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Sammanfattning 
 

 
Bakgrund: När vi satt och funderade på vad vi skulle göra, tänkte vi först skriva om media i 
stort. Men detta fanns det mycket forskning, därför valde vi att specialisera oss på dator- och 
tv-spel. Vi tyckte att det var ett spännande ämne, då vi båda kan rätt mycket om det, samt att 
där inte fanns så mycket tidigare forskning om ämnet. Vi ville veta hur synen på spelen ser ut 
i dagens samhälle, båda bland barn och vuxna. Vi ville även kolla hur spelandet ser ut i 
familjen med regler, engagemang osv. Helt enkelt vilken koll föräldrarna har på sina barns 
spelande. 
 
Syfte: Vårt syfte är att belysa begreppet dator- och tv-spel ur olika aspekter. 
 
Metod: Vi har valt en kvalitativ metod. Detta har vi gjort för att kunna få en nyanserad bild 
över fenomenet vi valt. I den kvalitativa forskningsintervjun försöker man se och förstå 
världen ur den intervjuades ögon (Kvale, 1997). Vi vill förstå hur barn och vuxna ser på 
dator- och tv-spel, samt hur bra koll föräldrarna har när det gäller barnens spelande.  
 
Resultat: Våra resultat visar att barnen tycker väldigt om spel, de ser dem som en källa för 
interaktion. De tycker att det är roligt att själv få bestämma över det som sker, att de ser 
konkreta resultat av sina handlingar. Vi har även kommit fram till att speltiden bland barn är 
lägre och mer jämnt fördelat bland könen än vi trott. Valet av spel är i mångt och mycket 
könsbetingat. Barnen uppfattar generellt sett att där inte finns några fasta regler.  
Går vi över till föräldrarna, har vi kommit fram till att de var mer intresserade av spelen i sin 
ungdom, eller när barnen precis fått spelet. Intresset avtar efter hand. De har dock en relativt 
bra koll på hur dagens spelmarknad ser ut.  
Engagemanget i barnens spelande är i många fall bristfällig, enligt föräldrarna beror detta på 
tidsbrist.  
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Inledning 
 
Medier har länge funnits i olika former. Massmedia betyder ”att förmedla något till 
massorna”. Några olika former av media är: tidningar, musik, tv, video, reklam, dator- och tv-
spel samt Internet. De nyare är dator- och tv-spel samt Internet.  
 
I en liten mer målande beskrivning kan man säga att det handlar om att människor vill 
uttrycka något som de vill att vi andra ska få ta del av. Framför allt om vi pratar om den 
konstnärliga ådran (personer med konstnärliga ambitioner), t.ex. film, musik, böcker mm. Det 
kan också handla om att förmedla saker som hänt i världen – nyheter helt enkelt. Den tredje 
och sista aspekten av mediesamhället är den rena business-delen, det vill säga att man vill 
förmedla ut reklam till folket, detta för att kunna sälja sina produkter och således upprätthålla 
sitt företag. 
 
I början hade media inte så stor genomslagskraft, då man var begränsade till tidningar och 
sedermera radio. På detta sätt nådde man inte så många med sina budskap. Det var först i och 
med TV:ns intåg – framför allt när den hade en given plats i var mans hus – som man kunde 
nå ut till den stora massan. Werner (1996) nämner att nutidens media är en stor del av 
människans vardag. Detta inflytande på nutidens människa har eskalerat sedan starten för TV-
sändningar.  
 
”Den första TV-sändningen ägde rum i Storbritannien redan 1926, men det kom att dröja 
åtskilliga år innan den kommersiella TV:n fick sitt riktiga genombrott. I Sverige ägde den 
första sändningen rum den 11 december 1951, det var provsändningar från Tekniska 
Högskolan i Stockholm till Engelbrekts folkskola. Den 17 maj 1954 genomfördes TV-veckan 
med de första "riktiga" televisionssändningarna och detta ställde till med trafikkaos i 
Stockholm när TV-tittare i tusental trängdes framför skyltfönster med TV-mottagare” 
(http://www.landskronadirekt.com/hildingtxt/1950bild.htm). 
 
 
1969 lanserades en ny kanal i Sverige, nämligen TV2. Tittandet ökades drastiskt i och med 
detta, tidigare hade det bara funnits en kanal, och TV-apparater var något lyxigt som inte alla 
hade råd med, speciellt bland barnen men även bland de vuxna. När det gäller videon, så har 
den funnits tillgänglig sedan i början av 70-talet ungefär. Genombrottet skedde dock i början 
på 80-talet (Feilitzen, Filipson, Rydin och Schyller, 1989). Om vi ser till reklamens inträde i 
televisionen, så kom den inte förrän de kommersiella kanalerna gjorde sitt intåg. Detta skedde 
i slutet på 80-talet i och med TV3 med mera. (http://www.ev.se/index.1195.html). 
 
 
Vi har valt att undersöka den nya tidens media, det vill säga dator och tv-spel. Vi är 
intresserade av att få reda på hur det ser ut i hemmen angående dessa spel, hur de används och 
hur barnen och föräldrarna ser på spelen. Dator- och tv-spel är ett relativt nytt fenomen inom 
media. I och för sig dök det första datorspelet upp redan i början av 60-talet, detta skedde i 
teknologiinstitutet i Massachusetts (Sjöberg, 2002). Men det var ett relativt rudimentärt spel 
där man styrde ett föremål mot en svart bakgrund – spelet hette Space Wars.  
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Den första spelmaskinen som var avsedd för hemmabruk hette Magnavox Odysseys, den 
släpptes 1972. Efter det kom det en rad olika maskiner, mer eller mindre lyckade, men det 
dröjde ända till 1983 innan tv-spelen slog igenom på allvar. Japanska Nintendo släppte 
konsolen Famicom i Japan. Den gjorde stor succé och släpptes något år senare i väst under 
namnet Nintendo 8-bits. -Sedan dess har det kommit nyare maskiner med bättre ljud- och 
grafikmöjligheter (Superplay, nr 50. April 2000). 

 
In the 1980s, due to increasing sale of personal computers, computer games 
entered people´s homes. Computergames have since received a high amount of 
attention especially from children and teenagers (Breitenstein, 1989; Griffiths, 
1996; Holm Sorensen & Jessen, 1999; Jessen, 2000). (Sjöberg, 2002 s. 175) 

 

Dagens dator- och tv-spel är idag ofta väldigt verkliga, de grafiska möjligheterna är nästintill 
obegränsade, vilket medför att det som porträtteras på skärmen/tv:n inte går att jämföra med 
spelen på 70- 80-och 90-talet.  

 

Vi tycker att det är ett relevant ämne, mycket för att det har vuxit så mycket under senare år. 
Numera är dator- och tv-spel inte bara något för den asociala pubertetspojken, spelen har i 
viss mån lämnat de fanatiska entusiasterna och gått över till den bredare mainstreampubliken. 
Detta innebär att det finns dator- och tv-spel i de flesta hem där barn- och ungdomar finns. Vi 
är dock osäkra på om föräldrarna till barnen har hängt med i svängarna, om de vet vad barnen 
spelar för spel. För en sak ska ni ha väldigt klart för er – spelen består inte längre bara av 
Super Mario Bros-spel (ett flertal spel för hemmabruk riktat för barn, där man springer runt på 
färgglada banor och hoppar på fiender). Numera är vissa spel väldigt våldsamma och brutala, 
och tack vare att grafiken blivit så mycket bättre kan man göra våldet så mycket mer levande 
och trovärdigt.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att medias möjligheter att interagera med folket är större 
än någonsin i dagens läge. Mycket beror på intåget av dator-tv-spel, denna nya form ger 
oanade möjligheter att nå ut med två av de tre medieaspekterna, det vill säga business-delen 
samt den konstnärliga ådran (man får ge utlopp för sin kreativitet). Om detta är bra eller dåligt 
låter vi vara osagt. Men det finns helt klart åsikter om detta.  

