas på ett särskilt vis. Ett sätt att minimera effekten av detta problem är att 

koda materialet i en blandad ordning (Bergström & Boréus 2012; 58). I den här 

studien har tre olika tidsperioder undersökts varför glidningar i bedömningarna hade 

kunnat medföra opålitliga jämförelser i slutresultatet. För att undvika detta har 

materialet behandlats i en ordning där först fem artikar från år 1995 kodats, sedan 10 

från år 2002, 10 från år 2012 och så vidare. Valet att koda endast fem artiklar i taget 

från perioden 1995 grundar sig i att det materialet innehöll färre artiklar än det från 

de två sista undersökningsåren.   

 

4.3 Metoddiskussion 

Valet att använda kvantitativ innehållsanalys som metod för denna undersökning 

grundar sig främst i studiens syfte, vilket är att fånga upp förändringar i dagspressens 

porträttering av spel över en längre period. För att kunna urskilja en sådan utveckling 

blev bedömningen att en större mängd material skulle behöva analyseras, varför 

kvantitativ metod blev det uppenbara valet. Som med alla metoder finns det såklart 
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för- och nackdelar även med denna, vilka bör uppmärksammas för att öka 

medvetenheten kring de eventuella brister eller problem den kan medföra.  

En vanlig invändning mot kvantitativ innehållsanalys är att även om något 

förekommer ofta i en text innebär det inte nödvändigtvis att det är viktigt. I många 

sammanhang är det snarare hur något sägs som i slutändan får störst betydelse. 

Därmed är det många forskningsfrågor som är omöjliga att besvara med hjälp av 

kvantitativa mätningar (Bergström & Boréus 2012; 80). Detta medför att det är av 

stor vikt att forskningsproblemet och frågeställningarna passar väl ihop med den 

valda metoden. I den här studien eftersöks svar på hur den allmänna framställningen 

av spel i dagspressen förändrats, vilket en kvantitativ undersökning bör vara bäst 

lämpad att ge svar på då ett större material kan undersökas. En kvalitativ 

undersökning av samma ämne hade möjligtvis kunnat ge mer utförliga svar på frågan 

hur spel framställs i specifika fall, men urvalet hade då blivit mindre representativt 

vilket medfört att jämförelser mellan tidsperioderna hade blivit opålitliga. 

En annan förekommande kritik mot metoden är att den sätter reliabiliteten före 

validiteten. En god reliabilitet bygger på stor noggranhet i mätningar och 

uträkningar, medan validitet uppnås om undersökningen faktiskt mäter det den är 

avsedd att mäta (Bergström & Boréus 2012; 41f). Kritiken grundar sig således i att 

kvantitativa undersökningar ofta är noggranna i utförandet men inte alltid lyckas 

mäta det som eftersöks i frågeställningarna och problemformuleringen. Bergström 

och Boréus (2012) framhåller dock att validitetsfrågan måste bedömas från fall till fall 

och att en hög reliabilitet inte nödvändigtvis innebär en låg validitet. Det viktigaste 

för att uppnå en balans mellan de två är att studiens upplägg svarar väl mot 

forskningsfrågan. (Bergström & Boréus 2012; 82) I denna studie skulle validiteten 

kunna ifrågasättas utifrån det faktum att urvalet baserats delvis på artiklar där spel 

endast omnämns, vilket kan tänkas ge missvisande svar på hur spelen faktiskt 

framställs. Eftersom variablerna är utformade för att mäta i vilka sammanhang och 

med vilka problemformuleringar spel omnämns blir dock mätresultaten 

betydelsefulla i relation till frågeställningarna oavsett graden av spelfokus i 

artiklarna.   
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de mest relevanta resultaten från undersökningen. 

Avsnittet är indelat i samma variabelkategorier som presenterades i metoddelen för 

att på ett tydligt sätt redogöra för de mest intressanta upptäckterna i relation till de 

inledande frågeställningarna. Resultaten är inordnade efter undersökningsår för att 

eventuella skillnader årtalen emellan skall bli tydliga. Varje resultatkategori avslutas 

med en egen analysdel där kopplingar till det teoretiska ramverket görs. 

 

Inledningsvis är det en god idé att presentera hur fördelningen av artiklar mellan de 

båda undersökta tidningarna sett ut:  

 
1. Totalt antal artiklar i urval, uppdelning mellan tidning och årtal 
 

Som diagrammet visar har antalet artiklar rörande spel under de första två 

undersökningsperioderna varit större hos Aftonbladet, i synnerhet under år 2002 där 

materialet från kvällstidningen är dubbelt så stort som det från morgontidningen. År 

2012 tycks det dock ha skett en utjämning och antalet artiklar från de båda 

tidningarna är här ungefär lika stort, med 40 artiklar från Dagens Nyheter gentemot 

35 från Aftonbladet.   
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5.1  Värdering, effekter och sammanhang 

Under denna rubrik summeras de mest intressanta resultaten gällande hur den 

allmänna diskussionen kring spel sett ut, i vilka sammanhang de porträtterats och 

vilka av spelens effekter som fått mest uppmärksamhet i dagspressen under de tre 

undersökningsperioderna.  

5.1.1 År 1995 

Resultaten från undersökningen visar att lite fler än hälften av artiklarna från 1995 

porträtterar spel i positiva sammanhang. Övriga ~50 procent fördelas mellan 

negativa och neutrala sammanhang, där de negativa har ett övertag med cirka 30 

procent mot 17:     

 
2. Fördelning sammanhang i artiklar från 1995 

 

Inga större skillnader har kunnat urskiljas gällande vilka sammanhang de båda 

tidningarna valde att framställa spel i under år 1995. Dagens Nyheter hade marginellt 

fler artiklar med positiva sammanhang samtidigt som Aftonbladet uppvisade 

betydligt fler fall där spel nämndes i neutrala kontexter.  

 

Undersökningen visar vidare att diskussionen kring spel under år 1995 var relativt 

jämnt fördelad mellan spelinnehåll och spelens påverkan på individen. En stor del av 

artiklarna hamnar dock under kategorin "övrigt" vilket medför att resultaten här blir 

något svårtolkade. Ingen av artiklarna från 1995 behandlar spelens påverkan på 

samhället som stort:  
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3. Fördelning diskussion i artiklar från 1995 

 

Enligt dessa resultat tycks det i dagspressen år 1995 existerat ett relativt stort intresse 

för spelens innehållsmässiga värde. Då mycket fokus utöver spelinnehållet även har 

legat på spelens påverkan på individen har det också varit motiverat att analysera 

vilka problembeskrivningar som oftast används i just de sammanhangen. Här visar 

statistiken att en majoritet av de artiklar som behandlar spelens påverkan på 

individen också fokuserar på spelens våldsamma aspekter:  

 

 
4. Förekomst av våld som problembeskrivning i artiklar där påverkan individ diskuteras, 1995 

 

Sammanfattningsvis värderades spelen år 1995 till stor del utifrån sina 

innehållsmässiga egenskaper samtidigt som de i fler än hälften av artiklarna 

porträtterades i positiva sammanhang. Under samma period verkar det även ha 
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pågått en diskussion kring spelens negativa påverkan på individuella användare 

vilken enligt resultaten från undersökningen handlade främst om spelvåldet och dess 

medföljande konsekvenser. 

