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Abstract 

The game of the game – a discourse analysis of how the portrayal of computer- 

and videogames has changed from 1994 to 2014 in daily- and evening papers 

Computer and videogames has increased rapidly over the past few decades and today a 

majority of the Swedish population enjoys them on a daily basis. When there are many users, 

it becomes important how the media chooses to portray the medium because it can affect 

how the society judges and looks at computer- and videogames.   

The purpose of this essay is to look at how the portrayal of computer- and videogames has 

changed in Swedish Newspapers during the period 1994-2014. How the player is being 

portrayed is also relevant. The method was the discourse analysis founded by Laclau and 

Mouffe and the material was chosen from the two biggest newspapers in Sweden, Dagens 

Nyheter and Aftonbladet. Theories that were used in the analysis were mainly framing, 

cultural studies, moral panics and theories based on gender.  

The result shows that there has been different kinds of portrayals of computer- and 

videogames from the beginning, though it was mostly negative in 1994 and 2004. When 

games are talked about in negative contexts the main focus is the health of children and that 

the games power can take players into another world. The portrayal was a lot more positive in 

2014 with a focus on the beneficial parts of the games as a culture. The player was from the 

beginning portrayed as the stereotypic male. In 2014 women is portrayed as players, though 

is experiencing harassments because of their gender.   
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1 Inledning 

Utbildar framtidens mördare, förstör barns hälsa eller suger in spelare till en värld som är 

svår att fly från. Ren reklamunderhållning utan mening, eller en främjande kulturform som 

kan vara social och svår att lära sig. Dator- och tv-spel är en underhållningsform som fort 

växt fram och ökat i popularitet under de senaste årtiondena. Många väljer att inkludera det i 

sin vardag, då siffror från 2013 visar att 31 % av den totala befolkningen mellan 9-79 år varje 

dag spelar någon form av dator-och tv-spel.1  

Fenomenet har debatterats flitigt för dess innehåll och påverkan det kan ha på sina spelare. 

Allt från att handla om det realistiska våldet, spelberoendet eller om det kan vara positivt för 

spelaren finns det många olika åsikter. Dock råder det ingen tvekan om att många spelar och 

därmed också påverkas och lär sig av sitt spelande.   

Oron kring nya medier har återkommit i debatter sedan hundra år tillbaka, exempelvis 

videovåldsdebatten under 1980-talet.2 Moralpanik är ofta en reaktion på det som omfattas 

som nytt, vilket gör att det förflutna tenderar att glorifieras och att den historiska 

utvecklingen anses vara negativ.3 Det är ungefär 30 år sedan dator- och tv-spel föddes som 

underhållningsform, och det kan därför vara intressant att undersöka och kartlägga hur 

porträtteringen av fenomenet har sett ut.   

En stor del av vår vakna tid går åt till att konsumera medier4 och de förser oss med verktyg 

för att kunna bilda uppfattningar om olika samhällsfenomen.5 Enligt dagordningsteorin har 

medierna makten att påverka vilka samhällsfrågor som människor tycker är viktiga6 och 

menar att medier kanske inte kan tala om för människor vilka åsikter de ska ha, men de kan 

däremot bestämma vad de kan ha en åsikt om.7 Vilket innebär att när specifika åsikter, 

ideologier och personligheter lyfts fram påverkar det också den uppfattning människor får.8 

Medier kan alltså sägas påverka hur normer, värderingar och olika synsätt skapas och kan 

gälla allt från genus, etnicitet, klass och sexualitet.9 

Det betyder att när medier väljer att framställa dator- och tv-spel på ett visst sätt, avgör det 

bilden människor får av det. På grund av att många väljer att spela, är det därför viktigt att 

undersöka hur medierna väljer att porträttera dator- och tv-spel, samt hur spelaren 

porträtteras. Spelaren är viktig att undersöka då det finns många typer av spelare. Enligt 

                                                           
1 Nordicom-Sveriges, Mediebarometer 2013, 126 
2 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 12 
3 Ibid, 13. 
4 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 11. 
5 Ibid, 12. 
6 Shehata, Medierna och demokratin, 319. 
7 Ibid, 320.     
8 Ibid, 324.   
9 Fagerström & Nilson, Genus, media och masskultur, 26 
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Mediebarometern 2013 spelar 86 % av barnen, 70 % av ungdomarna och 18 % av 65-79 

åringarna någon form av dator-och tv-spel under en genomsnittlig vecka. Könsfördelningen 

mellan de spelande är jämn, då det är 32 % män och 31 % kvinnor av hela befolkningen. 10  

Då spelvärlden är en enorm värld med många olika faktorer, avser den här uppsatsen att 

endast undersöka hur dator- och tv-spel framställs utifrån perspektiv som moralpanik, 

kulturform och hur de olika spelarna framställs i förhållande till kön.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med en diskursanalys ta reda på hur dator-och tv-spel framställs som medieform 

i artiklar och hur det skiljer sig över tid. 

Hur har spel och spelande tillskrivits mening? 

Mellan vilka betydelser råder det strid och vad får det för konsekvenser för 

meningsskapandet? 

Hur framställs spelaren?  

Hur har framställningen förändrats genom tid?  

 

1.3 Begreppsförklaring 

Hädanefter när orden tv-spel, dataspel, datorspel och spel används syftar det på samma sak. 

Skillnaden är att det spelas på olika hårdvaror, utöver det är skillnaden marginell. Dessa ord, 

som ibland används för sig, kommer fungera som samlingsnamn för alla elektroniska spel, 

om inget annat anges. Uppsatsförfattaren använder dator- och tv-spel, dock uppkommer de 

andra orden bland annat i citat från materialet.  

2 Bakgrund 

Spelhistorien börjar med Spacewar som skapades av en grupp MIT-studenter i början av 60-

talet. Det var dock inte förrän 1974, som mediet anlände till marknaden, då arkadspelet Pong 

(1072) släpptes av Atari. Arkadmaskiner dök upp och klassiker som Space Invaders och 

Pacman släpptes. Därefter har utvecklingen gått i en rad olika spelkonsoler och datorer tills 

det stora genombrottet kom i form av spelkonsolen NES (Nintendo Entertainment System, 

eller Nintendo 8-bitars) 1986-1987. Game Boy kom 1989 och gjorde det möjligt för 

blockbyggarspelet Tetris att skapas. I mitten av 90-talet övergick spelen från två dimensioner 

till tre, vilket öppnade för nya möjligheter och mer verklighetstrogen grafik. Teknikerna har 

förbättrats genom åren och kan idag i vissa fall likna sig med fotorealism. Dator- och tv-

spelen har även utvecklats berättarmässigt och med dramaturgiska faktorer då produktion 

och budget i vissa fall kan liknas med påkostade Hollywoodfilmer.11 Idag massproduceras 

                                                           
10 Nordicom-Sveriges, Mediebarometer 2013, 124-125 
11 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 134 
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dator-och tv-spel till många olika plattformar och konsoler och spelbranschen hade 2014 en 

omsättning på 81, 5 miljarder dollar enligt New Zoo Games Market Research. 12 

Under augusti 2014 bröt debatten Gamergate ut där pressetiska frågor inom 

speljournalistiken diskuterades. Måltavlan var i början en kvinnlig spelutvecklare, Zoe 

Quinn, som påstods ha haft en relation med en spelrecensent och som ska ha gett positiva 

recensioner i utbyte. Även om anklagelserna visade sig vara falska, mynnade det hela ut i en 

hatkampanj mot feminister och kvinnliga profiler inom spelbranschen.13 I den här studien 

blir det här relevant då material från 2014 är som resultat från debatten och därför medför 

det här kontext till händelsen.   

3 Teori och tidigare forskning 
3.1 Tidigare forskning 

Jakob Carlbring skrev uppsatsen We’ve both said things you’re going to regret – En 

undersökning av dagspressens framställning av TV-och datorspel perioden 1995 till 2012, 

där han med en kvantitativ innehållsanalys kartlagde hur framställningen av dator- och tv-

spel har varit under 1995, 2002 och 2012. I analysen framfördes det att när fokus låg på 

spelens innehåll brukade det vara i ett positivt sammanhang, men när det handlade om 

individen var det i ett negativt sammanhang. Det förändrades från 1995 till 2012, då det blev 

vanligare med ett positivt sammanhang. Det gemensamma för alla åren var den negativa 

aspekten som spel kan ha. Majoriteten av artiklarna var dock framställda i positiva 

sammanhang, medan fördelningen mellan negativa och neutrala förändrades då de negativa 

minskade. Största skillnaden fanns i påverkan på individen då fokus under 1995 var på 

våldaspekten, medan de andra årens fokus var på den sociala aspekten. Carlbring påstod att 

det kan vara ett tecken på att den våldsamma uppmärksamheten kring spel har planat ut. I 

samband med den här studien kan resultat jämföras med Carlbrings, men ha i åtanke att 

olika metoder och material från andra år har används i undersökningarna.14  

Tommy Gustafsson och Klara Arnberg har i boken Moralpanik och lågkultur sammanställt 

olika analyser av debatterna kring film, serietidningar och dator- och tv-spel. Boken beskriver 

den svenska moralpanikens historia ur ett genusperspektiv, men drar också kopplingar till 

klass och nationalitet.15 Analyserna fokuserar mestadels på det realistiska våldet och framför 

att våldaspekten först kom att stå i centrum efter att tekniken och grafiken utvecklades, då 

den tidigare grafiken inte såg så verklighetstrogen ut.16 De diskuterar att mediet ofta pekats 

                                                           
12 http://www.newzoo.com/insights/top-100-countries-represent-99-6-81-5bn-global-games-market/ (hämtad 
2015-03-15) 
13  http://www.svt.se/kultur/ny-undersokning-gamergate-handlade-om-kvinnohat (hämtad 2015-03-12) 
14 Carlbring, We’ve both said things you’re going to regret, 43 
15 Gustafsson & Arnberg. Moralpanik och lågkultur, 12 
16 Ibid, 134 

http://www.svt.se/kultur/ny-undersokning-gamergate-handlade-om-kvinnohat
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ut som en orsak till olika våldsbrott, som vissa skolskjutningar i USA.17 Det pratas även kring 

dokumentären Dödligt Spel från 2004 och rättegången för Postal 2 under 2005. Båda 

händelserna uppmärksammade att spelen kan ha en negativ effekt på spelare, som ofta var 

barn, i och med att de visar hur våld och mord utförs.18 Rättegången för Postal 2, som 

åtalades på grund av rasistiskt och sexistiskt innehåll, löstes genom att försvarande jämförde 

spelet med våldsamma filmer.19 Boken förde även fram att könsfördelningen mellan spelare 

är jämn, då 47 % är kvinnor enligt statistik från ESA (Entertainment Software Association) 

2012.20  

3.2 Teori 

3.2.1 Gestalningsteorin 

Mediernas format är alltid begränsad, medan verkligheten är obegränsad. Det betyder att 

medierna ständigt måste välja vad som ska föras fram och hur det ska berättas.21 Då 

dagordningsteorin snarare lägger vikt på vad som berättas, handlar gestaltningsteorin 

(framing) om hur det görs. Den handlar om hur en händelse ramas in, gestaltas och ges en 

viss betydelse och processen som leder fram till en förståelse. Det är ett resultat av politiker, 

journalister, nyhetsorganisationer, yrkesnormer, kultur och ideologi på det stora hela.22 

Adam Shehata refererar till Robert Entman i Medierna och demokratin (2012) när han 

beskriver teorin, ”frame innebär att man väljer ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet 

och gör dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så sätt främja en viss 

problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller föreslagen lösning på det 

beskrivna problemet”.23 Det betyder att händelser kan gestaltas olika och olika aktörer 

försöker påverka hur människor uppfattar verkligheten genom sina gestaltningar i 

medierna.24 Hur mycket en individ påverkas av gestaltningen beror på ämnets relevans, 

mängd erfarenhet och osäkerhet kring åsikter i ämnet.25 Som det påpekades i inledningen 

avgörs bilden av dator-och tv-spel som fenomen av hur medierna väljer att framställa det och 

därför blir gestaltningsteorin användbar i den här studien.    