 

Problemformulering 
 
Vårt syfte är att belysa begreppet dator- och tv-spel ur olika aspekter. Sett ur ett 
lärarperspektiv så är det viktigt att minska glappet mellan vuxenvärlden och barnvärlden. 
Genom att vara medveten och ha en förkunskap inom ämnet, kan du som lärare nå barnen på 
deras nivå. Du får en inblick i barnens värld, vad som är populärt bland många av dem. Kan 
du förstå barns tankar, intressen och idéer blir det så mycket lättare att skapa en gemensam 
och bra lärandemiljö där fler barn får möjligheten att synas. 
 
Vi är intresserade av hur bra kontroll föräldrarna har på sina barns spelande. Med kontroll 
syftar vi på om föräldrarna vet vilka spel barnen spelar, hur länge de spelar dem, vad de 
handlar om, vilka eventuella regler som finns samt hur barnen får tag i dem.  
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Detta har vi fått fram genom att jämföra barnens svar med föräldrarnas dito. Vi har även valt 
att undersöka föräldrarnas/barnens syn och förhållningssätt till fenomenet dator- och tv-spel. I 
barnens fall syftar vi på varför de spelar samt hur länge de spelar. I föräldrarnas dito handlar 
det om hur de ser på spelens effekter på barnen och vad det är som får barnen att spela, samt 
hur deras relation till spelen varit och hur den ser ut idag.  
 
 

• Hur bra kontroll har föräldrarna på sina barns spelvanor? 
• Hur ser föräldrarna på och förhåller sig till fenomenet dator- och tv-spel? 
• Hur ser barnen på och förhåller sig till fenomenet dator- och tv-spel 

 
 

Bakgrund 
 
Positiv och negativ påverkan 
 
Påverkansbiten när det gäller media har alltid legat i fokus, men från början trodde man att 
medieinnehållet påverkade alla individer på samma sätt. För att ta ett exempel: 
Radiopropagandan som skedde i Tyskland under andra världskriget. Här tänkte man att 
budskapet skulle få en specifik effekt, som var enligt S-R modellen. S-R modellen står för 
stimulus och respons. Men modellen visade sig lida av brister; det fanns nämligen 
skillnadsaspekter man inte tagit hänsyn till – kön, ålder, människor i olika samhällen. Summa 
summarum är att det finns något mellan stimulus och respons, nämligen organismen, som 
man förkortar med O (Werner, 1996). 
 
Enligt en sammanställning från statens folkhälsoinstitut ( Bremberg & Lager, 2005) har man 
kommit fram till att alla studier som gjorts på barn som spelar tv- och datorspel visar på 
positiva effekter när det gäller den spatiala förmågan. Även reaktionsförmågan förbättrades 
enligt studierna. 
 
Möjligheten att påverka det som händer på skärmen stimulerar ens nyfikenhet. Även fantasin 
och kreativiteten förbättras. Koordinationsförmågan förbättras när man spelar lite snabbare 
spel. När det gäller andra spel, som är lite mer långsamma, övas memoreringsförmågan upp ( 
Feilitzen, Filipson, Rydin och Schyller, 1989). Det finns tecken som tyder på att kreativitet - 
uppfinningsrikedom -, självständighet och utveckling skulle kunna bero på andra saker än 
användandet av media. Exempel på detta är personlig läggning, intressen samt föräldrars 
uppmuntran. De personliga nätverk som barnen är en del av är också en aspekt av det hela 
(Werner 1996) 
 
Det visar sig i en forskningsundersökning att självkänslan är bättre utvecklad hos dem som 
spelar dator- och tv-spel, även den egna uppfattningen av intelligens, mekanisk förmåga och 
datorkunskap var bättre hos dem som brukade dator- och tv-spel av någon form (Egenfledt-
Nielsen & Heide Smith, 2003). Vi anser här att det är viktigt att få lyckas med något, vad det 
än må vara. I dator- och tv-spel finns rikliga möjligheter till att lyckas med att lösa olika 
uppgifter, komma vidare i spelet, alla har olika färdigheter som kan ligga till grund för att 
stärka självkänslan. Dator- och tv-spel kan vara ett sätt.  
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I en nyare undersökning som gjorts kom man fram till att datorspelare hade större närhet – 
bättre kontakt – med sina familjer. Det finns också tecken som tyder på att bekantskapskretsen 
blir mindre riskfylld. I sitt naturliga sammanhang kan dator- och tv-spel leda till bättre 
samspel med andra, den sociala förmågan stärks, vilket är positivt (Durkin & Barber, 2002). 
 
Spelets genre avspeglar sig sedan i barnens val av lekar/leksaker. Detta sker i 3 av 4 studier. 
Exempelvis leker barnen med en krigardocka när de spelat ett våldsamt spel. Andra barn som 
spelat ett djungelspel leker med lianer efteråt. Alltså kan man sammanfatta det så att 
aggressiva spel leder till mer aggressiva lekar direkt efteråt (Bremberg & Lager, 2005). En 
forskningsundersökning som gjorts hade för avsikt att mäta sambandet mellan våldsamma 
spel och aggressiva tankar, beteenden och känslor. Det visade sig att de som spelade mer 
våldsamma spel tog med sig sina aggressioner till den reella världen (Egenfledt-Nielsen & 
Heide Smith, 2003).  
 
Aggressiva barn och ungdomar har en tendens att söka sig till mer våldsamma former av 
underhållningsvåld, detta våld förstärker aggressionen, den skapar den inte (Feilitzen, 
Forsman och Roe, 1993).  
 
Vissa kritiker hävdar att dator- och tv-spel kan leda till en ökad form av passivitet och 
isolering. Samma kritiker tror också på en sneddvriden verklighetsuppfattning, outvecklat 
språk samt att man bara utnyttjar vissa färdigheter medan man försummar andra. 
( Feilitzen, Filipson, Rydin och Schyller, 1989). 
 
Ens världsuppfattning kan bli sned om man spelar våldsamma dator- och tv-spel. Man 
påverkas negativt. Man ser och upplever omvärlden som både skrämmande och i viss mån 
ångestframkallande (Egenfledt-Nielsen & Heide Smith, 2003). 
 
När det gäller användandet av bildskärmar ligger det en risk i att sitta för nära dessa. Synen 
kan då påverkas negativt. Barn är betydligt känsligare för strålning än vad de vuxna är. 
Studier har frammätt att ca 50-90 % av de regelbundna användarna av bildskärmarna får en 
försämrad syn (Healy, 1999). 
 
 
 
Jämförelse med övriga medier 
 
Även övriga medier påverkar på olika sätt. Om vi tar TV- och video som exempel, så kan det 
jämföras med dator- och tv-spel. När det gäller negativa aspekter så är det ungefär likvärdiga 
nackdelar som tas upp av litteraturen. Det är påvisat att om man tittar man på våldsamma TV-
program/filmer så är man mer aggressiv än de som inte ser på dessa typer av program. 
Otvivelaktigt finns det alltså ett samband mellan tittande och aggression ( Feilitzen, Forsman 
och Roe, 1993). 
 
  
När det gäller positiva effekter skiljer det sig desto mer. Det man förlorar i interaktivet, 
spatiala träning samt motorikinlärning, vinner man på andra bitar. När man ser på TV kan 
barnen ta till andra karaktärer och leva sig in i deras situationer. Då kan de se saker och ting 
från olika perspektiv, vilket är bra. De får även bearbeta och utagera olika känslor på ett 
harmlöst sätt. Barnen kan även få tips och idéer på olika lekar och kreativa lösningar genom 
att titta på TV och kollar på filmer (Rönnberg, 1997). 
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 Det finns en väsentlig skillnad mellan formaten; när man tittar på TV/video är man passiv i 
den mening att man inte deltar själv. I ett spel har du en fysisk sammankoppling i och med en 
handkontroll, och det är även du som styr vad som händer på skärmen.  
 
 
När barnen pratar om dator- och tv-spel är interaktiviteten en viktig del i det hela. Istället för 
att prata om vad som sker så pratar man om vad man gör. Att man själv får lägga upp olika 
strategier, interagera med miljöerna samt bestämma spelets gång, är viktigt för barnen 
(Sörensen & Jessen, 2000). 
 