  

5.1.2 År 2002 

Materialet från 2002 visar liknande tendenser som det från 1995 när det gäller vilka 

typer av sammanhang som spelen diskuteras i samband med. En liten skillnad kan 

urskiljas i antalet negativa artiklar, som ökat marginellt, samtidigt som antalet 

neutrala sammanhang minskat något. Antalet fall där spelen beskrivs i positiva 

sammanhang skiljer sig endast med cirka en procent från år 1995: 

 

 
5. Fördelning sammanhang i artiklar från 2002 

 

Skillnaden mellan de båda tidningarna är här något större än under föregående 

undersökningsår. Dagens Nyheter framställer nästan dubbelt så ofta spel i positiva 

sammanhang som i negativa och antalet artiklar med neutrala sammanhang är här 

nästan obefintligt. Aftonbladet har ungefär likvärdiga siffror mellan positiva och 

negativa sammanhang samtidigt som neutrala kontexter återfinns i nästan 20 

procent av tidningens artiklar från år 2002.  

När det kommer till vilka aspekter av spelen som diskuteras i artiklarna kan en viss 

skillnad urskiljas gentemot föregående nedslagsperiod. Spelinnehållet får här mycket 

mer uppmärksamhet gentemot påverkan på individen, värden som år 1995 uppvisade 
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mycket jämna resultat. Diskussionen kring spelens påverkan på samhället är år 2002 

fortfarande nästintill obefintlig. 

 
6. Fördelning diskussion i artiklar från 2002 

 

I de artiklar där påverkan på individen utgjort det huvudsakliga diskussionsämnet är 

det fortfarande våldsaspekten som oftast tas upp som huvudsaklig 

problembeskrivning. Det går dock att urskilja en ökning också i fall där sociala och 

hälsorelaterade aspekter används i samband med beskrivningen av spel. Detta kan 

tolkas som att det sedan år 1995 skett en utveckling av problematiseringen kring spel, 

där andra negativa aspekter utöver våldet hade börjat diskuteras och 

uppmärksammas i större utsträckning.  

    Trots detta porträtterades spelen i majoriteten av artiklarna i positiva 

sammanhang, samtidigt som de oftast värderades utifrån sitt innehåll snarare än sin 

påverkan. I några utvalda fall där påverkan på individen diskuterades  gjordes detta 

dessutom i ett positivt sammanhang, vilket indikerar att spelens gynnsamma effekter 

på användarna i liten utsträckning hade börjat uppmärksammas vid den här 

tidpunkten. 
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7. Förelning mellan olika typer av sammanhang i artiklar där påverkan på individen diskuteras, 
2002 

 

5.1.3 År 2012 

År 2012 har ingen betydande ökning av antalet artiklar där spel framställs i positiva 

sammanhang skett. Däremot har antalet fall där spel porträtteras i negativa kontexter 

minskat ytterligare, samtidigt som en ökning av antalet neutrala sammanhang kan 

urskiljas. Den största skillnaden mellan det första och det sista nedslagsåret inom 

detta område tycks således vara att skillnaden mellan antalet negativa och neutrala 

sammanhang jämnats ut med tiden, samtidigt som antalet positiva kontexter sett en 

mycket marginell ökning i antal. 

 

 
8. Fördelning sammanhang i artiklar från 2012 
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Gällande skillnaden mellan morgontidningen och kvällstidningens val av 

sammanhang syns en tydlig utjämning av siffrorna jämfört med de båda föregående 

undersökningsåren. Tidningarna uppvisar år 2012 mycket likvärdiga siffror gällande 

vilken typ av kontext spelen porträtteras i: 

 
9. Fördelning sammanhang, 2012, jämförelse mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet  

 

När det kommer till vilka av spelens egenskaper och effekter som diskuteras i 

artiklarna, visar resultatet från 2012 att det skett en ökning sedan år 2002 av antalet 

artiklar där påverkan på individen är i fokus, samtidigt som diskussionen kring själva 

spelinnehållet minskat något från tidigare undersökningsår.  

 
10. Fördelning diskussion i artiklar från 2012 
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En intressant utveckling från tidigare undersökningsperioder är att fall där påverkan 

på individen är i fokus nu oftare återfinns i samband med framförallt positiva, men 

även allt fler neutrala sammanhang. Detta kan tolkas som att diskussionen kring 

spelens effekter på användarna blivit mer nyanserad år 2012 och inte enbart 

uppbehåller sig kring deras negativa påverkan, som var fallet främst under år 1995 

men som även var tydligt under år 2002.  

 
11. Fördelning mellan olika typer av sammanhang i artiklar där påverkan på individen diskuteras, 
2012 

 

I de fall där de negativa effekterna av spel diskuteras visar resultaten att det skett en 

utjämning mellan användningen av våld respektive sociala aspekter som 

problembeskrivning. Det är också vanligare förekommande att båda 

problembeskrivningarna används i samma artikel.  

 

 
12. Förekomst av våld respektive sociala aspekter som problembeskrivning i artiklar där       

påverkan på individen diskuteras, 2012 
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Hälsoaspekten används också flitigare i beskrivningen av spel än den gjort under 

tidigare undersökningsår, men förekommer ändå i en relativt liten del av det totala 

antalet artiklar. Debatten kring spelens negativa effekter tycks fortfarande år 2012 

kretsa mycket kring våldsinnehållet, samtidigt som en upptrappad diskussion 

rörande de sociala aspekterna kan urskiljas i materialet. 

 

5.1.4 Analys 

Entman (1993) menar att gestaltningar handlar mycket om urval och hur detta görs 

extra framträdande genom problembeskrivningar, orsaksförklaringar och moraliska 

värderingar (Entman 1993; 52). Ur ett gestaltningsteoretiskt perspektiv blir därför de 

mest intressanta resultaten från denna undersökningskategori de som är relaterade 

till vilka sammanhang och problembeskrivningar spelen porträtteras i samband med.  

    Under år 1995 tycks det ha legat en hel del fokus på spelens negativa påverkan på 

individen, där det främst handlade om deras våldsamma innehåll. Samtidigt 

porträtterades spel i majoriteten av artiklarna i positiva sammanhang, och de 

värderades oftast utifrån sitt innehåll snarare än sin påverkan. Här blir det tydligt hur 

gestaltningsval kan skapa stora kontraster mellan texter som i grund och botten 

behandlar samma ämne eller fenomen. När tyngdpunkten läggs på innehållsmässiga 

aspekter framställs spel som någonting värdefullt och bra, men när fokus flyttas till 

påverkan på användaren blir skildringen i de flesta fall istället negativ. Detta faktum 

är dock inte allmängiltigt för samtliga undersökningsperioder, utan är främst 

gällande för år 1995. I materialet från år 2012 visar resultaten att diskussionen kring 

påverkan på individen nu ofta förekommer i samband med positiva sammanhang.  

    Gestaltningar handlar till stor del om val av perspektiv och om hur avsändaren 

väljer att organisera information (Strömbäck 2009; 121f). Dessa tendenser är tydliga i 

utvecklingen av vilka sammanhang som förekommer i relation till påverkan på 

individen från år 1995 till år 2012. I materialet från den senare 

undersökningsperioden har det börjat uppmärksammas att spel kan ha en främjande 

påverkan på användaren, vilket då ofta blir ett uttryck för en positiv porträttering av 

fenomenet.  

Gemensamt för de tre undersökningsperioderna är dock att diskussion kring spelens 

påverkan på individen förekommer till störst del i negativa sammanhang. Under år 

1995 handlade det som bekant främst om våldsaspekten medan de två senare 
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undersökningsperioderna också innehållit många artiklar där sociala problem 

diskuterats. Med anledning av detta blir det intressant att analysera resultaten utifrån 

teorier kring begreppet moralpanik.  