3.2.2 Kultur 

Att definiera begreppet kultur är inte det lättaste. Erling Bjurström påpekar i boken Högt & 

lågt att det knappt är möjligt att få ett slutgiltigt svar på kulturbegreppet.26 Att det har flera 

                                                           
17 Ibid, 135 
18 Ibid, 138 
19 Ibid, 151 
20 Ibid, 137 
21 Nord & Strömbäck, Medierna och demokratin, 13 
22 Shehata, Medierna och demokratin, 327 
23 Entman. Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy, 5 
24 Shehata. Medierna och demokratin, 328 
25 Ibid, 331 
26 Bjurström, Högt & lågt, 17 
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betydelser och därmed avgränsas olika och att det förändras med tiden eftersom sättet att 

beskriva och tolka kultur avgörs av vår bakgrund.27 Det handlar om något som produceras 

och konsumeras.28 En annan definition är att det kan vara ett sätt att leva, oavsett om det 

bara handlar om en individ eller en grupp.29 John Storey i Cultural Theory and Popular 

Culture och Simon Lindgren i Populärkultur hänvisar till Stuart Hall. Han menar att kultur 

handlar om hur människor tillskriver mening till föremål, människor och händelser genom 

hur de använder dem i vardagen och att normer, konventioner och sociala livets regler sedan 

uttrycks vidare i olika kulturprodukter.30  

3.2.3 Populärkultur 

En ordboksdefinition av populärkultur är ”en form av kultur som riktad till – och används 

och konsumeras av – den breda allmänheten i deras vardagsliv”.31 Det betyder att samtidigt 

som all information bearbetas formas individerna och samhället och lever på så vis vidare.32 

Storey och Lindgren delar upp begreppet i flera definitioner. För det första är det populärt. 

Många gillar det och inkluderar det i sin vardag.33 Grand Theft Auto V är till exempel ett spel 

som slog världsrekord i högsta intäkter för en nöjesprodukt under 24 timmar34 och har sålt i 

över 45 miljoner exemplar och närmar sig att bli de mest sålda spelet i världen.35  

Populariteten säger dock inte mycket om vad det är för kvalité på kulturen, eftersom lika 

många till exempel kan tycka om en cheeseburgare som inte anses som kultur.36 Därför 

räcker det inte att något är populärt. Andra definitionen pekar på att populärkultur är det 

som blir kvar när de som klassas som finkultur är bestämt. Det kan också vara det som 

betraktas som ett tidsfördriv och kultur utan mening.37 Den här definitionen stöds av 

påståenden att populärkultur är massproducerad reklamkultur, medan finkultur är ett 

resultat av något som är individuellt och unikt skapat. De senare förtjänar därför en mer 

konstnärlig och uppseendeväckande respons än den första som endast förtjänar en snabb titt 

för att låsa upp de lilla det har att erbjuda.38 Å ena sidan, något kan antas vara bra för att det 

är populärt, å andra sidan kan något anses vara dåligt av exakt samma anledning.    

                                                           
27 Ibid, 18 
28 Lindgren, Populärkultur, 28 
29 Storey, Cultural Theory and Popular Culture, 1-2 
30 Lindgren, Populärkultur, 29 
31 Ibid, 18 
32 Ibid, 9 
33 Ibid, 33 
34 http://www.gamereactor.se/nyheter/126904/Sju+v%E4rldsrekord+f%F6r+Grand+Theft+Auto+V/(hämtad 15-
03-14) 
35 http://www.gamereactor.se/nyheter/219834/Grand+Theft+Auto+V+%E4r+v%E4rldens+mest+s%E5lda+spel/ 
(hämtad 2015-03-12) 
36 Storey, Cultural Theory and Popular Culture, 5 
37 Lindgren, Populärkultur, 34 
38 Storey, Cultural Theory and Popular Culture, 6 

http://www.gamereactor.se/nyheter/126904/Sju+v%E4rldsrekord+f%F6r+Grand+Theft+Auto+V/(hämtad
http://www.gamereactor.se/nyheter/219834/Grand+Theft+Auto+V+%E4r+v%E4rldens+mest+s%E5lda+spel/
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Den franska sociologen Pierre Bourdieu argumenterade för att smak är ideologiskt och 

fungerar som klassmarkör.39 I Bourdieus fältteori ingår sociala fält som kan sägas vara ett 

område som konstituerar egna lagar och regler. Politik kan sägas vara ett socialt fält, men 

också olika kulturformer. För att det ska kunna uppfattas som ett socialt fält måste de ha 

egenskaper som gör det distinkt.40 Fälten är däremot aldrig autonoma, Bourdieu menar att 

de är föränderliga områden i samhället där människor och institutioner strider om något de 

har gemensamt.41 Dessutom att det pågår en ständig kamp om status eller erkännande bland 

aktörerna inom fälten, exempelvis mellan nykomlingen och den dominerande kraften.42 För 

deltagarna inom de sociala fälten råder det ingen tvekan om att det som bedrivs där är viktigt 

och värderingar och attityder känns självklara. Personer kan utmana fältens redan självklara 

kriterier, men möter då ett motstånd.43 Till exempel om kriterierna för ett bra dator-och tv-

spel plötsligt ändras skulle de få konsekvenser.  

Bourdieu påstår att för att kunna skilja mellan hög- och lågkultur vilar det på kriterierna att 

de endast kan läras in på ett omedvetet sätt genom ”förtroligt umgänge” med estetiska objekt 

och framställningar.44 Därför bygger förståelsen av olika genrer och stilar på en särskild 

kulturell kompetens. Konstverk existerar enligt Bourdieu endast för de som har medlen för 

att kunna tillgodogöra sig dem.45  

En tredje definition handlar om att beskriva populärkultur som masskultur. En reklamkultur 

massproducerad för den stora massan med en publik bestående av en stor hög av 

konsumenter. Kulturen här sägs i sig vara manipulativ och hjärndödande.46 Till exempel att 

texter och praktiker inom populärkulturen anses som olika former av publik fantasi, som en 

kollektiv drömvärld. Richard Maltby (1989) påstår att populärkultur erbjuder en tillflykt som 

inte är till eller från någonstans, men en tillflykt till våra innersta drömmar. Maltby påpekar 

vidare att om det är ett brott att populärkultur har tagit våra drömmar, paketerat dem och 

sålt tillbaka till oss, är det också en bedrift att populärkulturen har gett oss mer varierade 

drömmar än vad vi annars hade fått uppleva.47  

Dator- och tv-spel passar in på många av definitionerna och är en medieform som faller 

många i smaken, och kan anses som populärkultur. 

                                                           
39 Ibid, 6 
40 Bourdieu. Kultur och Kritik, 127 
41 Ibid, 11 
42 Ibid, 127 
43 Gripsrud. Mediekultur, Mediesamhälle, 95-96 
44 Bjurström, Högt & lågt, 179 
45 Ibid, 180 
46 Storey, Cultural Theory and Popular Culture, 8 
47 Ibid, 9 
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3.2.4 Moralpanik 

I inledningen konstaterades det att spelfenomenet har präglats av kontrovers och en stor del 

har varit debatter kring de negativa influenser det kan ha på sina spelare. Därmed finns det 

grund till att presentera begreppet moralpanik. Teorin kom i och med att Stanley Cohen 

släppte studien Folk Devils and Moral Panics (1972) om reaktionerna kring 

ungdomskulturerna i Storbritannien under 1960-talet. Den har använts för att förstå hur 

avvikande fenomen har konstruerats som ett hot mot samhällets värderingar och strävan att 

bevara dem. Genom att fokusera på de avvikande bekräftas och återskapas värderingar som 

anses tillhöra den samhälleliga normaliteten48 

Cohen menar att samhällen från och till genomgår perioder av moralpanik. Det utlöses av att 

vissa personer, grupper eller företeelser uppfattas som hot mot samhällets värderingar och 

intressen.49 En av orsakerna till att det uppstår kan hämtas från strukturalismen, där Stuart 

Hall ger en förklaring om att debatterna tyder på en hotad hegemoni och därmed blir 

moralpaniken ett försök till social kontroll. Enligt den tanken innehar medierna den 

dominerande ideologin och genom dem blir moralpaniken ett politiskt instrument för social 

kontroll.50  

Gustafsson & Arnberg påpekar i Moralpanik och lågkultur hur moralpaniken ibland 

ifrågasätts som begrepp eftersom det ansetts som en nedsättande term, där grunden tros vara 

känslor istället för fakta. Att när det förflutna studeras kan forskaren döma ut delar av 

debatterna från kunskaper som historien inte hade. Fokus brukar bli på överdrivna 

reaktioner som bara bidrar till den negativa inställningen. De menar att begreppet kan 

överanvändas och därmed gör att det seriösa i de olika debatterna inte tas på lika stort 

allvar.51 Dock är moralpanik ändå användbart inom analyser, så länge en förståelse för 

historisk förändring finns.52 De menar att det är viktigt att respektera moralpaniken, och inte 

avvisa de som överdrivna eller irrationella i efterhand.53 I samband med den här studien kan 

det antas att material från åren innan 2014 innehåller överdrivna exempel som kanske inte 

ansågs vara så överdrivna när de skrevs.  

Cohen har skapat olika begrepp för att kartlägga moralpaniken. Först benämns så kallade 

moralentreprenörer, de aktörer som framställs som experter på det kritiserade mediet och 

utövarna av mediet. De har tillträde till det offentliga rummet och får genom sin roll ett 

tolkningsföreträde för problemet. Sedan de som utmålas som missbrukarna eller offer, alltså 

                                                           
48 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 12 
49 Cohen, Folk Devils and Moral Panics, 1 
50 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 14 
51 Ibid, 14-15 
52 Ibid, 16 
53 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 16 
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de som använder de lågkulturella produkterna. Han har även myntat ordet folkdjävlar som 

kan vara de individer, ting eller grupper som stereotypiseras och utses till en 

samhällsfiende.54 I studien kan det antas att dator- och tv-spel ofta utses till en folkdjävul. 

Cohen har dessutom klarlagt olika mönster som brukar uppstå. Ett av dem är försök till 

social kontroll. Det görs genom att krav ställs på att något måste göras för att stoppa 

fenomenet. Disproportionalitet är när antalet personer som drabbas, problemet i sig och dess 

konsekvenser tenderar att överdrivas. Kritiker tenderar också att fokusera på de upplevda 

symtomen från lågkulturella medier istället för de bakomliggande sociala problemen. Ett 

annat vanligt mönster är överdrivna exempel som används som en självklarhet och fungerar 

som ett helhetsexempel.55 

Moralpaniksprocessen beskrivs av Cohen som ett drama. Problemet tas an och sedan förvrids 

och överdrivs. Därefter utses och stereotypiseras folkdjävlar samt att medier och 

moralentreprenörer för fram förutsägelser med vilka konsekvenser det kommer mynna ut i. 

Sedan kommer en första reaktionsfas, där medier och allmänhet orienterar och reagerar 

genom att oftast kräva ut ansvar från myndigheter och lagstiftare. I andra reaktionsfasen står 

social kontroll i centrum och problemet till moralpaniken antingen åtgärdas genom lag, polis 

eller på ett symboliskt vis. En tredje möjlighet är att debatten rinner ut i sanden efter en tids 

omtalad debatt och är ett tecken på att debatten inte har fått fäste och inte heller utvecklats 

till en fullständig moralpanik.56 Den här studien gör endast olika nedslag genom 

spelhistorien som då ger möjlighet att kartlägga spår av de presenterade 

moralpaniksmönstren, dock finns ingen möjlighet att kartlägga en fullskalig moralpanik då 

större material och längre tidsperiod skulle behöva analyseras.  

3.2.5 Genus 

Forskare inom genusområdet menar att kön är en social och kulturell konstruktion, alltså att 

vilket kön alla människor har blir de formade till att ha. Det finns egenskaper som förknippas 

med ett vist kön, som till exempel ordningsam och skönhetsmedveten till kvinnor och sportig 

och stark till män. Sådana egenskaper är dock ofta inlärda, alltså inte biologiskt tillkomna. 