Reklam är ett sätt att föra ut information om sin produkt. När det gäller dator- tv-spel finns det 
en mängd olika typer av reklam, både i tidningar och i TV:n. Enligt Bjurström (1993) är det 
framförallt TV-reklamen som påverkar. Reklamen har för avsikt att i första hand få oss att 
köpa varan, men det finns dolda motiv bakom detta. Det som företagen egentligen vill är att vi 
ska acceptera hela paketet; alltså de värderingar/livsstilar och attityder som de står för 
(Bjurström, 1993). 
 
 
Dator- och tv-spel i ett barnperspektiv 
 
En undersökning som gjorts i Malmö visar på att 89% av 364 barn- och ungdomar i åldrarna 
9-13 spelar dator- och tv-spel. Slår man ihop ett genomsnitt spelas det ungefär 1 timma per 
dag. Pojkarna spelar ungefär 72 min per dag medan flickorna ägnar ca 24 minuter.(Sjöberg 
2002). 
 
I en norsk studie  - på 1112 barn i åldrarna 7-12 – har man kommit fram till att där finns fyra 
typer av dator- och tv-spelsanvändare. Grupp 1 har man döpt till ”de ointresserade”. Här hittar 
man de som mest tittar på tv eller video. Om de spelar överhuvudtaget, så blir det på datorn. 
Grupp 2 spelar väldigt ofta, de lägger mycket tid på tv-spel, denna grupp kallas för ”de 
underhållningsorienterade”. Grupp 3 kallas för ”de teknologiorienterade”. Här används media 
flitigt, de gör i princip allt som kan göras med media, och de gör det mycket. Sista gruppen 
väljer man att kalla för ”de nyttoorienterade”. Dessa barn gör en del av det som grupp tre gör, 
men i mindre grad. De är mer ute efter att hitta information, men spelar även lite på datorn. 
För att ta lite statistik: De ointresserade hamnar på 437 barn, alltså 40%. De 
underhållningsorienterade hamnar på 277 barn, alltså 25%. Sedan har vi de 
teknologiorienterade, som slutar på 125 barn, alltså 12%. Sist men inte minst hamnar de 
nyttoorienterade, som klockar in på 252, alltså 23%. (NOVA Rapport 1/04). 
 
Vad är det då som lockar egentligen? Varför spelar barnen dator- och tv-spel? Sörensen & 
Jessen (2000) nämner att barnen de intervjuat pratar mycket om interaktivitet. Kanske inte 
ordet i sig, men barnen förklarar med egna ord, och refererar ofta till det. ”Det är roligt att 
spela för det händer saker” och ”Jag vill vara med och bestämma själv”, är meningar som 
kommer från deras egna läppar. Vidare i Sörensen & Jessen (2000) ”Jag vill samla så mycket 
poäng som möjligt, det handlar om att vinna över sig själv, säger Ken 11 år”. Barnen utmanar 
sig själva, det handlar mycket om personliga prestationer, att slå sina egna rekord, att komma 
lite längre för varje gång.  
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Barnen säger själva att de inte hinner tröttna på att spela, det släpps nästan dagligen nya spel 
på marknaden, och de innehåller alla olika typer av utmaningar och nivåer (Sjöberg, 2002). 
Barnen spelar av en mängd olika skäl. De kan spela för att de inte har något annat att göra och 
känner sig uttråkade. De kan spela av sociala anledningar. Speciellt är det pojkar som spelar 
av detta skäl, De sitter ofta samlade runt spelet och pratar om det samtidigt som de spelar det. 
De kan även spela för att de vill koppla av, samt att de får använda sin fantasi och sin 
uppfinningsrikedom när det gäller att lösa problem som spelet ställer dem inför (Sjöberg, 
2003). 
En undersökning i Norge visar på att barnen spelar i huvudsak 2 typer av spel. Den första 
kategorin handlar om konkurrensorienterade, spel som t.ex. bilkörning och fotboll, medan den 
andra kategorin istället handlar om spel som fokuserar på det kreativa (t.ex. att bygga hus, 
som man gör mycket i strategispel). Spel där barnen krigar, slåss eller dödar är däremot inte 
så populära bland barnen, det är färre som tycker detta är kul och fler som istället föredrar 
konkurrensspelen, som toppade barnens lista. (NOVA Rapport 1/04) 
 
Desto bättre grafik tv-spelet eller datorspelet har desto mer verklighetstroget uppfattar barnen 
det, detta är en viktig aspekt för dem. Grafiken ingår som en naturlig del i barnens kultur när 
det gäller spel, den är något som alla kan förhålla sig till och har blivit en viktig del i valet av 
spel. (Sörensen & Jessen, 2000). 
 
  
 
Könsskillnader 
 
Det har alltid varit så att leksakerna har speglat mäns och kvinnors olika roller i samhället 
(Almqvist, 1991). Denna mening anser vi vara giltig idag, då man kan säga att dator- och tv-
spel är den nya tidens leksak som nästan enbart riktar sig till männen. Pojkar intresserar sig 
betydligt mer för tekniken i sig, medan flickorna är mer intresserade av vad den kan 
åstadkomma och vad den ska vara bra för (Appelberg & Eriksson, 1999). 
 
Som tidigare sagts så kräver flickor mer av spelen. Flickorna spelar inte bara för spelandets 
skull utan de vill lära sig någonting på samma gång. De vill kunna använda kunskaperna från 
spelen i sitt vardagliga liv. Därför passar pedagogiska/allmänbildande spel (som t.ex. spel där 
man kan lära sig om ett annat land man tänkt besöka) bättre för flickor. Pojkar finner dessa 
spel tråkiga och händelsefattiga. (Sjöberg, 1999). 
 
När det gäller dator- och tv-spel så är det den mest könsspecifika medieformen. Det beror på 
att det är ett tydlig fokus på makt- och kontrollattribut. Ett skäl till varför pojkar spelar 
betydligt mer och finner spelen så attraktiva, är att spelen handlar om krig, olika sporter mm.  
Flickor å andra sidan lägger mer fokus på relationer, något som inte är lika väl utvecklat i 
dator- och tv-spel (Jensen, 1993). 
 
I en studie fick pojkar och flickor måla upp ett spel utifrån sin fantasi. Pojkarna använde 
betydligt mer mörka färger, medan flickorna fyllde pappret med den mer ljusa paletten. 
Pojkarna – särskilt de yngre – målade upp krigslandskap med pansarvagnar och hela den 
baletten. Flickorna däremot målade lite mer ovanliga saker; bilderna handlade mer om att 
samla på saker och undvika faror. Flickorna lägger också större fokus på omgivningarna och 
karaktärerna, det är för övrigt bara flickorna som lägger fokus på att förmedla känslor i bilden, 
t. ex. leende människor (Sjöberg, 1999). 
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I spelen är ofta kvinnan sedd som hjälplös, det eller att hon helt enkelt har en mindre 
betydelsefull roll. Mannen däremot är den som står i centrum, han tvingas rädda kvinnan i 
spelen, ofta tack vare hans överlägsna fysik (cf. Cassell & Jenkins, 1998). Inte sagt att det inte 
gjorts försök att skapa kvinnliga hjältar.  Johansson (1999) nämner Lara Croft som ett 
exempel. Lara är en kvinnlig actionhjälte med stor attityd och handlingskraftighet. Det finns 
dock ett aber – hon är inte bara en actionhjälte utan en veritabel sexbomb med en byst som 
går till historien. Alltså ser man att karaktären är skapad av män för män, även om vi tycker 
det är bra med kvinnliga actionhjältar som tjejer kan identifiera sig med. 
 
När det gäller dator- och tv-spel är det inte bara spelets innehåll som spelar roll, det handlar 
även om att det råder olika spelkulturer mellan könen. Pojkar umgås oftare i större grupper 
vilket medför att det blir mer naturligt för ett gäng killar att sätta sig tillsammans framför ett 
dator- eller tv-spel. Flickor umgås istället mer två och två. Till skillnad från tjejerna så kan 
pojkarnas spelande fungera som en katalysator för det sociala livet. (cf. Bovill & Livingstone 
2001) 
 
En ytterligare aspekt är att datorn/tv-spelet finns inne i pojkarnas rum, vilket medför att 
flickorna inte har samma närhet till spelen. Även om datorn/tv-spelet är beläget i mer 
offentliga rum så är det oftast pojkarna som lägger beslag på spelen. (Sjöberg, 1999). 
 
