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Abstract 

 

A Swedish Perspective on Violence in Games Between the Years 1998-2014 

 

Violence in comics and movies has been an issue discussed in society over the years. In the begin-

ning of the 00´s the discussion about violence in entertainment and popular culture became intensi-

fied in the U.S.A. and other countries. In the U.S.A. it led to comprehensive public hearings with 

focus on popular culture, which e.g. included the matter of violent games.  

 

In Sweden there has also been some debate about games and their violent content, which also has 

been accounted for, although the report did not focus on violent games as an isolated topic. With 

this in mind this essay intends to illustrate how the subject-matter of violent games was discussed in 

Sweden during the years 1998-2014. This is achieved mainly by examining articles related to the 

matter in four swedish newspapers (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet) in their online archives. The selection of articles is acquired by using keywords. 

 

The results is presented according to general themes and chronological relevancy. Some of these 

themes include “knowledge gaps between the generations”, “quarrel among scholars”, “age rat-

ings”, “foreign influences in the public debate” and “moral and ethical standpoints”. Analysis of 

said themes helps to illustrate the characteristics of the Swedish approach on the subject-matter of 

violent games during these years. Among other things the results shows less tendencies to moral 

panic than other countries e.g. Germany and U.S.A. Swedish state agencies has also tried to coun-

teract similar tendencies by focusing on increasing the general knowledge about games. 

 

Keywords: computer games, games, video games, violence, gaming, violent games, game violence, 

moral panic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Den svenska synen på spelvåld mellan år 1998-2014 
Att underhållningsvåld i tecknade serier och videofilmer har debatterats och skapat moralpanik un-

der tidigare år är känt. Kring milleniumskiftet intensifierades dock debatten kring underhållnings-

våldet, bland annat i U.S.A. Detta ledde till omfattande utredningar i U.S.A. med fokus på populär-

kultur, vilket bl a inkluderade spelvåld. 

 

Den svenska debatten om spel i svensk media har också undersökts i en kortare rapport, men inte 

med fokus på endast spelvåld som ämne. Med bakgrund mot detta är syftet med denna undersök-

ning att beskriva och belysa hur den svenska samhällsdebatten kring spelvåld har förts mellan 1998 

fram till 2014.  

Metoden som har använts har tillsetts genom att undersöka Statens Medieråds verksamhet samt ge-

nomsökning av fyra dagstidningars (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet) 

internetbaserade artikelarkiv. Urvalet av artikelsökningen har gjorts med hjälp av nyckelord i relat-

ion till ämnet. Resultaten presenterades efter dess teman och kronologiska relevans. Några teman i 

resultatet var "kunskapsklyftor mellan generationerna", "forskargräl", "åldersmärkning", "utländska 

influenser i debatten" samt "moraliska och etiska tendenser".  

 

Analysen av nämnda teman hjälper till att illustrera vilka särdrag som det svenska samhället uppvi-

sar vid hantering av ämnet spelvåld genom åren. Den sammantagna bilden uppvisar bland annat 

färre moralpaniska tendenser än i andra länder, t ex U.S.A. eller Tyskland, trots en viss svensk oro 

kring spelvåld. Svenska myndigheter har också satsat på ökande av kunskap och minskande av oro 

kring spelmediet.  

 

Sökord: dataspel, spel, TV-spel, våldsskildringar, våldsamma spel, spelvåld, spelande, datorspe-

lande, dataspelande, TV-spelande, datorspel, TV-spelande, moralpanik, speldebatt 
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1. INTRODUKTION 

 

 
 1.1 Inledning 
Allt efter som dator- och TV-spel har blivit mer och mer grafiskt avancerade har också en viss oro 

kring spel infunnit sig. Likt videovåldsdebatten och moralpaniken kring tecknade serier har 

spelmediets lämplighet för barn och ungdom ifrågasatts av psykologer, forskare, lärare, 

statstjänstemän och föräldrar. Den vanligaste orsaken till debatt kring spel kan sägas utgöras av 

ämnet spelvåld. Både etiska och moraliska frågor samt eventuella psykologiska effekter kring 

spelvåld har därmed diskuterats i det offentliga. Det sistnämnda har även medfört att en hel del 

forskning har gjorts på området, främst för att utröna om spelvåld är skadligt för barn. 

 

Värt att notera är också att speldebatten skiljer sig från debatten kring tecknade serier och videovåld 

då digitala spel medför en ny ingrediens till det hela i form av interaktivitet. Till skillnad från andra 

mer passiva medium som film, böcker och serier ligger interaktivitet och interagerande i fokus. Det 

är med andra ord oftast konsumenten som utför de (ibland) moraliskt tvivelaktiga handlingarna, inte 

bara läser om dem eller ser dem vilket tillför ytterligare frågor och ämnen till debatten. Till exempel 

huruvida man bör behandla spelvåld som filmvåld när det gäller innehållsmärkning och i eventuella 

censursammanhang.  

 

Att spelvåld har väckt en hel del uppmärksamhet i världen står tydligt och klart men exakt hur har 

ämnet spelvåld hanterats i Sverige? 

 

 

 
 1.2 Syfte och frågeställning 
Detta arbetes huvudsakliga syfte är att ta reda på hur ämnet spelvåld har hanterats i den svenska 

debatten kring spel mellan åren 1998-2014. En analys ska även kunna klargöra hur debatten har 

förts (och förs) i Sverige samt vilka eventuella konsekvenser den medfört. Vad man antas kunna 

utläsa av detta är till exempel; vilka frågor, faktorer, tendenser som är märkbara och centrala inom 

svensk samhällsdebatt rörande underhållningsvåld samt hur vi för samhällsdebatt kring spelvåld i 

Sverige under ovanstående årtal. 

 

Detta arbete inriktar sig på detta. 

 
Syftet är att beskriva och belysa hur den svenska samhällsdebatten kring spelvåld  

har förts mellan 1998-2014. 