Dessutom är det ett vanligt mönster att sådana ”vanliga” intressen också blir uppmuntrade 

till pojkar och flickor i samhället.57 Linda Fagerström och Maria Nilson skriver i Genus, 

medier och masskultur att det ur ett feministiskt perspektiv inte är en tillfällighet att pojkar 

uppmuntras till att vara starka, påhittiga och aktiva, medan flickor snarare uppfostras till 

motsatsen. Detta kommer från en maktordning, eller en så kallad könsmaktsordning. I 

genusforskares ögon anses den som organiserande för hela samhället och det är genom att 

                                                           
54 Ibid, 20-21 
55 Ibid, 20-21 
56 Cohen, Folk Devils and Moral Panics, 1 
57 Fagerström & Nilson, Genus, medier och masskultur, 7 
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tänka på det viset som det går att utröna olika mönster som tillsammans skapar 

maktrelationen mellan män och kvinnor.58  

Under flera hundra år har religionen använts för att legitimera att mannen överordnas 

kvinnan. Under 1980-talet myntade Yvonne Hirdman begreppet genuskontrakt som bygger 

på två delar, logiken i att könen hålls isär och att mannen är norm. Vilket betyder att mannen 

är den så kallade ”standardmänniskan” och kvinnan blir annorlunda i en process som gör 

dem olika.59 Under 1700-talet började män och kvinnor ses som två kompletterande 

motpoler, dock att de var helt olika och måste uppfostras på olika sätt. De ansågs passa till 

helt skilda uppgifter och behövde därför ha olika utbildning och intressen.60 Dessutom finns 

det många olika femininiteter respektive maskuliniteter i samhället, som hela tiden 

upprätthålls och kontinuerligt omskapas. Det finns däremot alltid förväntningar på hur män 

och kvinnor ska handla och agera, och om någon bryter mot förväntningarna får det 

konsekvenser.61 Judith Butler lanserade tanken om det performativa könet. Att från stunden 

människan blivit identifierad som antingen pojke eller flicka lär vi oss agera vårt kön. 

Samhällets regler definierar vad som innebär att vara kvinna respektive man och handlar 

sedan därefter.62  

Stereotyper är en grovt förenklad föreställning om hur individer delas upp i olika fack. Det 

finns en problematik i det eftersom skillnader mellan individer ignoreras.63 I dator-och tv-

spelens historia har könen framställts på stereotypiska vis, då mannen ofta är protagonist 

och kvinnan är offret som behöver räddas. Ofta går det inte att spela som kvinna och ofta är 

kvinnan framställd med stereotypt utseende med smala midjor och stora bröst.64 

Genusteorierna blir relevanta i studien då de hjälper till att se hur spelarna framställs i 

förhållande till kön.  

4 Material  

Materialet bestod av nyhets-, debatt-, ledarartiklar och krönikor om dator- och tv-spel från 

tre årtal, 1994, 2004 och 2014. Med ett årsspann på 20 år och tio år mellan varje år, fanns 

god möjlighet att kartlägga en utveckling. Under 90-talet var mediet relativt nytt, vilket 

syntes i att artiklar var färre. Det skulle därför vara svårt att analysera material från tidigare 

än 1993-1995, då tillräckligt material som hör till studiens syfte kanske inte finns.   

                                                           
58 Ibid, 7-8 
59 Ibid, 9 
60 Ibid, 9-10 
61 Fagerström & Nilson, Genus, medier och masskultur, 8 
62 Ibid, 16 
63 Lindgren, Populärkultur, 91 
64 Fagerström & Nilson, Genus, medier och masskultur, 152 
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Artiklarna är tagna från dags- och kvällspress, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Både för att 

begränsa antal texter och för att tidningarna har störst läsarskara i Sverige. Aftonbladet hade 

december 2014 3384000 läsare per dag fördelat över flera plattformar65 och Dagens Nyheter 

hade under 2013 758 000 personer som läste papperstidningen per dag och i genomsnitt 1,5 

miljoner unika webbläsare varje vecka.66 En annan anledning kan vara att det är intressant 

att undersöka den ”allmänna” synen på spel, då nischade speltidningar redan har inbitna 

läsare och fans.  

4.1 Urval och avgränsningar 

Antal artiklar är 18, sex från varje år och sedan tre från varje tidning. De hämtades från 

databasen Retriever, med rätt år och tidning förinställd. Sökorden var dataspel och datorspel. 

Anledningen till att båda sökningarna gjordes var på grund av att det resulterade i flera olika 

träffar, eftersom båda orden är vanligt förekommande. Dock är det sällan som både orden 

används i samma text och som olika sökningar visar blev det fler träffar för dataspel under 

1994 och 2004. Under 2014 blev det fler träffar med datorspel. Det är stor skillnad på antal 

artiklar från de olika åren, då 1994 visar 39 på dataspel och 23 träffar på datorspel. 2004 

visar 101 och 28 träffar och 2014 var det 63 träffar och 79 träffar. Anledningen till ordet tv-

spel inte inkluderades i sökningen var för att skillnaden från datorspel/dataspel är marginell, 

och återfinns bara på olika plattformar. Dessutom används de valda sökorden mer i både tal 

och skrift.    

Spelvärlden täcker många områden och faktorer, vilket gjorde att några urvalskriterier var 

nödvändiga som kopplar till studiens syfte och frågeställningar. 

Kriterier för utvalda artiklar: 

 Huvudfokus ligger på dator-och tv-spel som medieform 

 Orden dataspel eller datorspel nämns mer än en gång.  

Kriterier för bortvalda: 

 Artiklar som i huvudsak handlar om något annat, men som nämner datorspel i 

förbifarten. En artikel kan till exempel handla om en persons intressen och datorspel 

finns med.  

 De som fokuserar mer på tekniken bakom spelen, som förbättrad grafik eller det 

tekniska med en dator.  

 De som handlar om konsumentfrågor kring spel som en vara, om nysläppta spel och 

prisfrågor.  

                                                           
65 http://www.aftonbladet.se/siffror/ (hämtad 2015-03-14) 
66 http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/ (hämtad 2015-03-12) 

http://www.aftonbladet.se/siffror/
http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/
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 De som fokuserar på utvecklingen av spelindustrin och drar kopplingar till andra 

typer av spel som exempelvis brädspel.     

 Recensioner  

Urvalsprocessen var därefter slumpmässig, då de första artiklarna i respektive år som 

passade in på kriterierna valdes ut.  

5 Metod 

5.1 Diskursanalys 

Diskurser bygger på idén att språket är en social konstruktion. De döper och beskriver 

världen, eftersom språkets uppgift är att representera något annat. 67 Forskare beskriver 

diskurser på olika vis, men de är alla överens om är att det är ett bestämt sätt att tolka 

världen. Dessutom att vårt sätt att prata inte bara speglar vår omgivning och värderingar 

utan också bidrar i skapandet och förändringen av dem.68 Om exempelvis dator- och tv-spel 

kontinuerligt benämns som farligt upprätthålls inställningen, dock om fler börjar benämna 

de som något bra kan inställningen ändras.  

Att använda diskursanalys som metod innebär att teori och metod kommer sammanlänkat. 

Det handlar om att acceptera och ta sig an de filosofiska premisser som finns för att kunna 

analysera.69 Det innebär att forskaren bör ha en kritisk inställning till självklar kunskap. Att 

verkligheten bara är tillgänglig genom vår kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder 

av en sann verklighet utan ett resultat av vårt sätt att kategorisera världen.70 Michael 

Foucault menade att en diskurs hjälper oss att se vad som kan vara sant och därmed sätter 

gränser och utesluter betydelser.71 Språket är alltså inte en avspegling av en verklighet som 

finns på riktigt, utan det är strukturerat i mönster eller system där betydelserna ändrar sig 

från diskurs till diskurs. Det handlar om att undersöka där språket sätts i spel för att se hur 

dessa mönster reproduceras eller förändras.72  

Winther Jørgensen och Phillips beskriver hur en diskurs kan fungera som ett analytiskt 

begrepp och som hjälpande ram i en undersökning. Det betyder att en studie kan avgränsas 

strategiskt i förhållande till syftet, alltså att den drar fram diskurser som stödjer studiens 

frågeställningar. Men det betyder inte att vad som helst får kallas för en diskurs utan det 

måste motiveras.73 

                                                           
67 Börjesson & Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 10 
68 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 7 
69 Ibid, 10 
70 Ibid, 11 
71 Börjesson & Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 12 
72 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 18 
73 Ibid, 137 
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5.2 Laclau & Mouffes Diskursteori 

Studien utgår från diskursteorin som grundades av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffe. Teorin tar avstamp i två stora teoretiska traditioner, marxismen och 

strukturalismen. Från marxismen kommer tänkandet om det sociala och strukturalismen 

bidrar med hur betydelser skapas.74 En av deras grundtankar är att sociala fenomens 

betydelser aldrig är färdiga. Det ger rum för en ständig social strid om definitioner av 

samhälle och identiteter. En strid som ger sociala konsekvenser.75 Ingen diskurs är en sluten 

enhet, utan den omformas ständigt i kontakt med andra diskurser och där finns en ständig 

diskursiv kamp. Olika diskurser kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, 

med andra ord försöker man tillfälligt fixera språkets betydelse.76 Syftet med teorin är att 

kartlägga de processer där det kämpas om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 

betydelser till slut blir så självklara att vi uppfattar de som naturliga och slutar ifrågasätta 

dem.77  

5.3 Begreppsdefinitioner 

Laclau & Mouffe bidrar inte med någon färdig metodmodell, utan med ett sätt att tänka med 

begrepp om hur man kan analysera diskurser.78 I den här studien ses alla ord som tecken, 

vars betydelse skapas i relation till övriga tecken. Alla tecken i en diskurs är moment och får 

sin betydelse genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Moment är de tecken 

som känns självklara, som redan har funnit sin betydelse. Element är de tecken som ännu 

inte har fixerats och som har flera betydelser.79 Det en diskursanalys gör är att omvandla 

element till moment så att betydelsen kan fixeras. Det leder till ett tillfälligt stopp, en 

tillslutning, i betydelsebildningen.80  

Inom en diskurs skapas betydelse genom att utesluta alla andra möjliga betydelser som 

tecken kan ha. De andra betydelserna finns fortfarande där, men hamnar i det diskursiva 

fältet. Det är en reservoar med andra betydelser, som ett tecken kan ha haft eller har i andra 

diskurser.81 En diskurs träder lättare fram ifall man lokaliserar nodalpunkter. Det är 

privilegierade tecken som blir som ett centrum i diskursen, som de andra tecknen ordnar sig 

efter och därmed får sin betydelse.82 Flytande signifikanter är tecken vars betydelse är 

flytande och kan röra sig över flera diskurser. Skillnaden mellan flytande signifikanter och 

nodalpunkter är att nodalpunkter fokuserar på den enskilda diskursen medan flytande 

                                                           
74 Ibid, 32 
75 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 31 
76 Ibid, 13 
77 Ibid, 32 
78 Ibid, 57 
79 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 157–158 
80 Ibid, 165 
81 Ibid, 166 
82 Ibid, 168 
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signifikanter fokuserar på betydelsekampen mellan flera olika diskurser.83 I den här studien 

kan exempelvis dator- och tv-spel fungera som både nodalpunkt och flytande signifikant, då 

begreppet ofta fungerar som ett centrum som många tecken ordnar sig efter och dessutom får 

varierande betydelser i olika texter.  

När en relation bildas mellan elementen sker en artikulation.84 Det innebär att betydelse 

skapas genom att man till exempel sätter ihop ord och därmed ändras betydelsen.85 Alla 

sociala praktiker kan anses som artikulationer eftersom de återger eller ändrar betydelser.86 

Laclau & Mouffe delar upp diskurser i politiska eller objektiva. De politiska diskurserna är 

där de råder strid om olika betydelser. De objektiva är diskurser som känns så självklara och 

har blivit så etablerade att man inte längre ifrågasätter betydelsen.87 Mellan de politiska och 

de objektiva finns hegemoni som är ett fredligt och naturligt tillstånd. Inom en politisk 

diskurs behöver hegemoniska interventioner, alltså olika försök till att ändra betydelser, 

inträffa för att diskursen ska omvandlas till en objektiv diskurs.88 Ett exempel på detta är om 

inställningen till dator-och tv-spel som en kultur är negativ. För att det ska ändras behöver 

flera utmanande positiva betydelser komma fram, för att det ska kunna omvandlas till en 

objektiv diskurs där fenomenet kan anses som kultur.      