 
Den sociala aspekten 
 
 
Många utgår ifrån att medierna tar tid från kulturellt och socialt viktigare aktiviteter och gör 
barn och ungdomar passiva. Det är lätt att tänka att det finns ”bättre” saker att göra än att 
spela dator och tv-spel men det finns också ”sämre” saker som barn och ungdomar kan göra 
på sin fritid (Werner 1996). 
 
Barnen spelar både ensamma och i grupp, det finns olika sorters spel som lämpar sig till dessa 
båda spelformer. När man spelar tillsammans (i så kallade ”2-playerspel”) kan man leva sig in 
i olika roller och spela båda två samtidigt. Då kan den ena vara ond och den andra god för att 
ta ett exempel. När barnen sitter tillsammans och spelar kan de ge varandra förslag eller ”tips” 
om hur man tar sig vidare. Det förekommer hela tiden kommunikation mellan spelarna. De 
har ett rikt kroppsspråk, förutom språket så pekar spelarna samtidigt och gestikulerar. En rik 
socialisationsprocess skapas genom att barnen/ungdomarna pratar om olika spel i sina 
kamratgrupper, på Internet i olika diskussionsforum, när man sitter på olika Internetcaféer och 
när man åker iväg på arrangerade spelträffar. (Sörensen & Jessen, 2000). 
 
Tidigare i den offentliga debatten – även inom forskningen var man eniga om att barn och 
ungdomar lade ner för mycket tid på medieanvändning - har det diskuterats kring om media 
kan leda till ett asocialt beteende bland barn och ungdomar, detta kan man bland annat läsa 
om i Sonesson (1989), men Wartella (2000) konstaterar att det inte finns något samband att 
dra mellan medieanvändning och asocialt beteende. De äldre undersökningarna har en svag 
metodologisk design. 
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Dator- och tv-spel ur ett föräldraperspektiv 
 
 
Dator- och tv-spel är den nya typen av media. Föräldrar har växt upp med TV:n, men inte med 
spelen. De är inte så insatta i den nya marknaden, vilket leder till att de inte sitter med och 
tittar på/spelar med sina barn. Däremot är de oftare med och tittar på TV med barnen, här 
finns det även fler regler kring användandet, t.ex. om innehåll och hur länge man får sitta. Om 
vi går över till spelen så finns där bara tidsaspekten av det hela som oftast; barnen får inte 
spela så länge de vill, men innehållet kollas inte upp lika ofta (Sjöberg, 2002). 
 
 
I en norsk undersökning har man tittat lite på hur föräldrarna använder olika typer av media.  
Hur ofta spelar föräldrarna spel själva egentligen? Jo, 56% spelade aldrig, 37% spelade sällan, 
7% ibland och 1% spelade dagligen. (NOVA Rapport 1/04). Man har tittat på hur ofta 
föräldrarna spelar med barnen. Då kom man fram till att det var 28% som aldrig gjorde det, 
52% som sällan gjorde det, 19% som ibland var med och spelade och 1 % var med dagligen. 
(NOVA Rapport 1/04). En annan fråga som togs upp var: Sätter ni er in i spelens innehåll? 
Här fick man fördelningen: 12% aldrig, 51% sällan, 30% ibland och 8% dagligen. (NOVA 
Rapport 1/04) 
 
Ovanstående statistik belyser föräldrarnas konkreta användning/hantering av barnens dator- 
och tv-spel, men den norska undersökning som vi tidigare har refererat till har också 
undersökt föräldrarnas attityder till dator och tv-spel eller deras syn på detta fenomen. 
Generellt sett så är föräldrarna i undersökningen väldigt negativa till dator- och tv-spel. Det är 
exempelvis mellan 70-80 % av föräldrarna som tror att dator- och tv-spel leder till ensamhet 
och passivitet. En annan aspekt som är värd att ta upp är att 90 % av de tillfrågade anser att 
barn kan bli avtrubbade av att spela för mycket spel. Föräldrarna anser att det är negativt att 
barnen spelar mycket, de tror då att det kommer gå sämre för dem senare i livet.  
(NOVA Rapport 1/04) 
 
Slutligen nämns det i NOVA att föräldrarnas intresse och användning av dator- och tv-spel 
har ett starkt samband med barnens spelande. Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter, har 
vi sett att det inte har någon avgörande betydelse för om man blir intresserad av spel eller inte. 
Dator- och tv-spel har (i alla fall när vi var mindre) setts som något som man ville ha för sig 
själv, föräldrarnas intresse hade föga eller ingen betydelse för själva användningen/intresset. 
 

Metod 
 
 
Vi har valt att genomföra intervjuer. Detta har vi gjort för att kunna få en nyanserad bild av 
fenomenet dator- och tv-spel. Att intervjua en människa är ett samtal mellan två parter om ett 
tema som båda har en relation till. I takt med att samtalet fortskrider utvinns kunskap från det 
samspel som sker (Kvale, 1997).  
 
Frågorna vi valt att ställa är av både kvalitativ och kvantitativ art. I den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker man se och förstå världen ur den intervjuades ögon för att kunna 
tolka deras mening. Den kvalitativa metoden är inte enbart en ny mjukteknologi att applicera 
på den kvantitativa skolan där hårddata styr. Istället lägger man fokus på meningsfulla 
tolkanden av materialet. (Kvale, 1997) 
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De kvalitativa frågorna har vi valt att ställa för att få en djupsinnig dialog med 
föräldrarna/barnen om deras syn och förhållningssätt. Den mer kvantitativa delen av 
intervjuerna lägger fokus på kontrollaspekten genom att jämföra barnens och föräldrarnas 
svar.  
 
Vi valde att intervjua barn mellan 7-13 år, detta eftersom vi antog att de spelade mycket i 
denna ålder. Dessutom går gränsen för barn vid ca 13 år, sedan räknas de som ungdomar, och 
där är det förmodligen helt andra vanor som gäller. Vi funderade på att även använda 
observationer, men det hade varit nästintill omöjligt att realisera eftersom man måste ha 
föräldrarnas och barnens tillstånd att sitta med när de spelar. Dessutom blir det en konstlad 
situation då vi ska bestämma när barnet ska spela. Det är för omständligt och tidskrävande 
med observationer i vårt fall. 
 
 
 

 
Urval 
 
 
Vi ska göra 16 kvalitativa forskningsintervjuer med åtta familjer. Det handlar alltså om åtta 
barn och åtta föräldrar, som vi har intervjuat. I vanliga intervjustudier av den kvalitativa arten 
är det väl vedertaget att antalet intervjuer hamnar mellan 5-25. Antalet skiftas beroende på tid 
och resurser (Kvale, 1997). 
 
 Antalet vi valt känns tillräckligt stort för att kunna se mönster och dra slutsatser kring 
frågeställningarna. När man nämner kvalitativa undersökningar och hur många personer som 
behövs, är svaret tydligt. Det handlar helt enkelt om at hitta tydliga mönster och få reda på det 
man har för avsikt att ta reda på (Kvale, 1997). 
 
Vi valde till en början att skicka ut enkäter till en förskola i en medelstor stad i Västsverige. 
En av oss hade gjort sin VFU-period där, så det kändes naturligt. Enkäten skickades ut för att 
hitta de personer vi sökte. Det viktiga var att det fanns dator/tv-spel i huset samt att barnen 
spelade. Vi ville även kolla att barnen var mellan 7-13 år. När det gäller föräldrarna ville vi 
hitta fyra ensamstående och fyra gifta/sambo. Vi ville här ha fyra kvinnor och fyra män. Även 
land/stad var med på enkäten. Dessa urvalskategorier valdes för att få ett representativt urval 
som täcker en stor del av den svenska befolkningen, och därmed göra det till relevant läsning 
få så många som möjligt. Vi ville även se om vi kunde finna tendenser till skillnader mellan 
de olika aspekterna. 
 