 

På vilket sätt har den offentliga debatten kring spelvåld förts och sett ut i Sverige? 
samt underindelat: 

På vilket sätt har spelvåld hanterats och uppmärksammats av media? 

 

 

 

 1.3 Källor, metod och avgränsning 

Arbetets syfte och mål är främst att förmedla en klar och detaljerad bild av hur ämnet spelvåld 

hanterats i Sverige, främst i den offentliga debatten. 

 

Källor för detta arbete inkluderar främst internetbaserade tidningsartiklar och debattinlägg men 

också en del forskningsartiklar och studier förekommer. När det gäller forskningsläget används 
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både artiklar och litteratur. Dess används tillsammans för att skapa en generell bakgrundsbild samt 

illustrera det rådande forskningsläget kring debatt om spelvåld. Artiklarna härstammar både från 

dagspress och till viss del spelpress. Spelpressen representeras främst av Gamespot, en journalistisk 

spelsajt grundad 1996, som kan räkna sig till en av världens mest besökta, men artiklar från IGN, 

Destructoid och Kotaku kan förekomma. I övrigt återfinns information hämtad från artiklar från 

New York Times, då denna tidning kan betraktas som en av de största i U.S.A. Litteraturen som har 

använts är till sin natur sådan som främst fokuserar på spelens och spelbranschens historia, mediets 

mottagande hos allmänheten samt forskning kring spel. De sista åren (2011-2014) måste dock i viss 

mån tillses med hjälp av internetkällor då nyutgiven litteratur som täcker dessa år ej har hittats. På 

grund av detta används, som tidigare nämnts, seriösa och ansedda nyhetskällor samt auktoriteter på 

ämnet.  

 

När det gäller arbetets undersökningsdel som berör svensk dagspress inkluderas artiklar från 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Dessa tidningars inriktning och 

ton skiljer sig från varandra men får i detta arbete representera den sammantagna bevakningen av 

den svenska debatten i sin helhet då samtliga tidningar utgör ett forum för debattörerna. Tidningars 

respektive politiska inriktning kommer därmed ej att tas hänsyn till. Värt att tillägga är dock att i 

anknytning till vissa ämnen och händelser kan även en Googlesökning anses vara nödvändig för att 

komplettera den sammantagna nyhetsbilden. Detta kan i sin tur innebära att några artiklar från andra 

svenska (erkända) nyhetskällor kan förekomma. Dessa källors arkiv undersöks dock inte på samma 

sätt som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Både positivt och 

negativt uppmärksammande av spelmediet kommer också att tas i beaktande då detta kan sägas 

förmedla en övergripande bild av det sociala mottagandet av spelmediet. 

 

Inom svensk spelpress inkluderas ett antal artiklar från FZ, i de flesta fall mest för att bekräfta och 

komplettera dagstidningarnas nyhetsrapportering. Även rapporter i anknytning till ämnet spelvåld 

från Statens Medieråd, Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet har tagits del av för att bekräfta 

och komplettera dagstidningarnas nyhetsrapportering. När det gäller Statens Medieråd är det mest 

centrala för debatten inte bara deras forskning, utan snarare hur de når ut och presenterar sina 

resultat och argument samt deras verksamhet i det offentliga överlag (vilket i allra högsta grad 

inkluderar media).  

 

I undersökningen används flera arkiv och källor. Efter att ha undersökt de fyra dagstidningarna 

Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet gällande deras artikelarkiv (hur 

pass långt tillbaka de sträcker sig, hur pass intakt arkivet är etc.) har det klargjorts vilka årtal som 

kan ses som relevant för respektive tidnings nätarkiv. Därefter har dessa sökord använts: ”dataspel, 

spel, TV-spel, våldsskildringar, spelande, våldsamma spel, spelvåld, datorspelande, dataspelande, 

TV-spelande, datorspel, TV-spelande, moralpanik, speldebatt”. Sökningen har gett cirka 1000 

träffar. 

 

◦ Expressens nätarkiv - 2006 - 2014 (URL: www.expressen.se) 

◦ Svenska Dagbladets nätarkiv - 2002 - 2014 (URL: www.svd.se) 

◦ Dagens Nyheters nätarkiv - 1998 - 2014 (URL: www.dn.se) 

◦ Aftonbladet nätarkiv - 1998 - 2014 (URL: www.aftonbladet.se) 

 

När det gäller FZ:s nätbaserade arkiv för undersökningsdelen har sökord som ”våldsskildringar, 

våldsamma spel, våld, moralpanik, speldebatt, debatt” använts på grund av sajtens 

(spelrecenserande) natur. 

 

◦ FZ (URL: www.fz.se) 

Den spelorienterade webbtidningen FZ, (tidigare FragZone) grundad 1996 och ägd av 

Egmont Tidskrifter har ett omfattande arkiv som berör ämnet spelvåld. Endast artiklar av 

http://www.expressen.se/
http://www.svd.se/
http://www.dn.se/
http://www.aftonbladet.se/
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officiella skribenter på FZ kommer att användas vilket innebär att vanliga 

forumanvändares inlägg ej tillgodoses. 

 

När det kommer till Statens Medieråds nätbaserade arkiv har inga sökord behövts då arkivet kan 

anses som relativt lättöverskådligt. 

 

◦ Statens Medieråd (URL: www.statensmedierad.se) 

Statens Medieråd (tidigare Medierådet, Våldsskildringsrådet samt Rådet mot skadliga 

våldsskildringar) har på sin hemsida ett arkiv för publikationer rörande sin verksamhet. 

Då rådet arbetat, och arbetar med våldsskildringars effekter på barn och unga inkluderar 

det i allra högsta grad också spel och spelande och kan därmed ses som relevant för detta 

arbete. 