Subjektspositioner är bestämda positioner för människor, som till exempel brandman, polis 

eller sjuksköterska. Varje position ger olika betydelser.89 En identitet eller en grupp byggs i 

ekvivalenskedjor, alltså olika sätt som tecken är kopplade till varandra så att en viss identitet 

eller betydelse framställs.90 En analys kan ta hänsyn till gruppbildning och till 

representation, då en specifik grupp existerar så fort de har uttryckts i ord.91 Antagonism 

inträffar när flera identiteter står i strid med varandra och som bara kan upplösas av 

hegemoniska interventioner.92 En myt är särskilda tecken som är enade och som ger en 

identitet till en helhet. Ett viktigt mål med diskursanalysen är att försöka avslöja vilka myter 

om samhället som framställs och hur de beskriver verkligheten och vilka konsekvenser det 

får.93 

5.4 Tillvägagångsätt 

Analysen följer Winther Jørgensen och Phillips råd om att undersöka hur verkligheten 

                                                           
83 Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod, 35 
84 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 157 
85 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 35 
86 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 169 
87 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 43 
88 Ibid, 44 
89 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 371 
90 Ibid, 373 
91 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 52 
92 Ibid, 55 
93 Ibid, 47 



 

14 
 

beskrivs, vart det strids om olika framställningar och dessutom vilka självklarheter som 

finns.94 I varje artikel identifieras nodalpunkter och myter och hur dessa konstrueras genom 

artikulationer och ekvivalenskedjor. Identiteter och olika grupper hittas genom 

subjektspositioner och representationer. Flytande signifikanter identifieras över diskursernas 

gränser. Texter från respektive år analyseras separat och sammanställs i ett resultat för varje 

år. 

5.5 Material- och metoddiskussion  

För att andra ska kunna göra studien och förstå tillvägagångsättet, att den har en hög 

reliabilitet, är det viktigt med motiveringar. Diskursanalysen har kritiserats för sin öppna syn 

på verkligheten och att slutsatser och vägen dit kan vara svårtolkade. Därför är det viktigt att 

motivera urvalsprocessen, analysverktygen och ge exempel som stödjer påståenden. Till 

exempel är det i den här studien viktigt att motivera hur något framställs som en 

självklarhet.95  

Alla typer av texter valdes utefter kriterierna för att få en hög validitet, vilket innebär att 

materialet är relevant för studiens syfte och frågeställningar.96 Det är inte relevant ifall 

materialet bara består av nyhetsartiklar, utan syftet handlar om hur dator-och tv-spel 

framställs som medieform. Ett problem kan tros vara att materialet inte är representativt för 

hur den faktiska förändringen varit under de 20 åren. Det är dessutom en vanlig kritik mot 

diskursteorin eftersom verkligheten påstås vara uppbyggd av diskurser skulle det betyda att 

verkligheten inte finns, något som inte stämmer. En social och fysisk verklighet finns, men 

den nås via diskurser. Det handlar om att tillskriva något en betydelse och behandla den 

därefter.97 Det är därför inget problem här då studiens mening är att studera hur diskurserna 

beskriver verkligheten, inte hur kopplingen ser ut mellan medierna och verkligheten. 

Undersökningen kan därmed ge en fingervisning om vilka mönster som brukar synas när 

media framställer spel.98  

Ett av diskursteorins största problem är att det inte finns en färdig metodmodell med en 

guide på hur metodverktygen tillämpas.99 Dock är det inget problem här eftersom det också 

betyder att metoden är öppen och anpassningsbar till syftet och frågeställningarna. Problem 

fanns i att ha en viss införståddhet i de studerade materialet och i mediet då tidigare 

värderingar och kunskap kan komma att överskugga analysen. När någon är nära diskurser 

som studeras är det svårt att se dem som diskurser eftersom forskaren är en del av kulturen 

                                                           
94 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 138 
95 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 405 
96 Ibid, 82 
97 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 161-162 
98 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 28 
99 Ibid, 57 
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som undersöks. Det var därför viktigt att försöka vara främmande för hur texterna beskriver 

verkligheten. Det är ingen lösning, med det är viktigt att ha i beaktning då en diskursanalys 

aldrig kan bli helt objektiv.100  

En kritik är att eftersom alla artikulationer kunde vara annorlunda och kan bli, att det då 

överskattar möjligheten att kunna skapa en världsbild. Att det ger sken av jämlikhet som inte 

finns, eftersom alla inte har lika möjligheter att uttala och påverka hur världen målas upp.101 

Dessutom att ingen diskurs sägas vara mer rätt än andra och därför finns ingen skillnad på 

gott och ont. Som försvar menar många att alla diskurser möter motstånd och att det inte är 

möjligt att en helt stängd och självproducerande diskurs skulle kunna råda.102  En annan 

kritik är att bakomliggande aktörer och motiv till exempelvis en artikel inte lyfts fram. De 

menar att de då kan gå miste om viktiga faktorer som förklarar varför något ser ut som det 

gör. Dock spelar det ingen roll vem som har uttalat sig i den här studien då syftet ligger på 

vad som framställs. Ännu ett argument är att diskursteorin kan peka på sociala fenomen men 

inte förklara dem. Alltså kan inte en diskurs förklara varför människor beter sig som de gör. 

Diskursteorin förnekar att de skulle finnas en essens hos människor.103 Det kan dock tänkas 

att diskursen påverkar hur människor tänker på saker, då diskurser skapas och upprätthålls i 

ett socialt samspel. Det är därför extra viktigt att undersöka diskurser eftersom det kan 

hjälpa till att förstå världen. 

6 Analys 

Analysen innehåller utdrag av de viktigaste i materialet och olika mönster som har kunnat 

utmärkas. De har därefter delats upp under olika teman och även i två större delar, där två av 

studiens frågeställningar agerar rubriker. ”Hur tillskrivs spel och spelandet mening?” och 

”Hur framställs spelaren?”. Följande teman varierar år till år, då olika framställningar har 

kunnat uttydas. Efter varje år följer en sammanfattning över de viktigaste mönstren och 

analysavsnittet avslutas med en jämförelse mellan åren. Observera att temana hjälper att 

utmärka olika mönster som syns i materialet, dock är det inte så fyrkantigt att alla 

observationer kan delas upp under olika teman, då många hänger ihop med varandra och 

existerar i samma diskursiva fält. Exempelvis fokuserar temat spelidentiteter på hur kön är 

knutet till spelare, även om barn också framställs som spelare. Hur barn framställs tas upp 

tidigare. I analysen kommer ordet ”spel” användas istället för dator-och tv-spel för att spara 

plats.  

                                                           
100 Ibid, 28 
101 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 62 
102 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 402 
103 Ibid, 402 



 

16 
 

6.1 1994 

Ett samlat resultat och analys av observationer från sex artiklar från 1994. 

6.1.1 Hur tillskrivs spel och spelandet mening? 

Spel som boven i dramat 

Artikeln Gör dataspelen våra barn till galningar? (Aftonbladet, 1994-10-12) delar upp 

spelandet i två delar, en positiv och en negativ. Till det negativa hör påverkan det kan ha på 

spelande barn, då en tilldelad subjektsposition är spelnarkoman. Texten tar stöd från en 

engelsk undersökning som använder subjektspositioner som alkoholister och rökare, då 

undersökningen visar att ”11-åriga barn kan få samma abstinensbesvär som alkoholister och 

rökare”. Psykologen Håkan Johnsson träder här fram som en moralentreprenör med 

tolkningsföreträde och gestaltar spel genom olika ekvivalenskedjor, ”dataspel ger 

depressioner och olustkänslor” och ”spelen är en källa till konflikter inom familjen”.104 I det 

här fallet blir dataspel en nodalpunkt, alltså en centralpunkt, och bland annat blir ord som 

depression, olustkänslor, konflikter, besatthet och galningar moment som kopplas till det.   

Ett genomgående mönster är att spel gestaltas som en folkdjävul, för att använda Cohens 

begrepp. De framställs genom ekvivalenskedjor och artikulationer som boven i dramat och 

får skulden för allt.105 Ett exempel är, ”besattheten tar tid från vardagliga sysslor och barnen 

missar viktiga sociala erfarenheter”. Barn fungerar som en nodalpunkt, en samlingspunkt 

som flera tecken samlar sig kring,106 och gestaltas genom olika ekvivalenskedjor som offer, 

som inte kan ta hand om sig själva. Det visas i artikulationer som ”barn är ännu i en 

utvecklingsfas” och ”när de kommer ut i vuxenlivet kan det vara så att de inte ens vet hur 

man åker buss”.  

Mönstret fortsätter synas i krönikan Kvinnor lockas gåtfullt av dataspel (Dagens Nyheter, 

1994-05-13) då en moralentreprenör i form av en psykolog berättar att spelet Tetris kan vara 

en fara, särskilt för barn. Att Tetris kan leda till en ”tvångsmässig, glädjelös aktivitet som 

utesluter gemenskap och andra former av avkoppling”. Även i artikeln Bojkott av leksaker 

(Dagens Nyheter, 1994-12-13) förs det fram hur barn riskerar att bli avtrubbade och hur de 

inte kan skilja mellan fantasi och verklighet om de ser för mycket våld. Här gestaltas spel som 

något som hör till massproducerad masskultur, något som inte innehar kulturell mening och 

är en hjärndödande aktivitet.107 Det framställs som en självklarhet att det är meningslöst 

eftersom det inte alls förbereder barn för det verkliga livet och dessutom förknippas med 

moment som tvångsmässig, glädjelös och avtrubbande.   

                                                           
104 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 20-21 
105 Ibid, 20-21 
106 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, 168 
107 Storey, Cultural Theory and Popular Culture, 8 
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Det finns flera tecken på moralpanik, förutom de redan presenterade exemplen som 

folkdjävlar, moralentreprenörer och barn som offer. Disproportionalitet, alltså att antalet 

personer som drabbas och de tillhörande konsekvenserna överdrivs, är ett mönster som går 

att uttyda i artikulationen ”barn kan bli invalidiserade för livet”.108 Dessutom går andra 

överdrivna exempel att uttyda i beskrivningen av Tetris. Dock bör det tilläggas att det kanske 

inte verkade vara lika överdrivet under 1994, då omständigheterna kring fenomenet såg 

annorlunda ut än vad de gör idag.109  

Ett försök till social kontroll kan tydas när psykologen i artikeln Gör dataspelen våra barn 

till galningar? uppmanar att det är föräldrars ansvar, att de måste vara beredda att säga ”Nu 

får du lägga av!”.110 Detta syns även i artikeln Bojkott av leksaker där föräldrar uppmanas att 

inte köpa spel till sina barn. En organisation uttalar sig ”om föräldrar kan föregå med gott 

exempel och säga nej till alla typer av våld, även i tv-spel, kanske vi tillsammans kan skapa en 

tryggare värld”. Med betoning på momenten gott exempel och tryggare gestaltas spel som 

något som kan utsätta oss för fara.  

Normativa vardagen  

Ett mönster som träder fram är att vardagen med skola och socialt umgänge är normen som 

man bör följa och det finns en makt som spel har över individen. Vardagen fungerar ofta som 

en nodalpunkt, som många moment utgår från. I artikeln Släpp datorn, mamma! 

(Aftonbladet, 1994-09-26) används inte ord som är uppenbart negativa, men artikulationer 

som ”jag var som uppslukad” ”jag försummade verkligen familjen under den tiden” och 

”fastna framför datorn” tyder på att spelet har makt över individen som inte kan hjälpa att 

dras till spelet. Det blir en negativ klang till spelandet då moment som försvinna och 

uppslukande kopplas till vardagen. Även artikeln Gör dataspelen våra barn till galningar? 

stödjer mönstret då ”besattheten tar tid från vardagliga sysslor och barnen missar viktiga 

sociala erfarenheter”. 