Vi tog kontakt med en lärare, och hon skötte insamlingen av enkäterna. I enkäten (bilaga 2) 
var vi mycket noga med att få fram att det var frivilligt samt att allt material skulle skötas 
konfidentiellt.  
 
Tyvärr fick vi färre lappar tillbaks än vi hade tänkt oss, samt att de vi väl fick inte var så 
lämpliga sett till det vi ville ta reda på. Här valde vi att ändra upplägg lite. Vi tog bort 
land/stad till förmån för kön när det gäller barnen, det kändes mer relevant. Senare i arbetet 
har även aspekten civilstånd plockats bort, för att underlaget var i minsta laget. Istället fick vi 
söka intervjupersoner via andra medel. Vi tog kontakt med personer i vårt infrastrukturnät. 
Tillslut fick vi tag i det antalet personer vi bestämt oss för att intervjua.  
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Etik 
 
Etik inom forskningsintervjun innebär att man som intervjuare söker ett informerat samtycke 
med den som ska intervjuas. Detta innebär att man tar upp undersökningens generella syfte, 
hur den är upplagd samt att man informerar om de eventuella risker/fördelar som kan finnas i 
undersökningen. Även konfidentialitet är en viktig punkt; den privata information som 
framkommer i undersökningen ska inte kunna synas i det färdiga arbetet (Kvale, 1997).  
 
I enkäterna vi lämnade ut var vi mycket noga med att få fram att det var frivilligt samt att allt 
material skulle skötas konfidentiellt. När det gällde personerna vi intervjuade var vi noga med 
att få deras godkännande. Barnen som vi intervjuat har alla haft sin/sina föräldrars 
medgivande.  Vi har varit noga med att berätta om de grundläggande faktorerna bakom vår 
visit. När övriga frågor har uppstått – vilket det ibland har gjort – har vi varit tydliga med att 
peka på att det bara är vi själva som kommer gå igenom banden, samt att deras reella namn 
inte kommer att figurera i arbetet. 
 
 
Samtal 
 
Vi har gjort intervjuer; en för pappan/mamman, en för pojken/flickan. När vi intervjuar vill vi 
inte att föräldrarna ska sitta med, inte heller att barnen sitter med när vi intervjuar föräldrarna. 
Vi vill skapa en hög validitet. Därför vill vi inte att den ena parten (föräldrarna eller barnen) 
ska kunna påverka den andres svar. Det är viktigt att det som sägs kan tolkas som tillförlitligt 
så att kvaliteten på intervjuerna blir hög (Kvale, 1997). 
 
Frågorna är gjorda på så vis att det ska gå att jämföra barnens svar med föräldrarnas. Till sin 
struktur är frågorna semiöppna; det finns en tydlig struktur, vi vet vad vi vill få reda på, men 
det går utan problem att diskutera ganska fritt kring frågorna. 
 
Det är viktigt att kunna få till en bra kontakt med barnet, det är inte bara frågorna och dess 
utformning som avgör om en intervju blir lyckad. Man måste ha ögonkontakt med barnet 
under hela intervjun, därför ska man under hela intervjun sitta mittemot barnet. Även 
bandspelare är viktigt, utan den kan man missa vitala delar, då det är svårt för att inte säga 
omöjligt att hinna skriva ned allt som sägs (Doverborg & Pramling 1992). 
 
Vi ville undvika att sätta press på intervjupersonerna. Därför valde vi att låta en vara passiv i 
intervjuandet, så att det inte skapas en 2-mot-1-situation. Men det finns också en annan aspekt 
av detta. Nämligen att den passiva kan tolka under intervjuns gång och föra personliga 
anteckningar angående personens sinnestillstånd, gester, minspel med mera. 
 
 
Bearbetning & Analys 
 
Inför valet av analysmetod och bearbetning av materialet var vi tvungna att ta hänsyn till två 
olika aspekter. En av dessa tas upp i Harris (1995). Han tar upp ämnet känslokontroll, med det 
menar han att barnen kan dölja sina känslor i olika situationer. Vidare säger han att barnets 
omgivning förmedlar det barnet ska känna och vilka känslor det ska visa. Därför måste man 
skilja på det faktiska känslotillståndet kontra det som visas upp.  
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Forskningsintervjuer handlar om samtalet personer emellan, med målet att förstå dennes livs- 
värld. När det gällde val av analysmetod föll valet på den hermeneutiska tolkningen, då den är 
ett tveeggat svärd; dels är den relevant i intervjuskapandets initiala skede, dels i tolkningen av 
den slutliga texten (Kvale 1997). 
 
 
Kvale (1997) nämner en del principer som är kopplade till det hermeneutiska angreppssättet. 
En del av dessa passar bra in med det utförande vi valt. Den första principen handlar om att 
man ska läsa igenom intervjun först, så att man får en bra bild av materialet. Efter detta tar 
man en titt på de olika teman (intervjufrågorna) man valt, för att till sist få ihop dessa till en 
bra helhet där forskningsfrågorna får sina svar. Våra tankar stämmer bra överens med denna 
princip, då vi själva läst materialet ingående, och sedan analyserat utifrån de tre 
forskningsfrågorna och satt ihop det  vi har till en helhet (slutsatsen). 
 
En annan princip är att man jämför de enskilda delarna med helheten samt eventuella övrig 
information man tillgodosett sig. I vårt fall innebär övrig information de personliga 
anteckningar vi har från intervjusituationen. Med personliga anteckningar menar vi 
personernas sinnestillstånd, minspel, gester mm.  
 
 
Den tredje principen har att göra med att man ska vara väl förankrad i ämnet. Det är 
nödvändigt för att kunna se de olika nyanserna i det intervjupersonen säger. Här har vi en stor 
fördel, då vi är väl insatta i ämnet, och har en förförståelse inom den sfär som innefattar 
begreppet dator- och tv-spel. Detta gör att vi kan förstå och tolka på ett mer ingående sätt än 
de som inte skulle ha haft denna kunskap och förförståelse inom ämnet. 
 
 

 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Barnens syn och förhållningssätt till fenomenet dator- och tv-spel 
 
 
Varför är då barn intresserade av detta fenomen? Vad är det som lockar egentligen? De 
tendenser vi har sett i vårt material är att det helt enkelt är kul, men när vi sedan tittade 
närmare på materialet fann vi en mängd bakomliggande faktorer som styr valet av spel. Har 
barnet t.ex. ett sportintresse så blir det att barnet spelar mycket sportspel, eller som en pojke 
säger: NHL är bra för att det är…hm för att det är hockey.  
 
En annan av dessa faktorer är att barnen känner igen olika karaktärer från filmer och böcker 
och att man vill ta del av dessa karaktärer även i andra former som t.ex. dator- och tv-spel. 
Detta förtydligas av att våra intervjuade barn spelade Shrek och Harry Potter. En flicka säger 
exempelvis: På Shrek kan man välja olika banor, två banor är jättebra tycker jag. 
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En annan faktor som är viktig för vissa barn är hur verklighetstrogna spelen är. Counterstrike 
och The Sims är två spel som nämns flitigt i våran undersökning. Det ena är ett 
verklighetstroget krigsspel medan det senare är en verklighetstrogen simulation av hur 
vardagslivet kan se ut, t.ex. att man får inreda sitt hus, gå ut med hunden, laga mat osv. Man 
får bygga upp hus själv, inreda dem och sådär, det är kul, säger exempelvis en flicka. 
Här följer en liten lättöverskådlig sammanfattning av barnens egna ord om varför det är så 
roligt att spela dator- och tv-spel: 
 
 
Det är spännande 
Man får tänka 
Man når olika nivåer 
Man kan spela att man är en egen människa 
Man får skjuta mycket 
På den andra banan är man på ett skepp, där finns det ärtor så man får poäng 
 
 
Sorensen & Jessen (2000) betonar att tv- och datorspel i allra högsta grad är en social 
aktivitet. Barnen spelar exempelvis så kallade onlinespel, där man interagerar tillsammans 
med andra i en fiktiv värld. Barnen spelar också i verkligheten då man är med kompisar och 
spelar så kallade multiplayerspel (spel där man kan vara fler än en på samma gång).  
 