    Cohen (2002) menar att massmedierna lägger mycket fokus på samhälleliga 

avvikelser och att de samtidigt informerar om "rätt och fel" och utgör en 

informationskälla kring samhällets normativa konturer. Denna typ av rapportering 

kan i vissa sammanhang bli en bidragande faktor till att en samhällelig moralpanik 

utlöses (Cohen 2002; 8). Undersökningsresultaten visar dock att den totala andelen 

artiklar i vilka påverkan på individen diskuteras i ett negativt sammanhang är 

förhållandevis låg för alla tre undersökningsperioder. Materialet från år 1995 

uppvisar möjligtvis starkast tendenser till moralpanik då våldsaspekten här tycks ha 

diskuterats i de flesta fall där spel porträtterades i negativa sammanhang. Trots det 

låg dock störst fokus på de positiva aspekterna av spel varför det blir omöjligt att dra 

en definitiv slutsats kring ifall debatten kan identifieras som moralpanik. De två 

senare undersökningsåren visar som bekant även de att de positiva sidorna av spel 

fått störst fokus, varför moralpanik måste uteslutas även här. Detta går i linje med 

Svenssons (2009) undersökning av Dagens Nyheter och Expressen från år 2009, 

vilken även den visade att skildringen av datorspel, även om delar av den visade 

tendenser till det, inte kunde anses följa moralpaniska linjer (Svensson 2009; 15ff).  

 

5.2 Aktörer 

Valet av perspektiv och källor spelar en stor roll i de flesta gestaltningsprocesser och 

kan ge en tydligare bild av hur medierna väljer att framställa olika fenomen. Genom 

att i undersökningen identifiera vilka olika aktörer som kommer till tals i artiklarna 

kan dessa val analyseras. I detta avsnitt presenteras de tydligaste resultaten gällande 

aktörsförekomst och den utveckling som skett mellan de tre undersökningsåren.  
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5.2.1 År 1995 

Endast ett fåtal tydliga aktörer har gått att urskilja i materialet från år 1995. Till dem 

hör offentliga personer som uttalar sig positivt om spel, vilka förekommer i 13 av 46 

artiklar. Offentliga personer som uttalar sig negativt om spel förekommer 

jämförelsevis i endast sju av artiklarna.  

 

 

De aktörer som efter offentliga personer förekommer oftast i artiklarna från 1995 är 

forskare, men här är siffrorna betydligt lägre. Totalt återfinns forskare i sju av de 46 

artiklarna, där de i fem av fallen är negativt inriktade och de återstående två är 

positiva. I de fall där negativa forskare förekommer är det i fyra fall av fem våld som 

anges som problem, vilket går i linje med det tidigare konstaterandet att våldet låg 

som tydlig grund till diskussionen om spelens negativa effekter år 1995 .   

Övriga aktörer förekommer sällan eller inte alls. Värt att notera är att spelarna själva 

endast kommer till tals i en av de sammanlagt 46 artiklarna från år 1995.  

 

5.2.2 År 2002 

I artiklarna från år 2002 är det återigen svårt att urskilja några tydliga tendenser 

gällande synliga aktörer. En skillnad från 1995 är att negativa föräldrar och negativa 

politiker nu syns oftare i materialet, men dessa siffror är fortfarande alltför små för 

att några konkreta tolkningar blir befogade. Den största utvecklingen som kan 

urskiljas är att spelarna själva här kommer till tals i en stor del av artiklarna, något 

som var sällsynt förekommande i materialet från år 1995.  

 

 

 

Offentlig person positiv förekomst: 

Count 

 OP_Positiv Total 

Ja Nej 

Tidning 
DN 4 15 19 

Aftonbladet 9 18 27 

Total 13 33 46 

 

 

Offentlig person negativ förekomst: 

Count 

 OP_Negativ Total 

Ja Nej 

Tidning 
DN 4 15 19 

Aftonbladet 3 24 27 

Total 7 39 46 
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Spelare förekomst: 

 Spelare Total 

Ja Nej 

Tidning 

DN 
Count 9 19 28 

% within Tidning 32,1% 67,9% 100,0% 

Aftonbladet 
Count 23 28 51 

% within Tidning 45,1% 54,9% 100,0% 

Total 
Count 32 47 79 

% within Tidning 40,5% 59,5% 100,0% 

 

Tabellen visar att spelare förekommer som aktörer i hela 40 procent av artiklarna. 

Detta är en stor utveckling från år 1995 då spelare endast kunde urskiljas i en av 

artiklarna. I Aftonbladet är förekomsten av spelare något högre än i Dagens Nyheter 

med 45 procent mot 32.  

5.2.3 År 2012 

Den aktör som förekommer oftast i materialet från år 2012 är återigen spelarna 

själva, vilka här återfinns i 36 procent av artiklarna. Detta är en marginell minskning 

från år 2002 men fortfarande en betydande större siffra än den från år 1995. 

Resultaten från 2012 visar även att antalet föräldrar som kommer till tals i artiklarna 

sett en ökning gentemot tidigare undersökningsår. Fördelningen mellan positivt och 

negativt inställda föräldrar är nästintill helt jämn.  

    Förekomsten av forskare har också ökat år 2012, framförallt de med positiv 

inställning, vilka förekommer i cirka 13 procent av artiklarna. Detta skulle kunna 

kopplas till den tidigare upptäckten att diskussionen kring spelens effekter på 

individen rört sig mer mot de positiva aspekterna av spelande:  

 

Forskare Positiv Förekomst 

Count 

 Forskare_Positiv Total 

Ja Nej 

Tidning 
DN 8 31 39 

Aftonbladet 2 34 36 

Total 10 65 75 
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Dagens Nyheter står för de flesta artiklar där positiva forskare uttalar sig med åtta 

artiklar av totalt 39 från 2012. I Aftonbladet återfinns endast två artiklar med positiva 

forskare.  

 Om det förutsätts att spelarna själva är generellt sett positivt inställda till spel tycks 

det enligt resultaten från år 2012 ha skett en betydande ökning av förekomsten av 

antalet positiva aktörer i jämförelse med tidigare undersökningsår.  

5.2.4 Analys 

Att skaffa sig en objektiv bild av verkligheten utifrån mediernas rapportering är 

omöjligt, eftersom den präglas i stor utsträckning av avsändarens gestaltningsval. 

Dessa val kan som tidigare nämnts identifieras delvis utifrån de källor och perspektiv 

som förekommer i meddelandet (Strömbäck 2009; 120). Även om objektiviteten 

aldrig kan vara hundraprocentig blir den såklart större ju fler olika perspektiv och 

synvinklar som får utrymme i texten. 

    I en stor del av undersökningsmaterialet kan inga tydliga aktörer urskiljas utöver 

själva avsändaren, vilket innebär att den bild som förmedlas är journalistens eller 

tidningens egna. Detta är såklart extra problematiskt i de fall där kritik och 

anklagelser förekommer, eftersom det innebär att en ensidig bild av problemet 

förmedlas. Mest påtagligt är detta under år 1995 då mycket kritik riktades mot 

spelens effekter på individen, medan de omtalade individerna aldrig själva fick uttala 

sig om saken.  