Det pratas även om det okontrollerade tekniksamhället, att det nya samhället som innehåller 

spel bidrar till ett tekniksamhälle som de inte vet hur de ska kontrollera. Detta kan kopplas 

till tidigare forskning och även till moralpaniken, då något nytt ofta anses som skrämmande 

och att det då är vanligt att vilja hålla kvar vid det gamla och välbekanta.111   

Ett annat mönster som syns är hur vissa av de presenterade påståenden ovan framställer 

något som så uppenbart, att det blir som en självklarhet. Konsekvensen av det här kan bli att 

spelens påverkan inte ifrågasätts och endast anses som skadlig.   

                                                           
108 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 20-21 
109 Ibid, 16 
110 Ibid, 20-21 
111 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 12 
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Dator- och tv-spel som främjande  

I artikeln Gör dataspelen våra barn till galningar? går det att se en diskursiv förändring i att 

filmvetaren Ole Breitenstein får uttala sig till mediets fördel genom ekvivalenskedjor som, 

”spelen främjar barns fantasi” och ”datorspel är nödvändigt och nyttigt”. Han lutar sig på en 

undersökning han gjort där resultatet blev att ”spelen är typiska för den tid vi lever i och 

tränar unga människors logiska tänkande”. Han gestaltar därmed spel som något bra, nyttigt 

och som innehar kulturell mening då de främjar barns fantasi. Dessutom framställs det här 

som en självklarhet att det är nödvändighet och att de lär oss om tiden vi lever i.   

Hans slutsats och därmed resultatet av hans gestaltande är att rädslans för barnens 

dataspelande är med hans egna moment ”överdriven och onödig”. Hans argument mot att 

det skulle vara skadligt är att de mesta är farligt om det utövas i stora doser. En koppling kan 

dras till moralpaniken, då ett av huvudmönstren är att problemet förvrids och överdrivs.112 

Filmvetaren fortsätter med artikulationen, ”idag är det dataspel, förr kanske en viss typ av 

film”. Han gör här en liknelse till filmen som är en etablerad kulturform och en antydan mot 

att spel också kan ses som en kultur.  

I artikeln Spel för morsan (Dagens Nyheter, 1994-03-19) utmanas myten om att barn som 

spelar mycket inte kan skilja på verkligheten och det fiktiva. Den tron gestaltas här, ”Att dö 

har här inte samma definitiva innebörd som annars, för man har några liv i reserv”. En 

koppling kan dras om att spel är ett socialt fält, med specifika lagar och regler. Döden har en 

annan innebörd än i det verkliga livet och utövarna, barnen här, har accepterat de 

förutbestämda reglerna och agerar där efter utan att ifrågasätta det.113 Det kan även kopplas 

till Bourdieus påstående om att det behövs en viss kulturell kompetens för att på riktigt 

kunna ta del av kulturen.114  

Dator- och tv-spel som något socialt 

Filmvetaren fortsätter att gestalta spel som något bra, genom ”Dataspel är också en bra 

kulturform som ger möjligheter att träffa andra”. Förutom betoningen på momentet ”bra 

kulturform”, poängteras det här att det kan vara socialt. Även i artikeln Ring så krigar vi 

(Aftonbladet, 1994-11-21), lyfter Anna fram det sociala. ”De roliga är inte spelet utan 

människor man möter”. Här gestaltas spel med moment som kanonkul och ”det är svårt att 

sluta spela”. För Anna blir hennes spelande en kultur och hon trycker på att hon möter olika 

människor och har roligt, vilket visar på att hon ser på spelandet som en levd kultur.115  

                                                           
112 Ibid, 20-21 
113 Bourdieu. Kultur och Kritik, 127 
114 Bjurström, Högt & lågt, 180 
115 Storey, Cultural Theory and Popular Culture, 1-2 
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6.1.2 Hur framställs spelaren? 

Spelidentiteter 

I artikeln Släpp datorn, mamma! handlar det bland annat om skapandet av spelidentiteter. 

Ekvivalenskedjor bygger olika identiteter då kvinnan och mannen blir som två nodalpunkter 

och subjektspositioner då de står i centrum och tillskrivs olika egenskaper.116  

Mannen och hans tillskrivna egenskaper beskrivs som idealet till hur en spelare ska vara. Till 

exempel, ”I dataspelens värld råder krig – det handlar om att tävla och besegra – något som 

intresserar få tjejer”, ”dataspel är gjorda av män för män” och ”killar älskar att skjuta, tävla 

och samla poäng”. De som tillskrivs kvinnor: ”De nya spelen som riktar sig även till kvinnor 

är lugnare, med mer eftertanke och mindre tävling” och ”tjejer föredrar att lösa problem och 

tappar intresset så snart det handlar om tävla eller slåss”. Även att forskare tror att kvinnor, 

kanske undermedvetet, väljer spel där de får utlopp för sitt uppfostrande ordningssinne.  

I artikeln Kvinnor lockas gåtfullt av dataspel talas det om att kvinnors förtjusning till Tetris 

har att göra med deras behov till ordning och reda, ”Det är kvinnan som har hand om 

dekorering, det är oftast mannen som ställer till det”. Det förs fram att Tetris går ut på att 

passa in fallande geometriska figurer i ett snyggt och prydligt mönster, med en betoning på 

momenten snyggt och prydligt. En moralentreprenör i form av Dr Scott för sedan fram ”när 

detta sker rusar de Tetris-spelande kvinnornas endorfiner till och de erfar en 

välbehagskänsla. Den är så stark att de sedan bara fortsätter att spela, de blir helt enkelt 

fångade”. Dr Scott har även en annan teori, ”eftersom kvinnan var samlaren i det 

ursprungliga samhället tilltalas hon mer av Tetris än mannen, som var jägaren”.  

Här syns en klar koppling till genus och de performativa könet.117 Att könsroller är 

konstruerade och att det finns egenskaper som anses manliga respektive kvinnliga samt att 

de är uppfostrade till att agera sitt kön.118 Det är alltså kända stereotyper som framställs för 

båda könen.119 Mannen innehar de egenskaper som anses tillhöra standardspelaren och de 

existerande spelen intresserar inte kvinnor. En koppling kan dras till genushistorien där 

mannen ansågs vara originalet och kvinnan ansågs vara avvikande.120 Det ansågs som en 

självklarhet att kvinnan skulle ha olika egenskaper och intressen. Även att kvinnan 

förknippas med att hålla ordning på hemmet och därför föredrar Tetris eftersom det 

uppfyller förväntningarna som samhället har satt på kvinnor.  

                                                           
116Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 371 
117 Fagerström & Nilson, Genus, medier och masskultur, 7 
118 Ibid, 16 
119 Lindgren, Populärkultur, 91 
120 Fagerström & Nilson, Genus, medier och masskultur, 9-10 
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Dessa gestaltningar av spelidentiteter ses som självklara, vilket gör att de stärker och 

upprätthåller föreställningen om vad kvinnor respektive män gillar för typ av spel och vilka 

egenskaper som kvinnor respektive män bör ha. I artikeln Ring så krigar vi framför Anna att 

hon tycker ”våldsamma dataspel är bra – särskilt för kvinnor – att vara tjej och inte gilla våld 

i spel är en könsroll jag undviker”. Med betoning på momenten ”könsroll jag undviker” 

påvisar det på en väl etablerad könsroll, dock att det finns kvinnor som är medveten om den 

och försöker utmana den.   

Kvinnan ovälkommen gäst 

Ett genomgående mönster i tre av artiklarna är att kvinnan gestaltas som en gäst som inte 

hör hemma i spelvärlden. I artikeln Ring så krigar vi framför Anna att hon brukar vara 

ensam tjej när hon gör digitala resor bland databaser. I artikeln Kvinnor lockas gåtfullt av 

dataspel frågar DN:s korrespondent varför vuxna kvinnor är så fascinerade av spelet Tetris 

och berättar att han brukar se ”kvinnliga kollegor försvinna in i spelet”. Även att kvinnorna, 

offren här, måste smyga och bara spela när ingen annan ser. Det visas i att en mamma bara 

spelar i tvättrummet där hon inte syns. Med betoning på moment som smyga, försvinna och 

gåtfullt och som kopplas till kvinnors spelande kan det tolkas som något negativt och att de 

gör något som är lite förbjudet för dem.  

I artikeln Släpp datorn, mamma! framställs de hur dataföretagen vill få kvinnorna att spela 

mer, men de frågar hur det ska gå till. De för fram att de kan bero på ”att sisådär 99,9 procent 

av dem har manliga hjältefigurer”. En programkonsult kommenterar ”Idag riktar sig nästan 

alla spel till pojkar som är 16 år eller äldre” och ”kvinnorna i princip inte köper spel alls idag”. 

Även i artikeln Kvinnor lockas gåtfullt av dataspel framställs det att spel nästan uteslutande 

köps av pojkar och män. Det gestaltas alltså som en självklarhet att spel nästan uteslutande 

köps och spelas av män och att kvinnor nästan aldrig spelar. Att det inte finns spel som 

tilltalar kvinnor och att nya spel bör tillverkas för då skulle de helt plötsligt börja spela. Det 

finns antydningar om att spel är ett socialt fält med specifika kriterier som bara tilltalar män 

och för att kunna locka kvinnor behöver kriterierna ändras.121  

Sammanfattning 

Det är tydligt att gestaltandet om spel är skadligt eller nyttigt är i ständig betydelsekamp. Det 

handlar om en politisk diskurs där olika betydelser kämpar för att beskriva fenomenet.122 

Spel blir som en flytande signifikant då varje text försöker ge olika innebörder till det. De 

negativa framställs som självklart, att det är skadligt, förstör de spelande barnens liv och för 

den normativa vardagen. En diskursiv förändring kan dock synas i att fördelar argumenteras 

för det som socialt, alltså som populärkultur, levd kultur och ett socialt fält. Det kan antas att 

                                                           
121 Gripsrud. Mediekultur, Mediesamhälle, 95-96 
122 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 43 
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det råder en viss moralpanik i att olika standardmönster går att uttyda och att moralpaniken 

är i sin början då problemet tas an, förvrids och överdrivs.123 Dock tonas det ner då positiva 

gestaltningar finns med.  

Barn är ofta en nodalpunkt och ett offer som skadas då de spelar. Dock kan antagonism tydas 

inom dess identitet ifall barn är hjälplösa inför mediets makt eller om de kan skilja mellan 

fantasi och verklighet. Till skillnad från tidigare forskning då de realistiska våldet brukar vara 

i fokus, är fokus här på berövandet av den normativa vardagen och sociala livet. Detta kan 

dock bero på att grafiken inte var lika utvecklad och realistisk som den blev under 2000-

talet.124 En del av Carlbrings resultat var att individen talades om i negativa sammanhang, 

medan spel i positiva, det är dock inget mönster som går att uttyda här då för och mot 

framställningar finns för båda.125  

Spelidentiteter knutna till kön målas med stereotypiska egenskaper och drag från 

genushistorien. Antagonism finns då det talas om Anna som spelar samtidigt som resten 

framställer det som självklart att kvinnor aldrig spelar. Något som kan tolkas som ett 

hegemoniskt mål är att män och kvinnor bör få spela lika mycket, men att det är långt kvar då 

det inte finns några spel för kvinnor. Fokus ligger på att det är synd att kvinnor inte spelar 

mer och inte på spelens innehåll.  

6.2 2004 

Ett samlat resultat och analys av observationer från sex artiklar från 2004. 

6.2.1 Hur tillskrivs spel och spelandet mening? 

Skadligt för hälsan 

Artikeln Tv-spel gör barn ilskna och feta (Aftonbladet, 2004-12-06) framställer spel 

negativt. En nodalpunkt är barn som gestaltas som offer, till exempel ”tiotusentals barn sitter 

fast i tv-spelsmissbruk. De missköter skolan och blir aggressiva när de inte får spela”. De 

tilldelas subjektspositionen spelmissbrukare och det är som självklart att barn kommer 

missköta skolan och bli aggressiva. Bara rubriken är exempel på det. Det finns även ökad risk 

för övervikt. Artikelförfattaren lutar på en studie där sambanden mellan sömnbrist och fetma 

granskades. Forskarna påstår att ”barn som tittar på tv eller spelar tv-spel på tider när de 

egentligen borde sova löper en förhöjd risk att bli överviktiga”. Med betoning på moment 

som ilskna, feta, sitter fast, missköter och aggressiva ges bilden av en moralpanik med 

disproportionalitet med överdrivna exempel på konsekvenser som får fungera som exempel 

för helheten.126 En moralentreprenör i form av en hjärnforskare bygger på framställningen av 

                                                           
123 Cohen, Folk Devils and Moral Panics, 1 
124 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 134 
125 Carlbring, We’ve both said things you’re going to regret, 43 
126 Gustafsson & Arnberg, Moralpanik och lågkultur, 20-21 
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barn som offer då hon i en ekvivalenskedja menar att ”barn som spelar för mycket tappar 

tidsperspektivet och inte längre kan skilja på natt och dag”. Spel stämplas och gestaltas som 

en folkdjävul, som får skulden för att barnen inte kan leva ett riktigt liv.  