 

Det svenska materialet från dessa källor och arkiv kommer därefter att i grova drag att redovisas 

och sedan diskuteras. Det är denna process som skall leda fram till det slutgiltiga resultatet. 

 

 

Nedan följer definitioner av några nyckelbegrepp i sammanhanget: 

 

 Definition av spel. Klargörande av detta arbetes definition av digitala spel görs härmed 

genom att förtydliga dess avsedda innebörd. Trots likheter bör en distinktion göras mellan 

spel och analoga brädspel samt rent hasardspel om pengar (engelskans definition av 

gambling passar bäst här). Ett spel i det här arbetets avseende innebär digitala spel vars syfte 

är att inneha ett visst underhållningsvärde. Spel bör i detta arbete tolkas som datorspel, 

renodlade konsolspel (stationära konsoler såväl som bärbara), spel för mobiltelefoner och 

surfplattor. Alla nyss nämnda former av spel ingår i sin tur i vad som oftast kallas för 

produkter skapade av spelbranschen eller spelindustrin. För enkelhetens skull kommer bara 

ordet ”spel” att användas i detta arbete (om det inte rör sig om andras citat) då det råder en 

viss allmän förvirring kring vad som är TV-spel respektive datorspel, samt viss oenighet 

huruvida termen ”dataspel” överhuvudtaget bör användas i det svenska språket. 

 

 Definitionen av moralpanik. Arbetets definition av moralpanik utgår från Stanley 

Cohens ”Moral Panic”. Moralpaniska tendenser kan innebära selektiv och onyanserad 

rapportering i media, samt högt moraliskt tonläge (för att rättfärdiga sina åsikter gentemot 

eventuella meningsmotståndare) samt. Argument innehåller visserligen ofta empiriskt 

erhållen kunskap men från ett smalt urval av källor. 

 

 
Följande stycke beskriver detta arbetes avgränsning. En avgränsning görs bland annat genom att 

bara inkludera debatten mellan 1998 – 2014. Studien inkluderar med andra ord vad som inom den 

digitala spelindustrin kallas femte generationen, sjätte generationen samt sjunde generationen av 

konsoler. Detta görs dels på grund av att några av de mest omdebatterade och omdiskuterade spelen 

släpptes ut under denna tid, dels på grund av att antalet sålda konsoler och spel ökade avsevärt 

under denna tid gentemot föregående tidsperiod. Också övergången från 2D (sprite-baserad grafik) 

till 3D (polygon-baserad grafik) är viktig att ta i beaktande då detta medförde en mer realistisk 

spelupplevelse rent generellt, i synnerhet när det gäller spel av typen FPS (First Person Shooter) 

som spelas i förstapersonsperspektiv. En ny våg av moralpanik infann sig också i slutet av 90-talet, 

främst i U.S.A. (men även annorstädes), vilken även kan ses som tongivande i västerländsk kultur 

när det gäller spel. Moralpaniken grundade sig i uppståndelsen kring ett antal våldsdåd där 

gärningsmännen påstods vara influerade av spel. En annan avgränsning som görs är att arbetet 

främst fokuserar på den svenska debatten. Bakgrunden tas upp på ett övergripande sätt med hjälp av 

http://www.statensmedierad.se/
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nyckelbegrepp och nyckelpersoner samt ett urval av historiska reaktioner på spelvåld. Urvalet i sig 

har skapats med hjälp av litteratur och artiklar på ämnet. Huvudsakligen används litteraturen (vilken 

anges i 1.4) men också några artiklar från tidningen New York Times samt de journalistiska 

internetsidorna Gamespot, Destructoid, Kotaku och IGN för att ge en övergripande bild av debatten. 

Undersökningen riktar först och främst in sig på de mest vanligt förekommande ämnena som berör 

våldsskildringar. Allra främst kommer arbetet att fokusera på inlägg i den offentliga debatten i 

massmedia. 

 

Att inkludera Super Play, Level, (svenska) PC Gamer och andra svenska speltidningar i 

undersökningen har tagits i beaktande men kan ej ses som möjligt inom angiven tidsram. Svensk 

spelpress har även varit med om flera förändringar under aktuella år, bland annat på grund av dess 

ständiga kamp mot stora utländska spelsajter med mer frekvent nyhetsrapportering. Detta har 

medfört att svensk spelpress inte är regelbunden i utgivning och form under aktuella år (1998-

2014). Endast information hämtad från FZ kommer därför att inkluderas i undersökningen då 

upprepade försök har gjorts att etablera någon form av konsekvent överblick med hjälp av andra 

källor (tidningar i pappersformat) men omöjliggjorts p.g.a. detta arbetes tidsram. Rena recensioner 

av spel tillses ej, förutsatt att de inte tillför debatten något väsentligt, dels för att rena debattartiklar 

och nyheter kan anses som tillräckligt omfattande material för att förmedla en bild av den allmänna 

debatten, och dels för att mängden spelrecensioner som berör samhällets syn på spel är 

försvinnande få i mängden (om man inte är intresserad av spel läser man sällan spelrecensioner). 

Recensioner berör generellt sett ofta faktorer som grafik, handling, ljud, spelkänsla, kvalitet och 

underhållningsvärde snarare än de ifrågasätter våld (men det kan dock förekomma ibland). Varken 

recensioner från spelpress eller dags- och kvällspress kommer därmed att inkluderas i 

undersökningen, förutsatt att inte recensionen i sig inte är kontroversiell och på något sätt skapar 

debatt och reaktioner i media.  

 

 

 

 1.4 Tidigare forskning om spel 
Den befintliga forskningen och litteraturen som berör spelmediet i sig kan anses som mycket 

omfattande. Litteratur som har använts till detta arbete är därför sådan som främst fokuserar på 

spelbranschens historia, forskningsläget samt mediets mottagande hos allmänheten. 