    Detta faktum skulle möjligtvis kunna antyda att moralpaniska tendenser förekom i 

tidningarna under år 1995. Svensson (2009) framhåller att ett tydligt drag i 

videovåldsdebatten på 1980-talet var att de som ansågs bli påverkade av filmerna 

utmålades i medierna som passiva offer. Frånvaron av spelarna själva som aktörer i 

materialet från år 1995 skulle kunna tyda på liknande tendenser. För att tydligt 

uppfylla receptet för moralpanik hade det dock enligt Cohens (2002) och Svenssons 

(2009) definitioner behövt förekomma fler negativa aktörer i form av politiker och 

föräldrar i materialet, vilket det inte gör. Slutsatsen blir därmed återigen att 

skildringen av spelen inte under någon av undersökningsperioderna uppvisar några 

övertygande tecken på moralpanik. Faktumet att spelarna själva kommer till tals i 

stora delar av materialet från år 2002 och 2012 tyder dock på att skildringen av spel 

blivit något mer mångsidig och nyanserad än vad den var under år 1995.  
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5. 3 Spelfokus 

Som nämndes i urvalsavsnittet har undersökningsmaterialet hämtats med hjälp av en 

sökning på artiklar som innehåller något av de på förhand definierade sökorden. 

Detta har inneburit en fördelning mellan artiklar där spel är huvudämne och artiklar 

där spel endast nämns. Att analysera denna fördelning är fördelaktigt då den kan ge 

vissa indikationer kring hur det mediala intresset kring spel utvecklats över tid.  

5.3.1 År 1995 

I materialet från år 1995 är artiklar där spel enbart nämns i övervägande majoritet 

gentemot artiklar där spel utgör huvudämne med 72 procent mot 28: 

 
13. Fördelning artiklar med spel som huvudämne/artiklar där spel nämns, 1995 

 

Det finns också en betydande skillnad i hur spelfokuset ser ut mellan de två olika 

tidningarna. I Dagens Nyheter  är fördelningen mellan artiklar där spel är 

huvudämne och där de enbart nämns relativt jämn. I Aftonbladet är det däremot 

enbart en liten minoritet av artiklarna som har spel som huvudämne.  
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14. Jämförelse mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet, fördelning artiklar med spel som 
huvudämne/artiklar där spel nämns, 1995 

 

5.3.2 År 2002 

Resultaten från år 2002 uppvisar en ökning av antalet artiklar där spel är 

huvudämne, men artiklar där spel endast nämns är fortfarande i majoritet med cirka 

56 procent mot 44:  

 
15. Fördelning artiklar med spel som huvudämne/artiklar där spel nämns, 2002 

 

Skillnaden i spelfokus mellan de båda tidningarna har sett en avsevärd förändring 

sedan det föregående undersökningsåret. Här visar resultaten att Aftonbladet nu har 

fler artiklar med spel som huvudämne än sådana där de endast nämns. Dagens 
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Nyheter som år 1995 uppvisade jämna siffror i graden av spelfokus har nu betydligt 

färre artiklar med spel som huvudämne.  

 

 
16. Jämförelse mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet, fördelning artiklar med spel som 
huvudämne/artiklar där spel nämns, 2002 

 

5.3.3 År 2012 

Resultaten från år 2012 visar liknande siffror som de från år 2002 gällande graden av 

spelfokus. I 43 procent av materialet är spel det huvudsakliga ämnet, medan 57 

procent utgör artiklar där spel endast omnämns.   

 
17. Fördelning artiklar med spel som huvudämne/artiklar där spel nämns, 2002 
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Skillnaderna mellan tidningarna visar också de liknande tendenser som från år 2002. 

I Aftonbladet återfinns exakt lika många artiklar med spel som huvudämne som de 

där spel endast nämns. I Dagens Nyheter har det sedan föregående 

undersöknigsperiod skett en ökning av antal artiklar med spel som huvudämne, men 

artiklar där spel endast nämns är fortfarande i majoritet med 64 procent mot 36.  

 

 
18. Jämförelse mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet, fördelning artiklar med spel som 
huvudämne/artiklar där spel nämns, 2012 

 

5.3.4 Analys 

Den tydligaste utvecklingen av spelfokus kan urskiljas mellan år 1995 och år 2002, 

där en markant ökning av antalet artiklar med spel som huvudämne har skett. I takt 

med denna utveckling har också det totala antalet artiklar rörande spel och 

förekomsten av positiva aktörer i dem ökat stadigt. Tillsammans indikerar dessa 

resultat att det mediala spelintresset har vuxit betydande sedan år 1995.   

Att utifrån dessa resultat dra några slutsatser kring spelens kulturella status blir dock 

komplicerat, främst på grund av de stora svårigheterna i att definiera och avgränsa 

kulturbegreppen. Lindgren (2005) framhåller att kulturella smakvärderingar främst 

avgörs av vem det är som tillfrågas och i vilket sammanhang det sker (Lindgren 2005; 

38). Med detta som grund kan ökningen av antalet positiva artiklar där spelarna 

själva kommer till tals tolkas som att spelkulturen sedan år 1995 nått en högre grad 

av både allmänt och medialt erkännande. Att tala i termer som "finkultur" och 
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"populärkultur" är dock fortfarande svårt. Enligt Lindgrens (2005) definitioner kan 

många kulturyttringar sorteras in under båda begreppen samtidigt, något som 

troligtvis även är sant gällande TV- och datorspel.  

 

5.4 Målgrupp 

Gemensamt för samtliga undersökningsperioder är att de alla innehåller ett stort 

antal artiklar där någon målgrupp inte gått att urskilja. I de fall där det beskrivits 

vilken ålderskategori spelen riktar sig mot kan en viss skillnad urskiljas mellan 

materialet från åren 1995 och 2002 gentemot det från år 2012. Under det sista 

undersökningsnedslaget utgör artiklar där spelen beskrivs rikta sig mot alla åldrar 

nästan 20 procent av materialet, en ökning från de båda tidigare perioderna då 

samma siffra legat på under 10 procent. Samtidigt har antalet artiklar där spelen 

uttryckligen beskrivs rikta sig mot barn och ungdomar minskat med över 10 procent 

från tidigare år. I nästintill hälften av artiklarna från år 2012 anges det inte vilken 

målgrupp spelen vänder sig mot. 

 

 

19. Fördelning beskriven målgrupp, 1995 
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20. Fördelning beskriven målgrupp, 2012 

     

5.4.1 Analys 

Gestaltningar handlar som bekant om att göra delar av ett urval extra framträdande 

(Entman 1993; 52), varför valet att inte nämna vissa aspekter också blir en betydande 

del av gestaltningsprocessen. Att inte uttryckligen beskriva spel som något som är 

bundet till en viss ålderskategori förmedlar såklart en annorlunda bild än om de 

beskrivs som att de riktar sig explicit mot barn och ungdomar, eller för den delen mot 

vuxna människor.  

    Ur detta perspektiv får resultatvärdet "anges ej" en viss innebörd, då det indikerar 

att spelens målgrupp inte utgjort någon betydande beståndsdel i framställningen av 

dem. Den största utvecklingen mellan undersökningsperioderna tycks här vara att 

tidningarna under den senare lägger mindre vikt vid att uttryckligen beskriva spel 

som en åldersbunden sysselsättning.   
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6. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att utröna om det sedan mitten av 90-talet skett 

någon förändring eller utveckling av hur spel porträtteras i svensk dagspress och, om 

så är fallet, även undersöka hur denna utveckling sett ut. De inledande 

frågeställningar som legat till grund för undersökningen ser ut som följer: 

 Vilka negativa eller positiva effekter av spel och spelande har fått ta störst plats 

i framställningen av spel? 

 Vilka aktörer förekommer oftast i artiklarna? 

 I vilka olika sammanhang beskrivs spel och hur ser fördelningen mellan dessa 

sammanhang ut? 