Normativa vardagen och maktlösheten 

Mönstret är att spelen förstör för den normativa vardagen. Artikeln Tv-spel gör barn ilskna 

och feta berättar om en enkät där 2143 ungdomar deltog, där sex procent svarade att de 

spelar mer än 35 timmar i veckan. Även att 31 procent av de så kallade ”spelmissbrukarna” 

uppger att de försökt sluta spela, men inte lyckats. En hjärnforskare, moralentreprenör och 

en subjektsposition, påpekar att resultatet är tydligt även om det inte är en vetenskaplig 

undersökning och att mer forskning behövs. Med koppling till moralpanik kan det tolkas som 

att den är i första reaktionsfasen, där media och allmänhet orienterar sig genom att påvisa 

siffror, dock att de är medvetna om att det kan vara felaktigt då det inte är en vetenskaplig 

undersökning och att de behöver lära sig mer om fenomenet.127  

En reaktion på undersökningen kan vara artikeln Föräldrar får hjälp att stoppa våldet i 

datorn (Aftonbladet, 2004-03-02) där råd finns till föräldrar som ska försöka få kontroll över 

sina barn. En moralentreprenör framför att hon vill trösta föräldrar och att det ska bli svårare 

för barn att få tag i våldsamma spel. Det berättas om en kampanj som ska göra butiker och 

internetkaféer mer medvetna om de rekommenderade åldersgränserna som finns. Det här 

framställs som en åtgärd, och kan tolkas som ett försök till social kontroll över 

moralpaniken.128 Här är det uppenbart att föräldrar inte klarar av makten som spelandet har 

över barnen och att de behöver hjälp från utomstående.  

Maktlösheten inför spelandet är ett mönster som fortsätter att gestaltas. Artikeln Dataspelen 

styrde hela mitt liv (Aftonbladet, 2004-12-26) fokuserar på spelmissbruk och om Ludde som 

lyckades sluta. Ludde är här en nodalpunkt och utstående artikulationer är ”Jag hade missat 

att skaffa kompisar och förlorat mycket social kompetens på grund av min spelfixering”. 

Moment som missat, förlorat, spelfixering tyder på att spel gestaltas som en tydlig folkdjävul, 

som får hela skulden.129  

Ludde beskriver mediet så här, ”Äventyrsspel är som interaktiva böcker. De är fantastiskt 

roliga men fullkomligt absorberande.” Här är spel en nodalpunkt och gestaltas som 

populärkultur som kan likna sig med litteratur och som en kollektiv drömvärld.130 Tecken på 

att Ludde levde i en drömvärld syns här, ”jag började uppleva den virtuella världen som mer 
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intressant, medan mitt vanliga liv blev transportsträckor fram till timmarna framför tv:n eller 

datorn”.  

Tillslutningen av betydelsen blir dock negativ eftersom moment som ”fullkomligt 

absorberande” används, det tar med andra ord bort spelaren från verkligheten. En negativ 

klang kopplas till makten som spel påstås ha och när Ludde lyckades bekämpa sitt beroende 

lät det så här, ”Dessutom märkte jag att ju mindre jag spelade, desto roligare blev mitt 

verkliga liv”. Offret blir Ludde, då det framställs som om spelfixeringen hindrade honom från 

att leva ett riktigt liv.  

Ett liknande fall finns i artikeln Spelandet gick före allt (Dagens Nyheter, 2004-12-07) där 

det beskrivs hur Fredrik spelade datornätspelet Counter Strike 72 timmar i veckan. ”En 

fredagsmorgon kopplade han upp sig på spelet och stängde inte av förrän på 

söndagskvällen”. Fredrik pratar om spel som en kulturform, och ofta som en levd kultur då 

han ofta spelade med sina vänner.131 Det syns i artikulationer som, ”På helgerna ordnade jag 

och mina kompisar egna lan hemma hos någon. Sedan spelade vi hela tiden”.  

Dock gestaltas spelande som något som återigen förstör för den normativa vardagen då det 

berättas att Fredrik ofta satt på rummet, spelade och missade viktiga stunder med familjen. 

Det syns i artikulationer som ”Han tog ofta med sig maten in dit” och ”När middagen var klar 

hann familjen äta innan han kom ut från rummet en timme senare”. Ett tecken på att 

spelandet hade makt över Fredrik går att tolka här, ”Jag kunde ju aldrig hänga med på några 

fester”.  

Både Ludde och Fredrik påpekar att de inte ångrar speltiden, även om de tog mycket av deras 

liv. Det är tydligt att båda såg det som en levd kultur och som en drömvärld som lockade mer 

än de vanliga livet. Det gestaltas med ett kulturellt värde, dock att det har alldeles för stor 

makt och dragning och därmed blir tillslutningen av betydelsen negativ. En antydan till 

moralpanik är att fokus ligger på de upplevda symtomen från fenomenet och inte på de 

bakomliggande sociala problemen.132 

Spel lurar inte barn 

I några av artiklarna går ett positivt mönster att utmärka. Artikeln Datorspel lurar inte barn 

(Dagens Nyheter, 2004-05-24), berättar om en doktorsavhandling som Jonas Linderoth gjort 

om hur barn tar till sig dator- och tv-spel. Han vill dämpa myten om att vi, och framför allt 

barnen, ”försvinner in i dataspelens virtuella värld och tappar kontakten med den verkliga”. 

Han påpekar att barn har fullständig koll på vad som är spel och verklighet och att 

vuxenvärldens åsikter bygger på missuppfattningar. ”När de säger ’jag har bara ett liv kvar’ är 
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det inget de förväxlar med ett verkligt liv utan en beteckning på hur många möjligheter de 

har att klara sig kvar i spelet”. Här är det tydligt hur mediet är ett socialt fält, med regler om 

hur spel fungerar. Det finns även en koppling till påståendet om att det behövs en viss 

kulturell kompetens för att förstå spelvärlden.133 

Det är även fokus på spelens innehåll och skillnader från filmen. ”Jag har ofta gråtit av att se 

en film, men aldrig över ett dataspel”. I artikeln Att spela tv-spel är som att lära sig ett språk 

(Dagens Nyheter, 2004-11-19) påstår Pernilla Karlsson att det är befängt att förekomsten av 

våldsspel har gett dataspelande som företeelse dåligt rykte, ”Bara för att det finns våldsfilm 

slutar man inte titta på film”. Här gestaltas det som om att spel kan likna sig med film. Drag 

från tidigare forskning går att uttyda då Gustafsson & Arnberg hittade många tillfällen då 

mediet jämfördes med filmen.  

Spel som kultur 

Artikeln Att spela tv-spel är som att lära sig ett språk berättar att ”Data- och tv-spel handlar 

inte om att sitta och trycka på knappar i elektronisk ensamhet. Det är mycket viktigare än så. 

Det är till och med folkbildade”. Pernilla Karlsson är barn och ungdomsansvarig på ABF och 

anordnar spelkväll som en social tillställning, ”Vi vill visa att det är dubbelt så roligt att lära 

sig tillsammans med andra än på egen hand”. Här blir en koppling till det sociala och till 

spelkulturen som en levd kultur.134   

Med artikulationerna, ”Föräldrar måste förstå att deras dataspelande barn faktiskt lär sig 

någonting framför datorn” och ”Att spela tv-spel är som att lära sig ett språk. Kan man 

språken kan man spela vilket spel som helst” betonar hon att det inte bara är lärorikt, utan 

att det kan vara svårt att lära sig, som ett språk. Här påvisas det återigen att spel utgör ett 

socialt fält med regler och lagar som går att lära sig. När de är inlärda känns de självklara och 

det blir lättare att spela olika typer av spel. Det kopplas även till påståendet om att en viss 

kulturell kompetens behövs för att ta del av kulturen. Dessutom finns här en antydan mot 

finkultur då det är svårt att lära sig och kräver stor uppmärksamhet.135   

Andra tecken på att det gestaltas som en kultur med varierade kulturella värden syns i den 

här artikulationen, ”För dem som börjat tröttna på avancerade och grafiskt påkostade 

dataspel finns de möjlighet att testa hemgjorda japanska PC-spel. En grupp mangatokiga 

dataspelare som kallar sig Nördspelsgruppen tycker ’spelkänslan är det viktigaste av allt’”. 

Här utmärks en viss grupp av spelare genom representation och att det finns skillnader 
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mellan olika spel samt att det finns en viss ”spelkänsla” som är extra viktig inom det sociala 

fältet och inom den så kallade spelkulturen.  

6.2.2 Hur framställs spelaren? 

Spelidentiteter & kvinnor som ovälkommen gäst 

Artiklarna framställer barn som kompetenta spelare, dock talas det inte om spelidentiteter 

knutna till kön eller hur könsfördelningen ser ut bland spelare. Förutom att endast unga 

killar tilltalas och att ett par tjejer benämns som spelare i en artikel. Artikeln Att spela tv-spel 

är som att lära sig ett språk berättar att alla är lika välkomna till spelkvällen, dock att 

kvinnor är extra välkomna. Det syns i artikulationen ”och framför allt tjejer”. Detta kan vara 

en antydan mot att kvinnor inte spelar eller att de väljer att inte synas eftersom spel länge 

antagits vara ett intresseområde som männen har.136  

Sammanfattning 

Här råder en klar strid mellan flera betydelser då spel fungerar som en flytande signifikant 

och ges olika innebörder i artiklarna. Först gestaltas det som skadligt för hälsan och något 

som leder till att barn tappar tidsperspektivet. Barn är ofta en nodalpunkt och offer för det 

lågkulturella fenomenet. Sedan blir den normativa vardagen ett mönster där mediet gestaltas 

som en kulturform som ger social glädje och tillflykt till en drömvärld. Även att spelandet har 

makt över individen, som leder till svårt beroende och offrens sociala och verkliga liv tar 

smällen. Med koppling till tidigare forskning är det inget tal alls om våldaspekten, utan bara 

om hälso- och socialaspekten som Carlbrings resultat även påvisade.137 

En diskursiv förändring kan tydas när det gestaltas som om att barn kan skilja mellan digitala 

världar och verklighet och att moralpaniken kring detta saknar forskning att stå på. 

Dessutom att det kan ses som kultur, svårt att lära sig, ett socialt fält med lagar och regler och 

att en viss kulturell kompetens behövs för att förstå spelvärlden. Det är barn som spelar och 

män som syns och uttalar sig. Det betyder inte att kvinnor inte spelar utan kan vara ett 

tecken på att de inte är öppna med det. 

6.3 2014 

Ett samlat resultat och analys av observationer från sex artiklar från 2014. 

6.3.1 Hur tillskrivs spel och spelande mening?  

Försök till social kontroll kritiseras 

Många av artiklarna grundar sig i att Moderaternas skolpolitiska talesman Tomas Tobé 

bjuder in till handslag med landets föräldrar för att minska barnens spelande som istället ska 

lägga tiden på läxläsning. Det mynnar ut i att spel stämplas som en folkdjävul som får 

                                                           
136 Fagerström & Nilson, Genus, medier och masskultur, 9-10 
137 Carlbring, We’ve both said things you’re going to regret, 43 



 

26 
 

skulden för de sjunkande skolresultatet. Den här åtgärden som makthavare försöker sig på 

kan tolkas som ett försök till social kontroll, där de försöker hitta en lösning på en 

moralpanik.138 

Ledarartikeln Jag blev inte dum i huvudet av tv-spel (Aftonbladet, 2014-03-03) innehåller 

artikulationer om fördelar och nackdelar med spelande. Spel fungerar som en nodalpunkt 

och artikelförfattaren säger att de kan överdrivas, att de finns de som vansköter skolan och 

att ”skicklighet i dataspelande inte kompenserar för att man inte lärt sig 

multiplikationstabellen och elementär stavning”. Spel gestaltas här som om det kan vara en 

orsak (folkdjävul) men att det inte alltid behöver vara så.  