 

 

 Egenfeldt-Nielsen, Simon, Egenfeldt-Nielsen, Simon & Tosca, Susana Pajares, 

Understanding video games: the essential introduction, 2. ed., Routledge, New York, 

2012 

 

Understanding video games: the essential introduction är en akademisk inblick i spel, spels 

förmodade egenskaper, speldebatten samt andra ämnen som berör spel och spelkultur. Verket söker 

totalt sett ge ökad förståelse för denna nya form av populärkultur och vurmar en del för de positiva 

och kreativa möjligheterna. Varje kapitel innehåller även diskussionsfrågor och ämnen avsedda för 

undervisning (på relativt avancerad nivå). Avsikten med boken är att studenter ska kunna förstå hur 

man analyserar spel, ludologi, narrativ samt förstå hur spelbranschen fungerar, dess historia samt 

spelens kulturella plats i samhället. Likaså skall studenterna förstå spels effekter och både 

våldsamma spel och renodlade pedagogiska spel (s.k. ”serious games” eller ”edutainment”) tas i 

beaktande. Genom ett urval av viktiga ämnen skapas en generell bakgrund till speldebatten och i 

kombination med övriga verk utgör detta en grund för att förstå debatten kring, och synen på, spel i 

sin helhet. Händelser i spelvärlden eller som berör spelvärlden behandlas även. En hel del forskning 

om psykologiska faktorer och effekter rörande spel tas även upp men tyngdpunkten ligger på 

mediets medförande positiva egenskaper, framförallt de pedagogiska. 
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 Kent, Steve L., The ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and 

beyond - the story behind the craze that touched our lives and changed the world, 

Three Rivers Press, New York, 2001 

 

The ultimate history of video games: from Pong to Pokemon and beyond - the story behind the craze 

that touched our lives and changed the world är ett verk vars syfte är att redogöra för spelindustrins 

födelse och utveckling fram till år 2001. Detta verks omfattning sträcker sig även långt utanför detta 

arbetes inriktning och valdes främst för att skapa en historisk bild av spelmediets födelse och 

utveckling (och därmed få en så korrekt bild av spelmediets aktörer, strukturer och utveckling). I 

övrigt återfinns Kents verk i en större mängd artiklar inom spelpress där (erkända) auktoriteter på 

ämnet hänvisar till verkets relevans för spelmediets historia. Huvudsakligen intar Kent främst 

spelbranschens perspektiv och redogör mestadels för dess historia genom aktörsperspektiv men 

behandlar även mentalitet och strukturer. I övrigt redogörs för branschens utveckling och även för 

det sociala mottagandet av ett nytt medium. Bakgrundsmaterial och källor utgörs av muntliga 

redogörelser från branschens huvudaktörer men också av litteratur och tidningsartiklar med hög 

relevans för sitt syfte. På en imponerande detaljnivå redogörs för vilka kretskort som åstadkom 

tekniska förbättringar (och hur), vilka utvecklare som gjorde vad, hur många företag grundades, 

vilka visioner och marknadsstrategier de hade, hur produkterna mottogs i samhället och ibland t o m 

hur nyckelpersoners privatliv påverkade deras arbete vilket i sin tur har påverkat hur industrin ser ut 

(exempelvis Nolan Bushnell och Atari-tiden).  

 

 

 Jordan, Amy B., Romer, Daniel, Media and the Well-Being of Children and 

Adolescents, Oxford University Press, 2014 

 

Media and the Well-Being of Children and Adolescents utgör en skildring av forskning och 

forskningsdebatten kring nutida mediers effekter på unga. Verket utgör en presentation och analys 

av forskningen kring förmodade/eventuella effekter, fysiska såväl som psykologiska faktorer. I och 

med att källorna består av vitt skilda discipliners ansatser görs försök till att få till en bred 

helhetsbild. Verket valdes främst i syftet att söka utröna vilka frågor och ämnen som varit aktuella 

inom forskningen kring spel, spelkultur och digitala medier samt hur dessa har formulerats. Frågor 

och forskningsämnen kan i sin tur sägas spegla samhällets allmänna syn på spel, spelkultur samt 

illustrera de reaktioner som tillkommer i takt med ett nytt mediums utveckling. Boken riktar sig till 

studenter inom områden som psykologi, media, kommunikation och pedagogik m.m. Utöver spel 

behandlar verket inte bara spel, utan som tidigare nämnt, digitala medier och unga i allmänhet. I 

första hand belyses det faktum att de digitala mediernas utbredning har medfört att forskning kring 

psykologiska effekter har blivit allt mer förekommande. Med digitala medier innefattas spel, film 

samt internetbaserade sociala medier. Här behandlas också internets faror (nätmobbing m.m.), 

föräldraperspektiv, en digital uppväxtmiljö och folkhälsa. Bakgrundsmaterial och källor utgörs 

mestadels av akademiska studier och forskning kring ovannämnda ämnen och kan sägas vara 

mycket omfattande och omsorgsfullt genomarbetade. Studier och forskning presenteras också på ett 

detaljerat sätt. Själva verkets ingångsperspektiv lutar dock mer åt ”farorna” med digitala medier 

snarare än motsatsen. 

 

 

 Attwood, Feona, Campbell,Vincent, Hunter, I.Q., Lockyer, Sharon, Macmillan, 

Palgrave, Controversial Images: Media Representations on the Edge, Palgrave 

Schol, Print UK, 2012 

 

Controversial Images: Media Representations on the Edge är en antologi som samlar studier av 

olika kontroversiella uttryck inom kultur. I några av texterna behandlas både kontroversiella spel 
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och speldebatt, men också vad titeln antyder; medieuttryck som på olika sätt är kontroversiella. 