 Vilka av spelens egenskaper får ta störst plats i framställningen? 

 Hur ser eventuella skillnader mellan morgon- och kvällspressens framställning 

av dator- och TV-spel ut? 

I det här avslutande kapitlet diskuteras betydelsen av de resultat som 

undersökningen genererat och de viktigaste slutsatserna som de lett fram till.    

 

6.1 Utveckling 

Resultaten har visat att det under samtliga undersökningsperioder existerat ett 

relativt stort intresse för spelens innehållsmässiga egenskaper och att de dessutom i 

majoriteten av artiklarna skildrats i positiva sammanhang. Fördelningen mellan 

negativa och positiva skildringar av spel tycks inte ha förändrats anmärkningsvärt 

över tiden, även om antalet negativa sammanhang minskat något mellan det första 

och det sista undersökningsåret.  

     Det totala antalet artiklar som behandlar ämnet spel har dock ökat markant sedan 

år 1995 samtidigt som fler av dem har spel som huvudämne. Mediernas intresse för 

spelen och det fokus de tilldelas har därmed sett en definitiv ökning över åren. Detta 

förklaras enklast med att allmänhetens intresse för spel blivit större sedan år 1995, 

varför tidningarna sett det som fördelaktigt att också tillägna större utrymme till 

rapportering kring dem.  
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De största skillnaderna i hur spel framställs har återfunnits i de fall där deras 

påverkan på individen diskuterats. Här har det under de två första perioderna främst 

varit spelens våldsamma innehåll och dess negativa effekter på användaren som 

utgjort den huvudsakliga problembeskrivningen. Under den sista perioden har det 

dock skett en ökning av problematiseringen kring sociala effekter av spelande 

samtidigt som våldsaspekten förekommit i mindre utsträckning än tidigare. Detta ger 

en indikation om att våldsdebatten har planat ut något med tiden samtidigt som 

andra problem kring spelen istället börjat uppmärksammas i större utsträckning.  

    En betydande utveckling från de två första undersökningsperioderna är också att 

påverkan på individen under 2012 ofta diskuteras i positiva sammanhang. Detta kan 

tyda på att mer forskning angående spelens positiva effekter har genomförts på 

senare tid, men även på att tidningarna i större utsträckning är villiga att 

uppmärksamma den.    

Gällande aktörer har den största skillnaden funnits i antalet spelare som förekommit 

i materialet. Under den första undersökningsperioden hände det nästan aldrig att 

spelare fick komma till tals, något som förändrats markant år 2002 då de återfanns i 

nästan 40 procent av artiklarna. Förekomsten av olika aktörer har trots det varit 

genomgående låg under alla perioder och oftast är det skribentens egna skildringar av 

spelen som förmedlas i tidningarna. Detta indikerar att närvaron av olika perspektiv 

kring spel fortfarande är relativt obalanserad år 2012. Ökningen av antalet positiva 

artikar där spelarna själva får uttrycka sig talar dock för att spelkulturen rört sig mot 

en högre grad av medialt erkännande.      

I undersökningen har även en jämförelse mellan de två tidningarna genomförts för 

att utforska om det finns några skillnader mellan hur morgontidningar och 

kvällstidningar väljer att skildra spel. Här har de största skillnaderna kunnat hittas i 

undersökningsperioden från år 2002 där Dagens Nyheter väsentligt oftare än 

Aftonbladet framställde spel i positiva sammanhang. Under samma period var det 

dock Aftonbladet som publicerade flest artiklar där spel utgjorde huvudämne. Under 

år 2012 har det skett en utjämning mellan tidningarna, både gällande i vilka 

sammanhang spel skildras och hur stort spelfokuset är i artiklarna. I Aftonbladet 

förekommer det dock fortfarande betydligt fler artiklar med spel som huvudämne än i 

Dagens Nyheter.  
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6.2 Slutsatser 

Antalet artiklar som behandlar ämnet spel har blivit avsevärt fler mellan år 1995 och 

år 2002 för att sedan plana ut fram till år 2012. Detta beror möjligtvis på att det 

allmänna intresset för spel ökat betydligt mellan de två första perioderna för att 

sedan, under senare år, hålla sig på en jämnare nivå. Något som åter skulle kunna 

bidra till en ökad rapportering kring spel kan vara enskilda händelser i form av 

exempelvis stora spelsläpp eller ny spelrelaterad forskning.   

De problembeskrivningar som används i negativa porträtteringar av spel tycks som 

bekant börja luta mer åt de sociala effekterna av spelandet. Detta kan bero på att 

våldsdiskussionen till slut börjar blir urvattnad efter videovåldsdebatten på 80-talet 

och den fortsatta fokuseringen på våldsinnehåll i spel som har kunnat urskiljas under 

90-talet och början av 2000-talet. Att nya spelrelaterade problem har upptäckts 

behöver dock inte vara en indikation på att vi kommer att se moralpaniska debatter 

liknande den om videovåldet blossa upp i medierna i framtiden. Det totala antalet 

negativa artikar som berör spelens påverkan på individen har minskat sedan år 1995 

och denna utveckling kommer, baserat på tendenserna som undersökningen visat, 

även fortsättningsvis att följa samma riktning. Något som har ökat är istället antalet 

artiklar där spelens positiva effekter lyfts fram, vilket kan vara ett resultat av att mer 

forskning inom området har börjat bedrivas. Detta har inneburit en mer nyanserad 

debatt kring spelens effekter på individen och kan vara ytterligare en bidragande 

faktor till att våldsdiskussionen tonats ner. Att gynnsamma effekter har börjat 

uppmärksammas mer skulle också kunna bidra till en allmän ökning av antalet 

artiklar som framställer spel i positiva sammanhang.  

Detta i kombination med att fler positiva aktörer nu kommer till tals och att spel i 

färre artiklar beskrivs som en åldersbunden sysselsättning är några av de faktorer 

som pekar på att den mediala framställningen av spel har rört sig åt ett tydligt håll 

över åren. Kanske bidrar detta också i förlängningen till att de allmänna kulturella 

värderingarna av spel kommer att förändras och breddas, eller kanske har det redan 

skett, vilket nu börjar avspegla sig i medierna? Oavsett vilket är det tydligt att 

intresset och kunskapen kring spel har ökat sedan 90-talet, en utveckling som enligt 

alla indikationer kommer att fortsätta i samma riktning även framöver.    
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8. Bilagor 

8.1 Kodschema och kodningsinstruktioner 

 

1. Tidning:  

 1. Dagens Nyheter 

 2. Aftonbladet 

 

2. Årtal:  

 1. 1995 

 2. 2002 

 3. 2012 

 

3. Diskussion:  

 1. Spelinnehåll 

 2. Påverkan individ 

 3. Påverkan Samhälle 

 4. Övrigt 

Variabeln diskussion används för att mäta var den huvudsakliga fokuspunkten 

gällande spelen ligger i artikeln. Detta skall bedömas enligt följande mall; 

Spelinnehåll: Saker som spelupplevelse, gameplay, grafik, handling och ljud utgör 

fokus i artikeln. 

Påverkan Individ: Spelens påverkan på användaren är i fokus, exempelvis att de gör 

människor våldsamma eller osociala (negativt sammanhang) eller att de ökar 

organisatioriska eller spatiala förmågor (positivt sammanhang). 