En artikulation som står ut är, ”Vuxenvärlden har alltid bekymrat sig över barns och 

ungdomars intressen. Läsandet av lättsinniga romaner sågs som ett stort problem på 1800-

talet. Sen kom serietidningarna, rockmusiken, tv:n, videon, för att nu fokusera på 

dataspelandet”. Här kopplas det till tidigare forskning på moralpaniker om standarden att 

vara rädd och tveksam mot nya fenomen, men att uppfattningen kan ändras över tid.139 

Dessutom jämförs det med fenomen som idag klassas som både populärkultur och finkultur. 

Den tidigare forskningen blir även här en del av diskursen då de refereras till tidigare 

fenomen som debatterats flitigt.  

Hon menar även att, ”Det mesta tyder på dataspelandet är mer intellektuellt utvecklande än 

mycket annat på denna lista”, vilket gör en koppling till sociala fält med särskilda kriterier 

som är ”intellektuellt utvecklande” för spelarna. Artikulationen ”vi blir inte dumma i huvudet 

av spelandet” gestaltar det som en självklarhet, vilket gör att all debatt kring det kan verka 

överdriven och som också är ett mönster inom moralpaniken.140  

Hon menar dock att det är problematiskt med obegränsad underhållning och att det ger en 

flyktmöjlighet, ”om detta borde vi försöka samtala på något vettigt sätt utan moralpaniska 

övertoner”. Här låter det som om populärkulturen innehåller en kollektiv drömvärld och 

individer har svårt att motstå tillflykten det ger. Det gestaltas som ett problem, men att de 

inte är så farligt att det behöver skapa en moralpanik.  

Spel som främjande 

Artiklarna fortsätter framställa spelandet positivt. Artikeln Kolla-dataspel är bättre än läxor, 

Reinfeldt (Aftonbladet, 2014-03-01) visar forskning på att dataspelande kan öka barns 

resultat på intelligenstest samt förstärka deras koncentrationsförmåga. ”Det lite roliga är att 

forskning visar att ökad läxläsning sällan ökar kunskapsintaget, däremot kan spelande göra 
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just det”. De för även fram hur forskning visar att dataspelande höjer välbefinnandet hos 

pensionärer. I artikeln Datorspel bra för barn (Dagens Nyheter 2014-08-05) framställs det 

att ”barn som spelar dator eller konsolbaserade spel max en timme om dagen är mer nöjda, 

lider mer sällan av hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter”. Barn är en nodalpunkt och 

det gestaltas som om spel är något nyttigt och lärorikt. Det kan bero på att det framställs som 

en enskild kulturform med socialt fält och som erbjuder en tillflykt som kanske kan hjälpa 

barnen ta en paus från skolan och samtidigt lära sig något i spelet.141 Tecken på att spel här 

anses som något särskilt är att de beskrivs som nyttigt och lärorikt, vilket inte brukar vara de 

moment som kopplas till kulturella värden. Dock betonas det också med momenten ”max en 

timme” att det också kan överdrivas.   

I samma artikel har forskare undersökt inflytandet på 10-15 åringar. De understryker att, 

”spelandet har en marginell betydelse i förhållande till förutsättningar som 

familjeförhållanden, skolsituation och ekonomi”. Här spräcks alltså myten om att spel skulle 

vara en orsak (folkdjävul) till olika, men vanliga problem i livet. Artikeln påstår även att det 

hjälper barn med deras empatiska förmåga och att spelandet hjälper dem att bygga 

relationer. Det tyder på att spel kan anses som kultur med kulturella värden, då de kan lära 

en att förstå hur människor känner. 

Spel inte de verkliga problemet 

I debattartikeln Dataspelande inte orsak till dåliga skolresultaten (Dagens Nyheter 2014-

03-01) läggs argument på argument på att det inte är spel som är boven i dramat, ”Tomas 

Tobes påstående om dataspelande ger försämrade skolresultat är vilseledande och tar 

uppmärksamhet från de verkliga utmaningarna som skola och samhälle står inför”. 

Här gestaltas det som en självklarhet att spel inte är orsaken, utan att de snarare tar 

uppmärksamheten från de verkliga utmaningarna. De för dock fram att de finns människor 

som spenderar mycket tid på internet och om det går till överdrift är det viktigt att få hjälp. ”I 

dagsläget vet vi dock inte hur vi ska skilja på ett starkt hälsosamt engagemang och 

problematiskt användande, vilket är helt avgörande för att ställa diagnoser”. De framför att 

anledningen till att det saknas insatser mot överdrivet dataspelande, är för att forskning på 

området är bristfällig. Det finns ingen koncensus inom vetenskapen när de kommer till orsak 

och beroendet.  

En anledning till att det saknas forskning kan vara att spel inte länge har ansetts som en 

vettig underhållningsform. Det har i tidigare forskning framställts att mediet ansetts vara 

hjärndödande och absorberande masskultur fokuserad på underhållning, utan kulturellt 
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djup.142 För när fenomen förtjänar någons uppmärksamhet kan den också liknas med 

finkulturen. 

Debattartikeln fortsätter att påstå att handslaget vilseleder föräldrar. Även att, ”Den här 

typen av moraliserande har varit återkommande sedan 1900-talets början i relation till 

nymodiga aktiviteter, men leder nu som då ingenvart. Vi menar att om ett barn är motiverat 

att göra läxorna kommer läxorna bli gjorda – saknas motivation kommer läxorna inte bli 

gjorda oavsett hur barnet använder sin fritid”. De påpekar att det är en onyanserad debatt 

och gör återkopplingar till tidigare debatter och moralpanik inom samma område. De 

gestaltas som en självklarhet att den typ av resonerande varken hjälpte då som nu.  

Nodalpunkter blir här spel och samhället då olika artikulationer bygger upp olika 

gestaltningar av dem. Det framställs som en aktivitet som många gör, dock inte som något 

negativt utan snarare att det får felplacerad skuld för något som inte är deras fel. Myten om 

att just spel förhindrar barnen från att leva sina liv utmanas. Dessutom framställs det som 

om samhället står inför flera utmaningar som de inte vet hur de ska hantera och väljer att 

skylla på något annat. Med koppling till moralpaniken är ett vanligt mönster att skylla på de 

upplevda symtomen från fenomenet istället för att fokusera på de bakomliggande sociala 

problemen.143 

Spel som kultur 

I debattartikeln Dataspelande inte orsak till dåliga skolresultaten framställs olika typer av 

spel, ”vissa spel innehåller mindre läsning och utvecklar istället färdigheten som reaktionstid, 

spatial förmåga och strategiskt eller numeriskt tänkande medan andra spel innehåller läsning 

som motsvarar en halv roman per dag”. Fokus ligger på spelens innehåll och framställer det 

som kultur med djup och socialt fält med specifika kriterier som bidrar med många olika 

lärdomar. Med fokus på momenten ”halv roman per dag” gör det en liknelse till litteraturen 

som är en etablerad kulturform.144   

Mönstret fortsätter synas i krönikan Jonas Thente: Skillnaden mellan fint och fult har 

etablerats i spelvärlden (Dagens Nyheter, 2014-12-15). Där skriver Jonas Thente, 

”Förhoppningsvis var 2014 året då siste man att definiera datorspel som nätpoker för pengar 

lades i graven. Spelkulturen genomsyrar idag de allra flestas vardag och är därmed inte 

längre en suspekt verksamhet som gör barn till seriemördare”. Här gestaltas det som 

självklart att det finns något som kallas spelkultur, att många spelar och att det inte längre är 

något som anses göra barn till mördare. Han fortsätter med artikulationen, ”Mängden 

seriemördare har mig veterligen inte ökat. Och det var flera år sedan kvällstidningarnas 
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löpsedlar varnade för spelfaran”. Det finns alltså en antydan på att var längesen som någon 

form av moralpanik kantade mediet. Dessutom utmanas myten som tidigare forskning 

mestadels innehåller, att våldaspekten lär spelarna hur mord går till.145  

Thente poängterar att svenska spelutvecklare hyllas allt oftare och att det finns olika typer av 

spel. Det påvisas i artikulationen, ”Kan man verkligen nämna den stressäggsaktiga appen 

”Candy crush” och det episkt revolutionerande, tioåriga rollspelet ”Eve online” i samma 

andetag? Jag gjorde det precis, men det tog emot.” Han fortsätter med att göra en jämförelse 

med litteraturen, ”Det känns som att räkna vykort och enklare sms till samma konstart som 

skönlitteraturen, eller ställa företagscoachens whiteboardskisser jämte Leonardos 

”Nattvarden” blott och bart utifrån medium”.  

Han fortsätter, ”Den lika kontroversiella som hävdvunna åtskillnaden mellan finkultur och 

populärkultur har slutligen etablerats även hos spelen”. Han gör sedan en koppling till 

populärkultur, ”De enklare appspel som fyller tiden mellan ett par busshållplatser tillhör helt 

klart populärkulturen: billig och snabb distribution, motståndslöst och utan vidare 

konstnärliga utmaningar.” Han framställer mediet som kulturellt, dock framgår det i 

momenten som slutligen och även hos spelen att det nyligen kommit på tal om skillnaden 

mellan fin- och populärkultur hos spelen. Han kopplar sedan till det som kan antas som 

finkultur, ”Mot dessa står ytterst avancerade produktioner som utvecklas i samspel med 

publiken även sedan de släpps, som genererar otaliga fanbaserade sammanhang och 

dessutom för grundläggande berättartekniker och övriga tekniska grepp framåt”. Han 

poängterar något som är särskilt för spelkulturen, den ekonomiska faktorn. ”Även de smala 

konstspelen – och sådana blir det allt fler av – hittar snabbt finansiella uppbackare” Han 

menar att de finns projekt som ställer ”höga krav på tid och engagemang”.  

Det finns här många antydningar till finkultur på grund av moment som avancerade, 

grundläggande berättartekniker och konstspel. Eftersom finkultur kan beskrivas som svårt, 

unikt och något som förtjänar stor uppmärksamhet, passar Thentes beskrivningar in på 

många.146 Detta stärker Bourdieu påstående om att en viss kulturell kompetens behövs för att 

spela och att spelkulturen utgör ett socialt fält med specifika lagar och regler än andra 

kulturformer.147  

6.3.2 Hur framställs spelaren?  

Spelidentiteter & Kvinnan som ovälkommen gäst 

I artikeln De skrev dö i bajs på ytterdörren (Aftonbladet, 2014-12-04) berättas det om hur 

Anna utsätts för trakasserier bara för att hon är en spelande kvinna. Anna fungerar som en 
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nodalpunkt och offer, vilket syns i artikulationen, ”Jag blir ledsen eftersom jag inte gjort 

något fel. Jag vill bara prata med andra som spelar och dela gemensamma intressen, men får 

höra att jag inte har något där att göra för att jag är tjej”. 

Det gestaltas som självklart att lika många kvinnor som män spelar, men att många kvinnor 

låtsas vara män för att slippa hot och trakasserier. Artikeln lutar mot Gamergatehändelsen148 

och framställer det som självklart att kränkningar länge har pågått. Det framställs att trots att 

hälften av alla spelare är kvinnor, finns en utbredd föreställning om att det är ”männens 

arena”. Med betoning på momenten ”männens arena” och med koppling till genus framgår 

det att det länge ansetts vara ett manligt intresse och att de i männens ögon också bör 

fortsätta vara det. Det liknar tron under 1700-talet om att kvinnor uppfostras till att vara 

avvikande och bör ha helt andra intressen än män.149 Mannen är en subjektsposition och 

framställs som normen inom spelvärlden och om normen utmanas genom att kvinnor spelar, 

då får det också konsekvenser.150  

En konsekvens är dödshotet, ”Någon skrev ordet ”dö” på min ytterdörr med bajs, medan jag 

var hemma med min dotter. Jag kommer aldrig att spela eller vara aktiv på spelforum med 

mitt riktiga namn efter det här, så mycket som det har förstört för mig och min familj.” 