Främst valdes verket för dess texter rörande spel och spelvåld men övriga texter behandlar etik 

rörande grafiska uttryck (samt censur och reglering av dessa). Även dessa inslag berör i allra högsta 

grad spel och spelkultur. Denna antologi som helhet utgör en samtida studie av mediernas roll i 

västerländsk kultur. Samtidigt levereras verket med ett tydligt subjektivt budskap om tolerans; d.v.s. 

vikten av att inte demonisera kultur och kulturer på grund av att något, eller några, enstaka 

tillhörande inslag på något sätt är kontroversiellt eller väcker anstöt. Syftet är med andra ord att 

skapa förståelse för, samt lära sig förhålla sig till (inte nödvändigtvis acceptera), dylika inslag i det 

nutida medielandskapet, samt att tillämpa fler än bara ett fåtal empiriska källor innan man ger sig in 

i debatten kring det kontroversiella. I och med detta har ett antal olika områden inkluderats såsom 

spel men också musikvideor, manga, nyhetsmedia, porr, etisk estetik och skräckfilm etc. 

Bakgrundsmaterial och källor varierar från text till text men i de delar som behandlar spelmediet 

återfinns en större mängd källor med hög relevans, däribland även Kent.  

 
  

1.4.1. Debatt kring spel 
Här följer en översiktlig historik över den generella debatten kring spel samt ett urval med 

redogörelser för de mest märkbara och tongivande ämnen och teman som har förekommit i 

sammanhanget. Spel har på ett tidigt stadium, likt andra nytillkomna medium, skapat omfattande 

samhällsdebatt. Faktum är att moralpanik infann sig redan så tidigt som år 1976. Detta i och med 

spelet Death Race, ett grafiskt primitivt spel där man fick poäng för att köra över streckgubbar. 

Utvecklarna hävdade förvisso att streckgubbarna inte var människor utan gengångare men ingen 

kunde se någon egentlig skillnad och debatten var redan igångsatt.1 Främst i ledet har speldebatten 

under åren kretsat kring våld och våldsskildringar men också sexuellt innehåll, sexism, 

spelberoende, rasism, etniska stereotyper, barns bristande koncentration och ”online-mobbing”/ 

näthat (i anknytning till onlinespel) har varit diskussionsämnen.2 Kognitiva och sociala förmågor, 

spel som avslappning och både fysisk och psykisk rehabilitering, spels pedagogiska värde och 

möjligheter har också diskuterats under en längre tid men allt mer i takt med spelmediets utveckling 

och expanderande.3 

 

Uppkomsten av spel med digitaliserad grafik, d.v.s. ej handritad, utan baserad på digitaliserade 

foton och film, blev fokus för samhällsdebatten på 90-talet. Några av de mest omdiskuterade spel 

vid denna tid var spelen Mortal Kombat och Night Trap vilka båda hade digitaliserad och 

mer ”verklighetstrogen” grafik. Att det fanns andra spel med handritad grafik som var betydligt mer 

våldsamma än de två ovan nämnda uppmärksammades inte på samma sätt utan fokus låg just på 

den nya sortens grafik och hur den ökade realismen kunde påverka unga. Det digitaliserade grafiska 

våldet ledde till utredningar i U.S.A. och The Entertainment Software Rating Board (ESRB) 

skapades av spelföretagen som ett direkt resultat av dessa utredningar år 1994.4 ESRB har funnits 

sedan dess och fungerar som en självständig organisation och sätter åldersgränser att jämföra med 

rekommendationer. Även skapandet av branschorganisationen IDSA, the Interactive Digital 

Software Association år 1994 (nuvarande ESA, the Entertainment Software Association) var ett 

                                                 
1Campbell, s. 269, Kent, s. 20-21, 141-144,  

URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-

6090892/ (hämtad 10-04-15) 

2URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-

6090892/ (hämtad 10-04-15) 
3EgenFeldt-Nielsen, s. 375 

4Kent, s. 641-643, Egenfeldt-Nielsen, s. 432-433 

URL: http://www.esrb.org/about/index.jsp (hämtad 16-02-15), URL http://www.gamespot.com/articles/when-two-

tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/ (hämtad 16-02-15) 

http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.esrb.org/about/index.jsp
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
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resultat av dessa utredningar.5 Europas motsvarighet till ESRB är Pan European Game Information, 

vanligast benämnd som PEGI (används också i Kanada och Israel) och har existerat sedan 2003 och 

är den märkning som används i Sverige.6 

 

En serie av händelser bidrog till ännu en våg av amerikansk moralpanik kring underhållningsvåld 

inom populärkulturen samt spels lämplighet för barn och unga i allmänhet. Det går bland annat att 

nämna den tragiska händelsen år 1997 i U.S.A. där en 16-årig pojke mördade sin mor med ett 

basebollträ och en slaktarkniv, sköt tre skolkamrater med ett gevär samt skadade flera.7 Efter detta 

följde flera liknande händelser. Två månader senare tog en 14-årig pojke en pistol med sig till ett 

bönemöte, mestadels bestående av studenter och öppnade eld mot folkmassan varpå tre personer 

avled och fem blev skadade.8 Den 24:e Mars, 1998 inträffade en skolskjutning där en 11-åring samt 

en 13-åring öppnade eld mot lärare och elever.9 Två månader senare mördade en 15-åring sina 

föräldrar och dagen därpå öppnade han eld mot 24 skolkamrater, varav två avled.10 Dessa händelser 

följdes av händelsen i Littleton, Colorado år 1999, även kallad Columbine-massakern där en 18-

åring och en 17-åring dödade en lärare samt 12 studenter samt skadade 23 till.11 En nation i chock 

sökte därefter förklara och förstå händelserna genom att leta inom populärkulturen efter 

syndabockar. Att flera av ungdomarna var förtjusta i våldsamma spel ledde i sin tur att 

speltillverkare som t ex ID Software (kända för spelserier som Doom, Quake och Wolfenstein) 

hamnade i blåsväder.12 Skyttarna i Littleton angavs vara särskilt förtjusta i spelet Doom och på en 

egeninspelad video innan skjutningen hörs den ena (Harris) förväntansfullt relatera de kommande 

gärningarna till spelet; ”It´s going to be like fucking Doom” samt ”Haa! That fucking shotgun is 

straight from Doom.” där han syftar på likheten mellan spelets gevär och det avsågade hagelgeväret 

de har i deras ägo.13 Debatten kring spels effekter på barn och unga kom därefter igång på allvar.14  