När barnen sitter tillsammans runt ett spel, så samarbetar de ofta, exempelvis kan de komma 
med förslag och tips på hur man tar sig vidare i spelet (Sorensen & Jessen (2000). 
Ovanstående illustrerar en tredje aspekt av det sociala spelandet, den som har att göra med 
samarbete, en pojke sa: Jag tycker mest om att kolla på, kolla på koder och hjälpa till. Spelet 
är på engelska och min kompis kan inte läsa det. 
 
Angående hur barnen förhåller sig till spelandet när det gäller tidsaspekten kom vi fram till att 
de spelar 30 minuter per dag i snitt. Ser man till Sjöberg (2000) och till hennes resultat 
angående hur länge barnen spelar, så finns det skillnader jämfört med vårt material. Vi hade 
ca en halvtimma i snitt per dag, hon hade en timma i snitt, men då får man beräkna att hon 
frågat 364 barn. Kanske hade vi fått ett annat resultat med fler intervjuade. Sjöberg såg även 
vissa könsskillnader i hur länge de spelade. Där pojkarna spelade i snitt 50 minuter längre. 
Dessa skillnader såg vi inget av. 
 
 
Om man ser på valet av spel kontra kön, så kan man se att pojkarna söker sig till mer 
fartfyllda spel. Flickorna i intervjuerna spelade relativt lugna spel, där The Sims var spelet 
som dominerade. Counterstrike är ett spel där man skjuter mycket, säger en pojke. En flicka 
nämner: The Sims är ett spel där man får inreda sitt hus, bygga upp det själv och det är kul. 
 
  
Sista frågan handlar om hur barnen får tag i sina spel. Här kan man generellt säga att barnen 
får spelen av sina föräldrar, ofta i samband med födelsedagar, julafton mm. Andra lånade eller 
ärvde sina spel av syskon. Hälften följde med till den aktuella affären och köpte spelet 
tillsammans med sina föräldrar, den andra hälften skrev ned ett antal titlar som de vuxna 
kunde välja mellan. Det fanns ett barn som litade helt på sina föräldrar när det gäller valet av 
spel.  
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Föräldrarnas syn och förhållningssätt till fenomenet dator- och tv-spel 
 
Första frågan vi undersökte var vilken relation föräldrarna har haft till fenomenet när de var 
yngre och vilken relation de har idag. Det vi kom fram till var att de flesta föräldrarna hade 
spelat spel på Nintendo när de var yngre, bland annat Pacman och Super Mario nämndes. Den 
första kontakten med spel har alltså för de flesta varit en positiv upplevelse, en kvinna säger 
bland annat så här:  
 

Det var också ett golfspel, det hade vi lite kul med. Det var kul, vi skrattade 
mycket, det blev så fel ibland. Men det var nästan roligare när vi inte kunde, 
sen tappade det lite av charmen. 

 
 
 
Idag är föräldrarnas relation av det mer passiva slaget. En pappa uttalar sig om detta: Förr 
spelade jag mycket StarCraft, men idag spelar jag bara någon gång ibland med barnen. 
Intresset har för de flesta föräldrarna dött ut med tiden, oftast som en följd av tidsbrist. 
Merparten spelar idag inte alls. Tre av fyra män i våran undersökning uppgav att de spelade 
regelbundet medan samtliga kvinnor plus en av männen uppgav att de aldrig spelade. 
 
I en undersökning från Norge, som vi tidigare, refererat till (NOVA Rapport 1/04) så ser man 
att de resultat man där fick fram stämmer bra överens med vår undersökning. Fem av åtta 
bland de föräldrar som vi pratade med spelade inte, 63% mot Novas 56% om man ser till 
procentskillnaden. Tre av åtta föräldrar i våran undersökning spelade, alltså 37%. I NOVAS 
undersökning var denna siffra 44%. 
 
 
Nästa fråga vi ställde till föräldrarna var om dator- och tv-spel har positiva eller negativa 
effekter. Generellt så kan man säga att våldsamma spel är något föräldrarna inte tycker är 
positivt och många nämner imitation som något oroväckande, en man tar upp detta i 
nedanstående citat:  
 
 

Våldsamma och overkliga krigsspel är ju inte så bra, det tror ju inte jag. De 
tror att de kan gå och göra samma sak på andra utan att det känns nånting. 
De får ett nytt liv bara sådär. Det kan bli för mycket åt det hållet. 

 
 
När vi kommer till det positiva så tog föräldrarna upp att det kan vara bra med snälla och 
framförallt kluriga spel. Några föräldrar nämnde också pedagogiska spel som något bra där 
barnen fick tillfälle att lära sej nya saker.  
En tredje aspekt av de positiva aspekterna tas upp i det följande exemplet, där en kvinna 
säger: Jag tror att i vissa spel kan man öva upp finmotoriken, kommunikationen hjärna-hand. 
Stimulans för hjärnan och så. 
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Avslutningsvis kan man säga att i vår undersökning var föräldrarna mest rädda för att  mycket 
dator- och tv-spelande skulle leda till imitation hos deras barn. I (NOVA Rapport 1/04) var 
däremot föräldrarna mest rädda för att deras barn skulle bli ensamma, passiva eller bli 
avtrubbade.  
 
Nästkommande fråga var ställd så här: Vad tror du det är som gör att ditt barn spelar dator- 
och tv-spel?` Det vanligaste svar vi fick var att det handlade om kompisarna. Det pratas helt 
enkelt mycket om dator- och tv-spel i kompisgrupper. Alla andra har ju liksom, det är ju det 
som påverkar mest, som en pappa sa. Detta lockar barnen till att spela, enligt föräldrarna.  
 

Det händer ju hela tiden någonting, vad du än spelar så händer det nåt. Det 
ändrar sig och blir nya grejer hela tiden. Man kan styra och det kommer 
överraskningar. 

 
Ovanstående citat – sagt av en kvinna - illustrerar det vi tolkar som interaktivitet. Barnen får 
delta och känna att de är de som styr händelserna. En del föräldrar nämnde även en viss 
fascination för det förbjuda – det vill säga ”dödarspel”. Förbjudna i den mening att barnen vet 
om att de vuxna ogillar dessa spel. En annan del handlade om poängplockande och utmaning.  
 
 
När föräldrarna blev ombedda att nämna barnens favoritspel, dök följande titlar upp: 
 
NHL Hockey – De här idrottsspelen är ju för att de själva kan bli bäst. De kan själva bilda 
sina lag och göra dem bra. 
 
Shrek – Det är väl det att man kan spela mot/med sina kompisar. Det är ganska simpelt, och 
att det finns så många olika banor i samma spel. Variation och så.  
Sims – De är för henne mer realistiska, man får bilda familj och ta hand om den. Det är inte 
så mycket fart, men det är hon inte så sugen på. Det ska vara lite lugnt.  
 
World of Warcraft – Jag vet att det är ett onlinespel, jag vet att man kan träffa folk från hela 
världen. Det är ju lite spännande. Sen är det väl också att man söker nya mål, kommer till 
olika världar och så.  
 
Generella, våldsamma spel – Jag tror att han är väldigt fascinerad över dessa spel där man 
dödar och slår ihjäl varandra. Mycket för att jag inte tycker om dem, och sen att det är en 
fascination, de slåss mycket och sådär – sparkar, hoppar och så. Det är tilltalande tror jag.  
 
Regleringen av användandet av dator- och tv-spel var nästa fråga som stod på tur. Svaren var 
väldigt enhetliga. Alla nämnde att det inte fanns några fasta regler. Det handlade istället om 
väldigt spontana regler. Sjöberg (2000) nämner att det ofta finns regler angående tiden, man 
får helt enkelt inte spela för länge. Hon nämner att detta är något som appliceras på pojkarna i 
högre grad. Barnen uppfattar denna tidsbegränsning som relativt spontan, ibland säger helt 
enkelt föräldrarna till att det räcker. 
 