Spelskribenten Emmy Nordström bekräftar att ”klimatet i spelvärlden är hårt mot kvinnor 

och det är svårt att skydda sig.” Hon poängterar att ”många tar manliga namn för att bli 

tagna på allvar. Och kommentarerna vi får fokuserar alltid på vårt kön och sällan på vårt 

spelande.” Med betoning på momentet ”vårt kön” blir det tydligt att det inte spelar någon roll 

hur eller vad kvinnor spelar, utan problemet ligger i att det råkar vara en kvinna. Ett försök 

till åtgärd kan tydas då kvinnor uppmanas att polisanmäla om de utsätts för hot. Även ”blir 

kommentarerna för hårda kan ett alias vara en bra lösning även om det egentligen aldrig 

borde behövas”. Här uppmanas kvinnor att anpassa sig till den manliga normen, alltså det 

”rätta” sättet att vara inom spelkulturen, men hon är också medveten om att det inte borde 

behövas.   

Här handlar det om vem som har rätten att få kalla sig för spelare. Ett tecken på diskursiv 

förändring är att spelande kvinnor börjar synas och uttala sig om sitt spelande, dock möter 

en våg av hat från män som är rädda för att deras intresse ska tas över och förändras när 

kvinnor spelar. Det är som om spelvärlden är konstruerad av självklara kriterier, som att det 

är män som spelar. När den betydelsen utmanas av kvinnliga spelare raserar männens 
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vetskap inom spelvärlden och de känner sig då hotade och försöker därför bli av med 

kvinnorna som de anser inte hör hemma där.151     

Sammanfattning 

Spel fungerar här som en flytande signifikant som ges olika betydelse genom artiklarna. Till 

börja med gestaltas det som en orsak till de sjunkande skolresultaten, dock utmanas den med 

många tunga framställningar som gör att den positiva sidan omvandlas till en självklarhet. 

Bland annat att det kan vara främjande, att det får ta smällen istället för att samhället tar itu 

med de verkliga utmaningarna och att det är en etablerad kulturform med olika typer av spel 

som antingen hamnar under populärkultur eller finkultur. Tillslutningen av betydelsen blir 

positiv då argument för argument läggs fram för spel som en kultur. Det råder ingen tvekan 

om att kvinnor spelar spel, däremot ligger fokus på att de inte känner sig hemma i 

spelvärlden. De finns de som blir hotade och trakasserade, just på grund av att de är spelande 

kvinnor.   

6.4 Jämförelse mellan 1994, 2004 och 2014 

Det går att tyda stor skillnad och utveckling från 1994 till 2004 till 2014. Dock är det inte så 

att ett år bara har negativa och moralpaniska gestaltningar, utan varje år har olika och 

varierande gestaltningar av spel som fenomen och vad för konsekvenser det ger. 

Under 1994 var huvudframställningen att det var farligt, meningslös masskultur och att de 

förstörde för den normativa vardagen då de förhindrade spelare, oftast barn, från att leva 

sina liv. En moralpanik rådde då många mönster gick att utmärka, främst de överdrivna 

exemplen. De negativa fortsatte att gestaltas under 2004, dock var det där fokus på förlusten 

av den normativa vardagen och att spelen erbjöd en kollektiv drömvärld som lockade mer än 

verkligheten. Här blev den påstådda makten det största problemet, som gjorde att 

spelmissbrukare glömde bort att leva sina liv. Under 2014 var det däremot inte så mycket tal 

om de negativa konsekvenserna, förutom en antydan mot att de skulle vara en orsak till de 

sjunkande skolresultaten, något som sedan avisades.  

Under 1994 var det redan tecken på en diskursiv förändring eftersom det redan då talades 

om spel som kultur med djup och något som kunde lära människor något. Även att mediet 

utgör ett socialt fält och att det krävs en viss kulturell kompetens för att förstå mediet. Under 

2004 gestaltades det som något så kulturellt laddat med en för stor dragning att många blev 

spelmissbrukare. Dock fanns framställningar som påvisade att barn kan se skillnad på digital 

värld och verklighet och att spel är en kultur som kan mäta sig med filmen. Dessutom att det 

finns många olika typer av spel med varierande kulturell mening. Detta mönster fortsatte att 

gestaltas under 2014 då spelkulturen framställdes som en etablerad kultur med spel som 
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hamnade under populärkultur och finkultur. Något under 2014 som skiljer sig från 

föregående år är att det är få negativa framställningar. Det refereras till att de kan vara 

negativt, dock gestaltas det inte längre som en självklarhet att så är fallet. Intrycket blir 

snarare att argument på argument framställs för att bevisa och utmana betydelsen om att 

spel skulle vara orsaken till så många problem i samhället, då det påstås att så inte är fallet.    

Det är som att det genom åren har gått från att vara en politisk diskurs med många stridande 

betydelser till att börja samlas kring en objektiv diskurs som bygger på framställningen av 

spel som en kulturform som många föredrar och deltar i och som innehåller populär- och 

finkulturella verk.152 Men att det också kan gå till en överdrift och kan ta upp tid som borde 

spenderas på annat, dock även att detta nödvändigtvis inte bara gäller spel utan även andra 

kulturformer. Moralpaniska mönster var tydliga under 1994 och 2004, men under 2014 kan 

det antas att det inte längre råder någon moralpanik kring spel som fenomen och att det 

sedan länge har runnit ut i sanden.153  

Angående spelidentiteter och att kvinnan framställs som en ovälkommen gäst, finns det flera 

skillnader från 1994 till 2014. 1994 framställdes spelidentiteten som en man med 

stereotypiska egenskaper som att de gillar att slåss och tävla. Det var som självklart att 

kvinnor aldrig spelade och att de inte alls var intresserade av samma typ av spel som män, 

utan drogs till spel som anropade deras uppfostrade behov till ordning och reda. Undantaget 

ligger hos Anna som spelade andra spel, dock framgick det att hon brukade vara ensam på 

sina spelresor. Under 2004 gestaltades endast män som spelberoende och kvinnor tilltalades 

inte. Det kan vara ett tecken på att kvinnor antingen inte spelade lika mycket som män eller 

att det valde att inte tala om sina spelvanor. Det senare skulle inte vara så förvånande om 

siktet går över till hur det ser ut under 2014. 

Under 2014 finns en stor skillnad från de föregående åren. Här framställs det som självklart 

att kvinnor spelar minst lika mycket som män och det är inget tal om att kvinnor föredrar 

andra typer av spel, utan fokus ligger snarare på att kvinnan inte känner sig välkommen i 

spelvärlden. Under 2014 gestaltas männen i spelvärlden som onda, som trakasserar spelande 

kvinnor just på grund av att de är kvinnor. Det råder en antagonism i vad som anses vara 

spelidentiteter, då inställningen är att det är mannens arena och spelaren bör vara man. Dock 

är det tydligt att kvinnor vill och kan spela, men bör inte göra det på grund av de har fel kön. 

Skillnaden har alltså gått från att fokusera på vilka spel som passar vilka kön och hur de ska 

få kvinnor att bli intresserade av att spela, till att lika många kvinnor vill och spelar, men då 

inte är välkomna i en värld full av hat kopplat till deras kön. 
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En skillnad mellan Aftonbladets och DNs artiklar går att se då de negativa, sensationsartade 

och med överdrivna exempel ofta kommer från Aftonbladet, medan DN ofta lutar mot 

undersökningar och försöker låta båda sidor höras. Det är från DN som de tyngsta 

argumentet för spel som kultur har kommit ifrån.   

7 Slutdiskussion 

Med återkoppling till studiens frågeställningar ges spel och spelandet olika mening år för år 

och är i en ständig betydelsekamp om dator-och tv-spel är bra eller dåligt. Den politiska 

diskursen har varierande mönster år för år och det bidrar till att upprätthålla en viss bild och 

därmed stärka åsikterna kring fenomenet. Det är därför till dess fördel att det alltid 

presenterats olika sidor av myntet även om mönstren har varierat. Det blev aldrig ett riktigt 

intryck av det bara var dåligt, eller bara bra, utan att det är en medieform som har flera 

nyanser och kan vara både bra och dåligt beroende på vem som tar del utav det.   

Med koppling till tidigare forskning visar Carlbrings resultat att betydelserna även där gick i 

vågor genom åren.   

En aspekt som inte ofta talades om i materialet var våldaspekten som tidigare forskning om 

moralpanik ofta fokuserat på. Den syntes, men fokus låg snarare på det sociala eller att det 

var skadligt för hälsan. Även Carlbring påpekar i sin uppsats att kan det bero på att den 

våldsamma uppmärksamheten kan ha planat ut. Det kan i diskursiva termer tolkas som om 

att betydelsen mer eller mindre har börjat röra sig mot en objektiv diskurs där våldet kan 

liknas med andra medier som filmen. Det är även ett mönster som ofta syntes i materialet, då 

våldet var i fokus, drogs filmen in som en jämförande faktor. Eftersom det kan jämföras med 

film eller annat visuellt våld, kanske det inte längre anses som det uppenbara problemet för 

spelarna. Påståendet stärks med tanke på tidigare forskning där åtalet mot Postal 2 löstes 

genom jämförandet med våld i filmer.   

Enligt Gustafsson & Arnberg fick moralpaniken kring dator-och tv-spel aldrig något riktigt 

fäste i deras studier och en liknande koppling kan dras här. Under 2014 behandlades oron 

snarare som en ögonrullning, att de nu finns forskning som påvisar att dator- och tv-spel får 

skulden för samhälleliga problem som inte är deras fel och att det inte finns skäl till någon 

moralpanik.   

Dock går det inte att gå runt aspekten att den allmänna tilltron till dator-och tv-spel som en 

kultur är låg jämfört med annan kultur. Det syns i att fenomenet ständigt måste ställa sig 

eller börja i en försvarsställning när positiva faktorer ska dras fram. En text kan inte bara 

fokusera på det som är bra, utan måste presentera alla sidor, både positiva och negativa. Det 

här tyder på att det råder en strid mellan alla dessa betydelser som allihop försöker beskriva 

verkligheten på sitt sätt. Den dagen som dess betydelse inte längre behöver bevisas eller 
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argumenteras för, då har det blivit en objektiv diskurs. Det är ett steg i rätt riktning då dator-

och tv-spel får plats på kultursidor och att andra aspekter än de negativa uppmärksammas, 

dock är det en lång väg att gå innan de höjer sig i liknande anda som litteratur eller film för 

gemene man.   

Angående frågeställningen om hur spelaren framställs och att dator- och tv-spel anses vara 

ett manligt intresse trots att många kvinnor spelar verkar vara en aning föråldrad inställning. 

Det kan till och med vara så att kvinnor mer eller mindre har varit intresserade tidigare, men 

att det är först nu som de börjar våga ta plats och tala ut om att de spelar. De börjar kanske 

inse hur fel det är att bli trakasserad för att vara en spelande kvinna. Det råder en klar 

betydelsekamp om vem som har rätten att kalla sig för spelare med tanke på all hat och 

trakasserier en kvinna utsätts för om hon är offentlig med sitt spelande. Det som kan tolkas 

som ett hegemoniskt mål, att alla ska få spela lika mycket beroende på kön, känns som ett 

mål som är långt borta. Gamergate är dock ett exempel på att betydelserna börjar ryckas i och 

ifrågasättas. Det betyder att allt fler börjar bli medvetna om könsmaktsordningen som finns i 

spelvärlden och att det finns en kamp mot att det en dag ska vara självklart att vem som helst 

får spela.    

Fortsatt forskning 

Förslag på möjliga framtida forskningar är att undersöka Gamergate som händelse och 

debatt närmare och då med ett mer journalistiskt perspektiv. Det skulle kunna göras genom 

att intervjua kvinnliga speljournalister. En annan idé är att undersöka genus ytterligare inom 

spelvärlden och se om det på senare år har skett en förändring i framställningen av kön i spel.   
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