Senator Sam Brownback hade vid denna tid redan försökt uppmärksamma våldsskildringars 

påverkan på ungdomar ett tag och händelserna i Colorado gav honom mer möjligheter att göra sin 

röst hörd. I och med detta inleddes nya utredningar därefter (fokus låg dock aningen mer på film än 

på spel) och så många som 14 senatorer närvarade samt presidenterna för MPAA (Motion Picture 

Association of America) och IDSA.15 Spel som diskuterades var bl a spelet Postal samt FPS-spel 

(spel i förstapersonsperspektiv) som Duke Nukem 3D, Kingpin, m fl. Den i massmedia 

uppmärksammade utredningen år 2000 gjordes särskilt med syftet att granska nöjesindustrin och 

dess våldsskildringar efter händelserna i Littleton, Colorado.  Flera av de inblandade senatorerna 

gjorde en för speldebatten viktig observation i det faktum att konsumenten inte bara ser våldet, utan 

även deltar i det till skillnad från t ex videovåld. Utredningen lutade sig även tillbaka på forskning 

                                                 
5Kent, s. 641-642 

6URL: http://www.pegi.info/en/index/id/28/ (hämtad 16/02/15) 

7Kent, s. 725-726 

8Kent, s.725-726 

9Kent, s. 726 

10Kent, s. 726 

11Kent, s. 726-727 

12Kent, s. 726-727 

13Kent, s. 727, URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-

controversy/1100-6090892/  (hämtad 16/02/15) 

14New York Times. 2013-02-11 

15Kent, s. 727-728 

http://www.pegi.info/en/index/id/28/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
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som talade för ökad aggressivitet av att spela våldsamma spel men var ändå försiktiga med att 

använda den förklaringen rörande händelserna i Colorado.16 En annan åsikt som tillkom (i 

minoritet) var att orsakerna till den våldsamma populärkulturen borde undersökas, inte symtomen.17 

Många studier rörande kopplingen mellan aggression och våldsskildringar genomfördes därefter 

med varierande tillvägagångssätt och resultat.18 Trots att mer forskning om spel tillkommit under 

senare år har det dock länge funnits önskemål om ett mer nyanserat forskningsläge under en längre 

tid, i synnerhet rörande forskningen kring underhållningsvåldets effekter samt spelberoende.19 

Några grundläggande startperspektiv, teoretiska ramverk och begrepp inom forskningen kring spels 

effekter är även värda att nämna vid namn, t ex ”catharsis theory”, ”General Arousal 

Theory”, ”General Aggression Model.”, General Learning Model samt ”The Active Media 

Perspective” (som mest har använts kring forskning om sambandet mellan spelvåld och aggression 

samt även hur världsbild påverkas).20 Forskningen har dock i många fall kritiserats för att ha 

problem med kausalitet, statistik, definitionerna av både spel och aggression samt att inte vara 

tillräckligt nyanserad i allmänhet.21 När det gäller själva definitionen av spelberoende finns det stora 

problem då vissa menar att beroendet inte kan liknas vid mer etablerade definitioner av beroende 

(knark, hasardspelmissbruk m.m.) och dess medföljande sociala problembilder.22 

 

Bland aktörerna inom speldebatten råder en stor mångfald. Pressen räknas givetvis in, i övrigt 

återfinns bland annat psykologer, läkare, forskare, pedagoger, föräldrar, spelutvecklare, politiker, 

kriminologer, kulturvetare, samt religiösa, sociala och etniska grupperingar. Denna mångfald 

medför i sin tur att debatten i många fall har varit aningen onyanserad, i synnerhet gällande 

debattens våldsfrågor (i det att mängden faktorer kring våld oftast ignoreras till förmån för ett 

subjektivt och fåtaligt urval oavsett ståndpunkt).23 De studier som har gjorts på ämnet pekar 

antingen åt det ena hållet eller raka motsatsen. Som ovan nämnts är det många yrkesområden och 

synsätt som möts kring frågorna som kan uppstå kring spel, inte heller sällan utan upprörda känslor 

inblandade. Vad många debattörer dock är överens om är att det rör sig om en ny form av 

eskapistisk populärkultur vars sociala bidrag ej är fullt synligt än.24 En förekommande tendens inom 

speldebatten är också bristfällig källkritik hos debattörerna (både i för- och emot-frågor). I flera fall 

har kritiska påståenden om spels innehåll gjorts som inte stämt överens med verkligheten. Oftast har 

också dessa påståenden gjorts av människor som inte har spelat själva spelen.25 Att fullt grafiskt sex 

skulle finnas i spelet Mass Effect är ett sådant påstående, att spelaren kunde välja att idka sodomi 

med NPC:s i spelet är ett annat.26 Tilläggas bör är att Mass Effect-serien i övrigt har vållat annan 

sorts debatt (faktabaserad) i och med att spelaren kan inleda samkönade romanser (i två av spelen i 

trilogin) vilket har upprört icke HBT-vänliga människor och grupper världen över.27  

                                                 
16Kent, s. 727-729 

17Kent, s. 729-731 

18Jordan, s.124-128 
19Jordan, s. 123, Egenfeldt-Nielsen, s. 431 
20Egenfeldt-Nielsen, 396-413, 430 
21Egenfeldt-Nielsen, 414-420 
22Egenfeldt-Nielsen, s. 431-432 
23New York Times. 2013-02-11 

24Egenfeldt-Nielsen, s. 243 
25URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-