Påverkan Samhälle: Spelens påverkan på samhället är i fokus, exempelvis hur 

spelens olika effekter i förlängningen påverkar samhället som stort.   
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4. Sammanhang: 

 1. Positivt 

 2. Negativt 

 3. Neutralt 

Variabeln sammanhang används för att mäta om spelen porträtteras i en positiv, 

negativ eller neutral kontext. Ett exempel på ett positivt sammanhang skulle kunna 

vara att ett spel beröms för några av sina egenskaper, eller att det nämns i samband 

med något annat, övergripande positivt fenomen. Ett negativt sammanhang är 

exempelvis när spelen omnämns i samband med, eller anges som orsak till negativa 

händelser, såsom våldshandlingar eller hälsoproblem. Värdet "Neutralt" skall anges 

när varken en positiv eller negativ värdering kan urskiljas i artikeln, eller när 

fördelningen mellan dem kan anses vara jämn.   

 

5. Målgrupp: 

 1. Barn och ungdom 

 2. Vuxna 

 3. Alla 

 4. Nämns ej 

Variabeln målgrupp mäter vilken åldersgrupp det i artikeln beskrivs att spelen i 

första hand vänder sig till. När ingen sådan beskrivning existerar skall värdet "Nämns 

ej" anges. 

 

6. Spelfokus: 

 1. Huvudämne 

 2. Nämns 

Denna variabel används för att mäta om ämnet spel är det huvudsakliga temat i 

artikeln eller om det endast nämns i relation till någonting annat.  
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7. Problem Våld: 

 1. Ja 

 2. Nej 

Denna variabel mäter om våldsaspekten nämns som problem i samband med 

beskrivningen av spel.   

 

8. Problem Socialt: 

 1. Ja 

 2. Nej 

Denna variabel mäter om sociala aspekter, såsom isolering eller utanförskap bland 

spelarna nämns som problem i samband med beskrivningen av spel.  

 

9. Problem Hälsa: 

 1. Ja 

 2. Nej 

Denna variabel mäter ifall hälsoaspekter, exempelvis fetma eller psykiska åkommor, 

används i samband med framställningen av spel. 

Återstående variabler används för att mäta vilka olika aktörer som kommer till tals 

eller citeras i artikarna och vilken inställning de har till spel. Viktigt att poängtera är 

att ett omnämnande inte räcker för att ett ja-värde skall kodas, det krävs att aktören 

själv får uttala sig i texten eller att den av skribenten anges som drivande kraft.  

 

10. Förälder Positiv: 

 1. Ja 

 2. Nej 
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11. Förälder Negativ: 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

12. Forskare Positiv: 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

13. Forskare Negativ: 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

14. Politiker Positiv: 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

15. Politiker Negativ: 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

16. Spelare: 

 1. Ja 

 2. Nej 

Till kategorin spelare räknas de som själva spelar spel (skribenter inräknade), men 

även utvecklare, designers och andra nyckelpersoner bakom själva speltillverkningen.  
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17. Offentlig Person Positiv: 

 1. Ja 

 2. Nej 

 

18. Offentlig Person Negativ: 

 1. Ja 

 2. Nej 

Till offentliga personer räknas sportstjärnor, musikstjärnor, skådespelare, 

programledare samt företrädare eller talespersoner för större företag eller 

organisationer. 
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1. Döda på låtsas för en femma  Dagens Nyheter 1995-01-05 
 

2. Världsmästarens brev mot våldetNär Ljungberg läste om den 
misshandlade Öster-stjärnan fick han nog 

 Aftonbladet 1995-01-06 

 
3. Drömjobb genom Internet Hur gör man egentligen ett dataspel? - Vi 
gjorde TV-spel av Elitserien 

 Aftonbladet 1995-01-22 

 
4. Nu krigar släkten om TV-reklamen  Aftonbladet 1995-02-09 
 

5. Våldsprotest når leksakshyllorna  Dagens Nyheter 1995-02-09 
 

6. Bjässen tar sig fram överallt. DN har provåkt de nyinköpta tyska  Dagens Nyheter 1995-02-10 
 

7. Polischefen: Cyberspace kan göra dig våldsam  Aftonbladet 1995-02-13 
 

8. "Brott sprids via datorn". Rikspolischefen varnar för en ökande  Dagens Nyheter 1995-02-13 
 

9. Ny generation dataspel stimulerar inlärning  Dagens Nyheter 1995-03-16 
 

10. Är ditt barn en dataknarkare?  Aftonbladet 1995-03-17 
 

11. Alltfler barn mentalsjuka  Aftonbladet 1995-03-20 
 

12. NÄR FÖRNUFTET SOVER ...  Aftonbladet 1995-04-25 
 

13. Telia slår ett slag för rollspel  Dagens Nyheter 1995-04-29 
 

14. Piltavla hjälp mot hotelldöd  Dagens Nyheter 1995-05-04 
 

15. Vi vågar inte säga ifrån  Aftonbladet 1995-05-17 
 

16. Yuppienallen kan få flygplan att störta  Aftonbladet 1995-05-20 
 

17. Här kan du tjuvtitta på nya filmer  Aftonbladet 1995-05-21 
 

18. Våldets vecka  Aftonbladet 1995-06-12 
 

19. Barn ser allt mer TV-våld  Dagens Nyheter 1995-07-01 
 

20. Vad vet du om sex - datorn har alla svar  Aftonbladet 1995-07-03 
 

21. TV-spel flugan i VM-byn  Dagens Nyheter 1995-08-11 
 

22. Lärorikt även för små barn. Korsning mellan datorspel och 
datoriserad 

 Dagens Nyheter 1995-08-31 

 
23. Rent & snyggt på gatorna  Aftonbladet 1995-09-01 

 
24. DAGENS TV-VAL: Lars-Olof Berglund  Aftonbladet 1995-09-21 

 
25. Resterande filmpremiärer i oktober:  Aftonbladet 1995-10-09 

 
26. Fascinerande, farliga bråddjup  Aftonbladet 1995-10-09 

 
27. Ettor och nollor gör livet lätt  Aftonbladet 1995-10-12 

 
28. DN nu online för alla som vill  Dagens Nyheter 1995-10-12 

 
29. Bionytt med JENS PETERSON  Aftonbladet 1995-10-23 

 
30. De slår ett slag för innebandy  Aftonbladet 1995-10-26 

 
31. DAGENS TV-VAL: Lars-Olof Berglund  Aftonbladet 1995-10-26 

 
32. DAGENS film Jan-Olov Andersson  Aftonbladet 1995-10-26 

 
33. Datorer passar kvinnor bra  Dagens Nyheter 1995-10-26 
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34. Våldssmörja utan like  Aftonbladet 1995-10-27 