 När barnen suttit för länge, eller när det varit fint väder, då säger de till. Reglerna handlar i 
stort sett bara om tidsaspekten, vilket stämmer bra överens med det Sjöberg (2000) nämner. 
Vidare säger Sjöberg att reglerna kan komma att handla om vem som ska använda spelet. 
Exempelvis när det kommer till syskon. Det fanns en familj där denna problematik förekom. 
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På det hela taget nämner föräldrarna att barnen sköter spelandet så pass bra att några fasta 
regler inte behövs. 
 
Hur ofta sätter sig de vuxna och kollar på eller deltar när barnen spelar? Aldrig var ett 
populärt svar, följt av sällan utgjorde dessa svar en klar majoritet. Med sällan menar vi 1-2 
gånger i månaden. När vi hörde efter hur det kom sig, svarade många att det handlade om 
brist på antingen tid eller intresse. Något som en kvinna uttrycker så här: Det är nog tidsbrist, 
annars tror jag att jag hade spelat, det ser roligt ut. 
 
 
 
Hur bra kontroll har föräldrarna på sina barns spelvanor 
 
 
Vi ska nu jämföra barnens svar med föräldrarnas svar och på så sätt få svar på vår sista 
forskningsfråga.  
 
 
 
Första frågan där vi tänker jämföra föräldrarnas svar med barnens, och få fram hur 
bra kontroll de har, är vilka spel som barnen gillar mest. 
 
 
                      Föräldrarnas svar                                               Barnens svar 
 
1                Harry Potter och Shrek                          Harry Potter 
2                NHL och Colin Mc Rae                         NHL 2004, Colin Mc Rae och Dragonlord 
3                Dödarspel                                               Dödarspel 
4                The Sims                                                The Sims och Super Mario Bros 
5                World of Warcraft                                  World of warcraft och Diablo 
6                The Sims                                                The Sims och The Urbs 
7                FIFA och NHL                                       Counterstrike och NHL 
8                Shrek Superparty                                    Shrek och ett krigarspel 
 
Som man kan utläsa av tabellen ovan så har alla föräldrarna relativt bra kontroll på sina barns 
favoritspel. De kan alltså nämna titlarna deras barn spelar. Faktum är att samtliga av spelen 
som barnen, och inte deras föräldrar nämner, innehåller våldsinslag. 
 
 
 
Nästa jämförelsedel handlar om skälet, alltså varför barnen spelar. 
Föräldrarna säger att barnen spelar för att: 
 
 
Kompisarna 
Interaktivitet 
Överraskningar 
Poängplockande 
Utmaning 
Förbjuden frukt 
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Barnen säger att de spelar för att: 
 
Det är spännande 
Man får tänka 
Man når olika nivåer 
Man kan spela att man är en egen människa 
Man får skjuta mycket 
På den andra banan är man på ett skepp, där finns det ärtor så man får poäng. 
 
 
När det gäller hur länge barnen spelar, ser svaren ut så här: 
 
Barnen själva säger att de spelar 30 m per dag, vilket gör att det slutar på fyra timmar i 
veckan. Föräldrarna säger att barnen spelar 51 minuter per dag, vilket medför 6 h per vecka. 
 
I det här fallet väljer vi att tro att föräldrarna har bättre koll än vad barnen har. Deras svar var 
oftast sagda utan osäkerhet, medan barnen trevade lite mer när de skulle uppskatta tiden. 
Barnen uppvisade även sin osäkerhet genom sitt kroppsspråk och minspel. Dessutom är det så 
att tiden lätt försvinner iväg när man sätter sig för att spela, det har vi själva stor erfarenhet av.  
 
Nästa område handlar om hur ofta föräldrarna sitter med 
 
En annan punkt vi undersökt handlar om hur ofta barnens föräldrar sitter med eller deltar när 
barnen spelar. Här är svaret rätt entydigt; de flesta föräldrar är aldrig med, varken när det 
gäller att titta på eller spela, istället gör de andra saker, som att tapetsera, jobba med datorn 
mm. I några enstaka fall har vi fått som svar att de är med ibland, och då rör det sig oftast om 
en 5-minutersvisit. Barnen påpekar att de vuxna inte är intresserade och att de inte tycker det 
är kul. Man kan ana att det funnits ett intresse till en början, när spelet var nytt, hos 
föräldrarna. Detta illustreras av en pojke som sa följande: Inte nu, i alla fall inte längre. Men 
han satt med lite förut, i alla fall när vi köpt spelet. 
 
Korrelationen mellan svaren är hög. Det visar sig att bådas uppfattningar stämmer överens. 
Det visar sig tydligt att föräldrarna inte sätter sig ned för att titta på eller spela när barnen 
spelar. Barnen uppfattar samma sak. Dock finns det undantag. En förälder kommer ofta och 
tittar till i femminutersperioder. Detta överensstämmer med hur det barnet upplever det. Hon 
kollade typ fem minuter. Hon tycker inte att det är så kul. En annan är mån om att barnet ska 
få rätt spel. Och hjälper till så att barnet kommer igång. Detta nämner inte barnet, men säger 
istället att fadern tittar på medan han grejar med datorn.  
 
Regleringen av användandet av dator- och tv-spel  
 
Svaren var väldigt enhetliga. Alla vuxna nämnde att det inte fanns några fasta regler. Det 
handlade istället om väldigt spontana regler. Så som att situationen avgör; mamma/pappa ska 
ha datorn till jobb, det är fint väder, de har spelat för länge mm.  
När vi frågar barnen om de har några regler för spelandet, svarar nästan alla initialt ”nä”, men 
en flicka sa: ”Att man inte ska bråka och att man inte ska spela när det är fint väder”. Men 
när vi gräver lite djupare kan man urskilja att det finns en viss tidsbegränsning.  
Denna tidsbegränsning visade sig i samtliga fall vara spontan. En flicka nämner exempelvis 
följande när hon får en följdfråga angående tidsregler: Jag får spela tills pappa säger till 
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När det gäller innehållsregler, blir det väldigt få och vaga svar. Intentionerna finns i vissa fall 
– Han får ju inte spela vilka spel som helst – men det är svårt att hitta något konkret, då 
tabellen (på sida 15) effektivt motverkar dessa vaga intentioner. Föräldrarna nämner att det 
inte är bra med våldsamma spel, i frågan på om spelen har positiva eller negativa effekter, 
men detta är inget man ser när vi pratar om regler. Barnen nämner heller inte att det finns 
några särskilda innehållsregler. I ungefär hälften av fallen nämner barnen att de spelar 
våldsamma spel, detta får vi tolka som att där inte finns några regler kring innehållet. Det är 
pojkarna som spelar dessa spel. 
 
 
 
Hur barnen skaffar sina spel 
 
På frågan hur barnen fick tag i sina spel svarade de flesta att de fick dem när de fyllde år 
alternativt på julafton. Spontana presenter var också ett majoritetssvar. Oftast handlade 
föräldrarna spelen själva i butik. Valet av spelet som skulle införskaffas bestämdes av barnens 
önskningar, bekantas åsikter samt expeditens rekommendationer.   
 
Svaren är överensstämmande överlag. Båda parter säger att spelen införskaffas via 
födelsedagspresenter, julklappar och spontana gåvor. Barnen är ofta inte med i affären själva, 
utan har vissa önskemål som antecknats, berättar föräldrarna. Barnen bekräftar detta. I vissa 
fall lånar eller ärver barnen spelen, detta nämner båda parter.    
 
 
 
Slutsats/slutdiskussion 
 
Barnens syn på fenomenet dator- och tv-spel 
 
Innan vi började med arbetet hade vi båda vissa tankar och idéer om spelens roll och 
användning bland barnen. Vi trodde tidigare att barnen skulle spela betydligt mer. Vi trodde 
även att det skulle finnas en större skillnad i fördelning mellan barnen. Men det visade sig att 
snittet var rätt konstant för alla barnen. De spelade inte jättemycket och speltiden var jämnt 
fördelad mellan dem.  
 