6090892/ (hämtad 12-02-15) 
26URL: http://www.ign.com/articles/2009/11/30/top-10-gaming-controversies (hämtad 12-02-15), URL: 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Romance (hämtad 12-02-15) 

27URL: http://masseffect.wikia.com/wiki/Romance (hämtad 12-02-15), URL: http://kotaku.com/5802371/mass-effect-

fans-worry-that-expanded-gay-options-will-create-inconsistencies-alter-canon (hämtad 12-02-15) URL: 

http://blog.bioware.com/2012/05/07/same-sex-relationships-in-mass-effect-3/ (hämtad 12-02-15) 

http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.ign.com/articles/2009/11/30/top-10-gaming-controversies
http://masseffect.wikia.com/wiki/Romance
http://kotaku.com/5802371/mass-effect-fans-worry-that-expanded-gay-options-will-create-inconsistencies-alter-canon
http://kotaku.com/5802371/mass-effect-fans-worry-that-expanded-gay-options-will-create-inconsistencies-alter-canon
http://kotaku.com/5802371/mass-effect-fans-worry-that-expanded-gay-options-will-create-inconsistencies-alter-canon
http://blog.bioware.com/2012/05/07/same-sex-relationships-in-mass-effect-3/
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Det finns många återkommande och framträdande karaktärer inom den amerikanska speldebatten 

vars argument även når långt utanför den egna nationens debatt. Joe Lieberman, Jack Thompson, 

Ronnie Lamm, Dave Grossman med flera kan nämnas vid namn.28 En deltagare i debatten som var 

närvarande under tidigare nämnda utredning var också Grossman, författare, akademiker, föreläsare 

och f.d. militär, vars specialområde är psykologi rörande mord. I anslutning till händelserna vid 

Columbine High School skrev han t ex boken ”Stop teaching our kids to kill: a call to action 

against TV, movie & video game violence” (Crown Publishers, New York, 1999) tillsammans med 

Gloria DeGaetano. Både i utredningen och rent generellt beskriver Grossman likheterna mellan de 

digitala krigssimulationer som soldater använder för att lära sig att döda med de spel barn och unga 

spelade samt underströk att ingen större skillnad finns. Spel borde enligt Grossman klassas som 

vapenträning och förbjudas att säljas till minderåriga.29 I övrigt konstaterade The Federal Trade 

Commission (F.T.C.) också år 2001 efter en undersökning att 80 procent av alla spelförsäljare 

ignorerade åldersmärkningen ”för vuxna” (M-rating) och lät minderåriga köpa spel. Detta ledde till 

försök att lagstadga kring märkningen men framför allt att ESRB fokuserade på mer lättillgänglig 

information och kunskap om spels innehåll för föräldrar.30 Även efter detta uppstår friktion mellan 

spelbranschen och politiker då och då. Arnold Schwarzenegger försökte t ex förbjuda försäljning av 

våldsamma spel till barn och ungdom under rekommenderad åldersgrupp i Kalifornien år 2005. 

Lagen överklagades dock och hann inte träda i kraft innan HD konstaterade att den stred mot 

yttrandefriheten (2011).31 

 

Våldsamma spel som har upprört finns det gott om. Några som sticker ut i sammanhanget är t ex 

spel som Manhunt, Postal, Mortal Kombat, Thrill Kill, Kingpin, Carmageddon och Doom.32 Främst 

i ledet (p.g.a. spridning) återfinns dock spelserien Grand Theft Auto (på grund av dess enorma 

popularitet) som har skapat kontroverser på flera sett sedan sin födelse år 1997 vilket i sin tur har 

fått spelserien att bojkottas eller förbjudas helt på många platser.33 Det kriminella och politiskt 

inkorrekta perspektivet samt friheten att göra vad som helst (t ex att oprovocerat skjuta folk på 

öppen gata) har upprört politiker såväl som föräldrar. Skjutningar och diverse våldsbrott där 

förövarna har påståtts vara, eller själva påstått vara inspirerade av Grand Theft Auto har också 

inträffat världen över vilket gjort att det uppmärksammats.34 Ett exempel är en thailändsk 19-åring 

som knivhögg en taxichaufför till döds i avsikt att stjäla dennes taxi i ett försök att kopiera spelet 

Grand Theft Auto IV. Som ett resultat av detta blir spelet bannat i Thailand (och senare hela 

spelserien).35 Grand Theft Auto: San Andreas upprörde dock inte bara genom sitt våldsamma 

innehåll utan även för dolt sexuellt innehåll. Dessa inslag kunde man dock bara komma åt genom 

att ladda ner en amatörskapad modifikation (en ”mod”) till spelet från internet men det var 

tillräckligt för att skapa moralpanik då en grafisk samlagsscen då gick att beskåda. Speldelen Grand 

Theft Auto: Vice City har även blivit anklagad för rasism och anklagats för att vara en ”kulturell 

                                                 
28Kent, s. 177, Campbell, s. 269-271, Attwood, s. 18-19, New York Times. 2014-12-11 
29Jordan, s. 123-124, Kent, s. 733-734, URL: http://www.amazon.com/Stop-Teaching-Our-Kids-Kill/dp/0609606131 

(hämtad 15-02-15) 

30URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-

6090892/ (hämtad 16-02-15) 
31New York Times. 2010-11-11 

32 URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-

6090892/ (hämtad 12-02-15), New York Times. 2010-11-11 
33New York Times. 2005-07-21 
34URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-

6090892/ (hämtad 12-02-15) 
35URL: http://news.bbc.co.uk/newsbeat/hi/technology/newsid_7540000/7540623.stm (hämtad 02-02-15) 

http://www.amazon.com/Stop-Teaching-Our-Kids-Kill/dp/0609606131
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://news.bbc.co.uk/newsbeat/hi/technology/newsid_7540000/7540623.stm
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attack på haitier”.36 

 