 
35. En kväll med Lambert  Aftonbladet 1995-10-27 

 
36. Dator- spelens drottning  Aftonbladet 1995-10-30 

 
37. TV-spel bra terapi  Aftonbladet 1995-11-05 

 
38. Dataspel gör reklam för varor. Statliga myndigheter för ut budskap 
mot 

 Dagens Nyheter 1995-11-16 

 
39. Falcon först på plan i Sverige. Enkelt men roligt spel med kolsyrad 
läsk 

 Dagens Nyheter 1995-11-16 

 
40. Du är smartare än ditt IQ  Aftonbladet 1995-11-19 
 

41. PLUS ÅR 2000  Aftonbladet 1995-11-20 
 

42. Debutant bäst i test. DN Konsument testar fem 43. TV-
spelsmaskiner 

 Dagens Nyheter 1995-12-08 

 
43. Håll reda på begreppen  Dagens Nyheter 1995-12-08 
 

44. Nu kan du flippra hemma på skärm  Dagens Nyheter 1995-12-14 
 

45. Arg, ledsen och förtvivlad. Drottningen tar strid för barnpornografi  Dagens Nyheter 1995-12-24 
 

46. Färre läser fint. I massmarknadsboken ordnar sig allt till slut  Dagens Nyheter 1995-12-29 

 
47. Syntax error är helt rätt  Aftonbladet 2002-01-04 

 
48. Mutanter, zombier och nazister är OK  Dagens Nyheter 2002-01-04 

 
49. - Stoppa tv-spelen  Aftonbladet 2002-01-05 

 
50. Datorspel: Bland alver och ångmaskiner  Dagens Nyheter 2002-01-05 

 
51. DAGENS FRÅGA Varannan tror tv-spel är skadligt  Aftonbladet 2002-01-06 

 
52. Teknikstaden Uppsala/O3 Games: Sensorer utvecklar framtidens 
dataspel 

 Dagens Nyheter 2002-01-15 

 
53. spel bäst just nu  Aftonbladet 2002-01-18 
 

54. riktigt meck. På Junibacken får man utforska Mulle Mecks 
verkstad 

 Dagens Nyheter 2002-01-18 

 
55. FEM FRÅGOR/Kan synskadade och seende barn spela samma 
dataspel? 

 Dagens Nyheter 2002-01-21 

 
56. Få grenar och råtrist bob - "Salt Lake 2002" når inte ens pallen  Aftonbladet 2002-02-09 
 

57. TIPSET  Aftonbladet 2002-02-27 
 

58. Jämför spelpriserna - spara hundralappar  Aftonbladet 2002-03-01 
 

59. Jojo, nu är inte dataspel hetast längre  Aftonbladet 2002-03-02 
 

60. Woods spelade sitt eget spel - och fick stryk  Aftonbladet 2002-03-05 
 

61. Nytt dataspel om huliganer får FA att rasa  Aftonbladet 2002-03-05 
 

62. på gång i tv  Aftonbladet 2002-03-06 
 

63. 20 miljoner - Svennis förtjänst innan VM  Aftonbladet 2002-03-15 
 

64. FYRA FRÅGOR/Hur får man två miljoner läsare till sin egen sajt 
på 

 Dagens Nyheter 2002-03-18 

 
65. DAGENS PROGRAMTIPS: Ungdomar lever livets glada dagar  Aftonbladet 2002-03-20 

 
66. Action som blir tjatig i längden  Aftonbladet 2002-04-10 
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67. En ologisk modern saga  Aftonbladet 2002-04-12 

 
68. På väg till leksakslandet  Dagens Nyheter 2002-04-13 

 
69. Britneys kropp fick göras om  Aftonbladet 2002-04-14 

 
70. Nedslag/Armémuseum: Spelet där man bygger upp. "Civilizations"  Dagens Nyheter 2002-04-25 

 
71. SVENNIS OCH ULRIKA NANCY England hånar Svennis öppet  Aftonbladet 2002-04-26 

 
72. Beckham superhjälte - på riktigt  Aftonbladet 2002-04-26 

 
73. spel  Aftonbladet 2002-04-26 

 
74. varm synt  Dagens Nyheter 2002-04-26 

 
75. Pappan:Vi kan inte förstå det  Aftonbladet 2002-04-28 

 
76. Datorblipp blir sällsam musik  Dagens Nyheter 2002-05-02 

 
77. ett ögonblick... Pernilla Wahlgren,  Aftonbladet 2002-05-03 

 
78. Fil kand i dataspel - snart på riktigt  Aftonbladet 2002-05-04 

 
79. Fantasy-fluga för fingerfärdiga  Dagens Nyheter 2002-05-06 

 
80. Leksaker och högteknologi: Leksaker är teknik på allvar  Dagens Nyheter 2002-05-07 

 
81. spel  Aftonbladet 2002-05-17 

 
82. Tv-spel, 600 kr för ren dynga  Aftonbladet 2002-05-17 

 
83. "Spel lär barn att mörda"  Aftonbladet 2002-05-19 

 
84. Charmören med svårartad scenskräck  Dagens Nyheter 2002-06-08 

 
85. Sommartrend studsa högt  Dagens Nyheter 2002-06-23 

 
86. <b> Börsfanatiker som gillar golf - och har ruggigt  Aftonbladet 2002-06-28 

 
87. Människor mot orcher rond tre  Dagens Nyheter 2002-07-04 

 
88. KULTUR  Aftonbladet 2002-07-05 

 
89. spel  Aftonbladet 2002-07-05 

 
90. Rena rusningen när nytt datorspel släpptes i natt  Aftonbladet 2002-07-05 

 
91. Här hittar du gratis spel, musik & filmer  Aftonbladet 2002-07-22 

 
92. Ge lust till rörelse  Dagens Nyheter 2002-07-22 

 
93. TRE FRÅGOR/Är dagens barnböcker för dumma?  Dagens Nyheter 2002-08-12 

 
94. spel  Aftonbladet 2002-08-23 

 
95. REPLIKEN: "Mer skolidrott kan inte vänta på forskningen"  Dagens Nyheter 2002-08-25 

 
96. terrorkriget  Aftonbladet 2002-09-01 

 
97. Slog ihjäl sin pappa - dömdes till 22 år i fängelse  Aftonbladet 2002-09-07 

 
98. - Jag kan inte leva utan honom  Aftonbladet 2002-09-15 

 
99. Domstol lade ner Internetåtal  Dagens Nyheter 2002-09-15 

 
100. Konstkannibal som tuggar allt  Dagens Nyheter 2002-09-18 

 
101. Flödet överväldigar besökarna  Dagens Nyheter 2002-09-18 

 
102. spel Tung attack på slagfältet  Aftonbladet 2002-09-20 

 
103. spel  Aftonbladet 2002-09-20 
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104. 18-åriga pojkar blir allt tyngre  Dagens Nyheter 2002-10-11 

 
105. Dataspel - en bekväm lösning  Aftonbladet 2002-10-13 

 
106. spel Spelen driver utvecklingen  Aftonbladet 2002-10-25 

 
107. Så får du ditt barn att må bättre  Aftonbladet 2002-10-27 

 
108. De visar vägen ut ur junk-djungeln  Aftonbladet 2002-10-27 

 
109. DN gratulerar: IT-medicin är framtiden  Dagens Nyheter 2002-10-31 

 
110. MATEN SOM GÖR BARNEN FETA Läsk och godis - varenda dag  Aftonbladet 2002-11-06 

 
111. Lika förtrollande som sist  Aftonbladet 2002-11-15 

 
112. Nu blir det lir på luckan  Aftonbladet 2002-11-16 

 
113. Kvinnor deppar mer än männen  Aftonbladet 2002-11-19 

 
114. Nedslag/VR-kuben, KTH: Det här måste upplevas! Ett sagolikt  Dagens Nyheter 2002-11-21 

 
115. spel Mästerlig magi i "Kingdom hearts"  Aftonbladet 2002-11-22 

 
116. Lotta Olsson: Ett eget rum dit föräldrarnas kvävande trygghet inte 
når 

 Dagens Nyheter 2002-12-09 

 
117. Klapp kalendern Sätt julen på spel  Aftonbladet 2002-12-13 
 

118. klapp kalendern 14 I dag: Spel  Aftonbladet 2002-12-14 
 

119. Snart våldtar vi kvinnor i dataspelen  Aftonbladet 2002-12-14 
 

120. Tv-spel om våld är inte för barn  Aftonbladet 2002-12-22 
 

121. Maktens plantskolor/del 1: Unga arga har övergett partierna  Dagens Nyheter 2002-12-22 
 

122. Julen bör vara en motsats till stressen  Aftonbladet 2002-12-23 
 

123. Everyone for tennis!  Aftonbladet 2002-12-27 
 

124. Nytt spel för "Myst"-fans  Dagens Nyheter 2002-12-28 
 

125. Tove och jag och vad Tove tycker om livet  Aftonbladet 2002-12-29 
126. Sinnesvidgande djurestetik från 60-talet  Dagens Nyheter 2012-01-02 
 