Apropå det här med speltiden, så trodde vi nog att tjejerna inte skulle spela särskilt mycket, 
men de verkar spela lika mycket som pojkarna. Men ha då i åtanke att vi sökt upp flickor som 
spelar tv-spel. Det säger alltså ingenting om hur utbrett spelandet är bland flickor. När det 
gäller valet av spel kom dock våra förutfattade meningar att bekräftas. Det kan tyckas 
stereotypt, men faktum är flickorna spelade exakt den typen av spel som vi hade i åtanke – 
The Sims och The Urbs. Denna typ av mer lugna och emotionella spel är det som styr. 
Pojkarna å andra sidan valde mycket sport och action, något som vi också var rätt övertygade 
om att de skulle välja.  
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Vi hade hoppats att få mer tydliga svar på varför de spelade. Oftast fick barnen bara fram: 
”Det är kul.” Men det kan vara svårt att sätta ord på sina tankar för barn i ett så pass avancerat 
ämne. Hade vi fått frågan idag hade vi nog svarat att det berodde på interaktiviteten. Det är 
något speciellt att ha kontrollen över det som händer på TV:n, att se att ens egna val och 
handlingar bär frukt. Detta svar kan man se i diverse barntappningar i våra intervjuer. Ett barn 
nämner exempelvis att det är roligt att bygga upp baser och få människorna att bo där. Detta 
kan man tolka så att barnet vill ha kontroll över det som händer i byn, samt att valen blir 
avgörande för byns framgångar. 
 
 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att barnen ser på tv-spelen som något roligt, utmanande, 
utvecklande och socialt. Det är en mängd olika faktorer som gör att barnen tycker det är 
skojigt.  De ser på spelen som vilket annat intresse som helst, och våra studier pekar på att de 
inte missbrukar detta medium, utan använder det med måtta.  
 
 
Föräldrarnas syn och förhållningssätt till dator- och tv-spel 
 
De flesta av föräldrarna hade en relativt omfattande relation till spelen. Det visade sig att de 
spelat en hel del när de var yngre, men att det avtagit efter tid. Detta var inte något vi trott på. 
Vi hade en del tankar om att spelen skulle vara en mer avlägsen värld för föräldrarna än det i 
själva verket var. Svaren på varför de inte spelade var att de inte hade tid. Detta är något vi 
inte köper till fullo, då svaren på varför de inte spelade var av typen ”jag var i köket” eller 
”jag hade annat att göra” Enligt oss så rör det sig snarare om ett relativt svalt intresse för 
dator- och tv-spel, där övriga saker och intressen prioriteras långt före.  
 
Men föräldrarna är ändå relativt ”up to date” när det gäller dagens spel. Något som vår 
generation inte alls var på samma sätt. Vi antar att det beror på att spelen är så mycket mer 
utbredda i dagens läge. Är mer accepterat som en legitim underhållningsform i samhället.  
Angående hur de ser på spelen, blev vi lite överraskade. Vi hade trott att de skulle vara mer 
negativt inställda till dator- och tv-spel. Trots att tv-spelen har blivit mer accepterade, är det 
ändå sällan man hör positiva saker om dem i media. Därför kunde man tro att svaren skulle bli 
mer negativa än vad de blev. Framförallt är det kvinnorna som nämner positiva effekter av 
spelandet. Männen är lite mer reserverade, och ser mest till de negativa delarna. Detta 
förvånar oss den del, då det faktiskt är männen som är mest aktiva i sitt spelande idag, och 
därför borde de kunna se båda sidor av myntet. 
 
 
 
Det vi har kommit fram till när vi granskat vårt material är att det inte skiljer så mycket 
mellan män och kvinnor när det gäller attityderna till barnens spelande, och inte heller när det 
gäller deras konkreta beteende. Den skillnad som finns när det gäller attityder är att vi har 
märkt att kvinnorna är väldigt specifika när de pratar om tv- och datorspelens positiva effekter 
(man kan styra, uppnå mål och bli tillfredställd), och bara nämner de negativa mest i 
förbifarten. När det gäller männen så förekommer mest det omvända beteendet där man pratar 
väldigt mycket om riskerna (imitation) och bara nämner det positiva i förbifarten. 
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Den andra skillnaden handlar om förälderns konkreta beteende när det gäller barnets spelande. 
Bland männen i vår undersökning, så är det minst häften som säger att de i alla fall spelar 
ibland tillsammans med sina barn, detta bekräftas av barnen. Bland kvinnorna däremot så är 
det ingen som uppgett att de sitter med och spelar/tittar på. Här är det vanligare att man 
istället tittar in lite då och då, eller i sämsta fall aldrig. 
 
  
Föräldrarna är av den åsikten att spel är något socialt. De nämner nästan alla kompisar som 
den viktigaste faktorn för att deras barn är/blev intresserade av dator- och tv-spel. Det initiala 
är alltså en form av ”grupptryck”. Lockelsen av att andra barn har något nytt och spännande 
blir för stor, och sonika vill barnet också uppleva detta. När barnet väl sitter och spelar är det 
spänningen, utmaningen och interaktiviteten som är de avgörande faktorerna för att bibehålla 
intresset.  
 
Slutligen kan man säga att föräldrar med barn i åldrarna 7-13 har rätt klara åsikter om dator- 
och tv-spel. De är insatta i fenomenet, och vet vika olika spel och format som finns. Dock 
spelar de väldigt sällan, intresset i den mer aktiva meningen är klart begränsat.  
 
 
Hur bra kontroll har föräldrarna på sina barns spelvanor 
 
 
Tabellen som vi kommer att presentera utgår från följande faktorer: Vilka spel tycker ditt barn 
bäst om, Har ni några regler, Hur får ditt barn tag på sina spel, Hur ofta/länge spelar ditt barn 
och hur ofta sätter du dig ner och tittar på/spelar med ditt barn. Alla dessa faktorer har sedan 
vägts in i resultatet. 
 
 
 
Kontroll                                                     Lite Kontroll                                 Ingen Kontroll 
 
II                                                IV                                            II 
 
 
25 % av de tillfrågade föräldrarna hade alltså kontroll på sina barns spelvanor. Vid dessa fall 
så stämde barnens och föräldrarnas svar överens på ett nästintill perfekt sätt. Föräldrarna 
visade att de hade kontroll på barnens speltider, vilka spel de spelade samt att de satt med 
barnen ibland. Det har även gjorts seriösa försök i dessa familjer att tillämpa regler. 
 
50 % av de intervjuade föräldrarna hade alltså lite kontroll. I dessa fall så stämde delar av 
barnens svar överens med föräldrarnas dito. Exempelvis kunde föräldern veta om titeln på 
spelet men inte vad det handlade om. Ett annat exempel var att föräldern kunde veta om att 
deras barn hade spelat dagen innan men inte hade någon kontroll alls på hur länge barnet hade 
spelat. 
 
25 % av de svarande hade ingen kontroll. Här var det dåligt överlag, föräldrarna hade endast 
kontroll på vad spelen hette men inte vad de handlade om. Man visste inte hur ofta/länge 
barnen spelade, man satt inte heller med sina barn och det fanns inga regler.  
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Framtida forskning 
 
 
Vi hade velat gå in lite djupare på mer specifika speltitlar, olika genrer, och varför just 
spelutvecklarna fokuserar på dessa. Helt enkelt låta branschfolket få säga sina åsikter. 
Något vi även hade i tankarna när vi började jobba var ansvarsbiten. Vem har egentligen 
ansvaret för att se till så att spelen inte har/ger några negativa effekter?  
 
Detta är en spännande fråga. Själva anser vi att dator- och tv-spel inte kan skuldbeläggas för 
att skapa ”monster” som går ut och gör illdåd, t. ex. dödsskjutningarna i Columbine, där man 
till stora delar skylde på spel En sund och trygg människa med bra familjesituation och 
stöttande kompisar låter inte fiktivt våld leda till reellt våld. Däremot motsäger vi oss inte att 
det kan ha en triggande effekt. Men att naivt skylla på dator- och tv-spel är för enkelt, anser 
vi. Detta ämne skulle kunna vara ett framtida forskningsområde –vem bär ansvaret? 
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