127. Forskarna krigar om datorvåldet  Aftonbladet 2012-01-13 
 

128. Fiktivt våld gör forskare aggressiva  Dagens Nyheter 2012-01-13 
 

129. Dagens fråga  Aftonbladet 2012-01-15 
 

130. "Skyll inte på datorspel"  Aftonbladet 2012-01-15 
 

131. ❍ På eftermiddagen  Aftonbladet 2012-01-18 

 
132. DN frågar. 1. Hur är återväxten inom den klassiska musiken? 2. 
Hur ska 

 Dagens Nyheter 2012-01-19 

 
133. Datorspelarna - inte alltid värst  Aftonbladet 2012-01-19 

 
134. "Unga som går på konsert återvänder som vuxna"  Dagens Nyheter 2012-01-19 

 
135. Pop eller klassiskt behöver inte vara ett antingen eller  Dagens Nyheter 2012-01-19 

 

136. ❍ På hemmaplan ...  Aftonbladet 2012-02-08 

 
137. SPELNYTT Vi håller koll på nyheterna i spelvärlden  Aftonbladet 2012-02-10 
 

138. det optimala mordvapnet Drönaren är  Aftonbladet 2012-02-11 
 

139. Krig mot drakar - och fördomar  Aftonbladet 2012-02-25 
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140. Nu spränger Södermalmsnördarna100-miljonersvallen i 
spelvärlden 

 Dagens Nyheter 2012-02-25 

 
141. Sorokins postmoderna sabotage  Dagens Nyheter 2012-02-25 
 

142. Kör ifrån konkurrensen  Aftonbladet 2012-03-02 
 

143. Ja till party nej till sprit  Aftonbladet 2012-03-03 
 

144. "Varför är fotboll så mycket viktigare än datorspelande?"  Dagens Nyheter 2012-03-04 
 

145. Dataspel en kulturell utveckling  Dagens Nyheter 2012-03-04 
 

146. Legomuren mellan pojkar och lickor  Dagens Nyheter 2012-03-05 
 

147. Laserattacker mot flygplan allt vanligare  Dagens Nyheter 2012-03-05 
 

148. Stjärna i sitt eget universum  Dagens Nyheter 2012-03-18 
 

149. Ja Skippa all moralpanik  Aftonbladet 2012-03-22 
 

150. GAME OVER  Aftonbladet 2012-04-09 
 

151. Medvind för tyska pirater  Aftonbladet 2012-04-11 
 

152. Hoppas ditt barns favoritbok tål minst 100 omläsningar  Dagens Nyheter 2012-04-23 
 

153. Allätare på spel  Dagens Nyheter 2012-04-27 
 

154. ALFREDS -helg  Aftonbladet 2012-05-04 
 

155. Därför är Peter Mangs terrorist  Aftonbladet 2012-05-08 
 

156. ”Många har fördomar om datorspel”  Dagens Nyheter 2012-05-14 
 

157. Häftig debatt om datorspel och våld  Dagens Nyheter 2012-05-15 
 

158. ”Spelen är revolutionerande för vår utveckling”  Dagens Nyheter 2012-05-15 
 

159. Ett rent storslaget helvete  Dagens Nyheter 2012-05-22 
 

160. MÅSTE. HA. SPEL.  Aftonbladet 2012-06-08 
 

161. Professorn: Han lider av flera syndrom  Dagens Nyheter 2012-06-09 
 

162. En slapp paus ger bättre idéer  Dagens Nyheter 2012-06-10 
 

163. Från västfronten intet nytt  Dagens Nyheter 2012-06-12 
 

164. "De fostras till fotbollsrobotar"  Aftonbladet 2012-06-14 
 

165. welbeck gillar Zlatan - i tv-spelsversionen  Aftonbladet 2012-06-14 
 

166. Tv-spel drar in mest pengar  Dagens Nyheter 2012-06-25 
 

167. Nördiga fans jagar efter en egen vuxenroll  Dagens Nyheter 2012-06-25 
 

168. Johanna Paulsson: Filmmusik för framtiden  Dagens Nyheter 2012-06-27 
 

169. Paniken i spelvärlden var ett faktum  Dagens Nyheter 2012-06-27 
 

170. Dockor är inte favorit hos flickor längre  Aftonbladet 2012-06-27 
 

171. Nya fakta om våra medievanor  Dagens Nyheter 2012-06-28 
 

172. Utklossning!  Aftonbladet 2012-06-29 
 

173. Är min son onormal?  Aftonbladet 2012-07-03 
 

174. ”Tetris” är ett perfekt bygge  Dagens Nyheter 2012-07-04 
 

175. VECKANS VAL  Aftonbladet 2012-07-06 
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176.Ryktet om hyrfilmens död är överdrivet. För en av de större 
kedjorna pekar 

 Dagens Nyheter 2012-07-07 

 
177. Hellre jagad av zombier  Dagens Nyheter 2012-07-18 
 

178."Se spelandet som ett fritidsintresse"  Aftonbladet 2012-07-18 
 

179. Är föräldrars oro över barnens spelande överdriven?  Aftonbladet 2012-07-19 
 

180. VECKANS VAL  Aftonbladet 2012-07-20 
 

181. Tv-spel  Aftonbladet 2012-07-20 
 

182. Karl Ove Knausgård: Breivik slaktade unga människor av samma 
rädsla för 

 Dagens Nyheter 2012-07-22 

 
183. Renässans för läsandet  Dagens Nyheter 2012-08-10 
 

184. Fördomsfull syn på spelande mammor  Dagens Nyheter 2012-08-12 
 

185. Norge håller andan inför domen mot Breivik  Dagens Nyheter 2012-08-24 
 

186. Zombier på film och tv  Aftonbladet 2012-08-26 
 

187. Kinas ensambarn  Dagens Nyheter 2012-08-27 
 

188. Datorspel vinner över 3D-träsket och ”Dallas”  Dagens Nyheter 2012-08-29 
 

189. VECKANS VAL  Aftonbladet 2012-08-31 
 

190. Fares Fares: ”Jag har en enorm tro på mig själv”  Dagens Nyheter 2012-09-02 
 

191. Vilseledande om de ungas datorspelande  Aftonbladet 2012-09-18 
 

192. Dödade flickan när föräldrarna gått ut  Aftonbladet 2012-10-27 
 

193. Vad händer med de unga tysta männen?  Aftonbladet 2012-11-01 
 

194. En tafflig story som ändå tänder hoppet  Aftonbladet 2012-11-02 
 

195. - Jag lämnade min familj när jag var fjorton  Aftonbladet 2012-11-03 
 

196. Giganterna tar hem spelet på Gamex  Dagens Nyheter 2012-11-04 
 

197. Spelnytt Vi håller koll på nyheterna i spelvärlden  Aftonbladet 2012-11-16 
 

198. Tre män och en dj-saga  Dagens Nyheter 2012-11-18 
 

199. ”Jag köper bara tuschpennor”  Dagens Nyheter 2012-12-08 
 

200. Nu ifrågasätter vi äntligen krigsspelen  Aftonbladet 2012-12-14 

 