Spelens interaktivitet har hamnat i fokus för samhällsdebatt vid flera tillfällen. Spelet Call of Duty: 

Modern Warfare 2 upprörde särskilt med sitt ökända ”terrorist-uppdrag”. Som infiltratör i en 

terroristgrupp kan spelaren själv vid ett tillfälle välja att delta i en massaker av civila (på en rysk 

flygplats). Valet att delta görs dock av spelaren själv utan moraliska pekpinnar. Skaparnas ambition 

här var att få till en högre grad av realism än i andra spel men i skuggan av 9-11 var det fortfarande 

för magstarkt för många (och i synnerhet för Ryssland).37 Debatten har med andra ord kommit att 

handla om våldsamma, politiska och sociala företeelser snarare än mängden blod på skärmen på 

senare år. Värt att notera är att t ex den kända Tomb Raider-serien har anklagats för fiktivt våld mot 

djur, (liksom Wolfenstein 3D) och även rasism rörande porträttering av vissa etniciteter.38 Andra 

spel och spelserier som har lyckats uppröra etniska grupper förutom Grand Theft Auto och Tomb 

Raider är t ex Resident Evil 5 och Scribblenauts.39 Det faktum att ryssar, araber och tyskar ofta 

framställs som onda respektive terrorister och nazister i stora påkostade kommersiella spel har även 

resulterat i att många spel därmed inte finns till försäljning i flera länder.  
 

 

 1.4.2. Debatt kring digitala spel i Sverige  
Den svenska debatten kring spelvåld verkar ej vara dokumenterad på det sätt som detta arbete 

ämnar göra och hittas endast i sina beståndsdelar (att döma av sökningar på ämnet). Ingen helt 

kronologisk och heltäckande överblick har påträffats under undersökningen rörande svensk 

spelvåldsdebatt. Det som ligger närmast är dock författaren och debattören Mattias Svenssons 

Timbropublicerade rapport Medierna, medierådet och moralpaniken (vilken mestadels redogör för 

ett generellt tonläge påträffad under en viss övergripande tidsperiod snarare än en kronologiskt 

heltäckande bild av debatten). 

 

 Svensson, Mattias, Medierna, medierådet och moralpaniken: skildringen av 

videovåld och datorspel i jämförelse [Elektronisk resurs], Timbro, Stockholm, 2009  

URL: http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175667140.pdf 

 

Mattias Svensson har i sin rapport Medierna, medierådet och moralpaniken från 2009 närmat sig 

den svenska speldebatten i sin helhet genom att ägna sig åt att studera hur artiklar i DN och 

Expressen bidrar till debatten. Det är värt att tillägga att Svensson också tar de respektive 

tidningarnas linje gentemot spel i beaktande. Sökorden Svensson använt begränsar sig dock 

till ”datorspel/dataspel”. Värt att notera är att han inte heller tydliggör sin egen definition av 

dataspel eller verkar göra någon distinktion mellan datorspel och konsolspel i övrigt. Till stor del 

fokuserar dock arbetet på att redogöra för Medierådets roll i debatten, vars existens och form rent 

historiskt sett har sin grund i moralpaniken kring videovåldet. Deras uppgifter inkluderar 

att ”minska riskerna för skadlig mediapåverkan hos barn och unga” samt att se över spelbranschens 

självreglering. 

 

Svensson ger också en kortare tillbakablick på svenska moralpaniska trender såsom den 

uppståndelse som infann sig kring tecknade äventyrsserier, videovåldet och dansbaneeländet samt 

återger i grova drag även hur svensk debatt fördes kring dessa ämnen. I övrigt karaktäriseras 

                                                 
36Egenfeldt-Nielsen, s.246-249, New York Times. 2015-07-21 

37Campbell. s. 268-269, 271-275 
38URL: http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-

6090892/ (hämtad 10-04-15) 
39URL: http://www.destructoid.com/resident-evil-5-is-so-racist-the-idiocy-begins-37196.phtml (hämtad 19-02-15), 

URL: http://www.ign.com/articles/2009/02/10/editorial-is-resident-evil-5-racist (hämtad 19-02-15), URL: 

http://www.destructoid.com/scribblenauts-caught-in-sambo-racism-controversy-148940.phtml (hämtad 19-02-15) 

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175667140.pdf
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.gamespot.com/articles/when-two-tribes-go-to-war-a-history-of-video-game-controversy/1100-6090892/
http://www.destructoid.com/resident-evil-5-is-so-racist-the-idiocy-begins-37196.phtml
http://www.ign.com/articles/2009/02/10/editorial-is-resident-evil-5-racist
http://www.destructoid.com/scribblenauts-caught-in-sambo-racism-controversy-148940.phtml
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moralpanikens natur och faktorer kring fenomenet, detta på ett politiskt, filosofiskt och sociologiskt 

sätt. Svensson menar även att moralpanikens huvudaktörer ofta använder sig av empirisk kunskap 

och auktoritet när de söker inskränka den frihet människor själva har att bestämma över vilka 

kulturformer de konsumerar. För att illustrera denna typ av agerande använder Svensson 

psykologen Fredric Wertham som exempel. Wertham är känd för sin hetsjakt på serier i U.S.A. 

under 50-talet och fick en bundsförvant i psykiatern Nils Bejerot som bedrev samma typ av hetsjakt 

i Sverige, samt var en av de mest framträdande figurerna inom svensk moralpanik kring serier. 

Svensson delger även sina egna filosofiska och politiska tankar kring moralpanik och dess effekter. 

Svensson söker även till viss del besvara frågan hur debatten ser ut idag, dock utan några större 

kronologiska markörer. Svenssons metod grundar sig i en sökning med sökorden ”datorspel” 

och ”dataspel” i DN:s och Expressens nätarkiv. Till en början konstateras det att DN:s attityd 

gentemot spel är aningen mer positiv än Expressens men att ingen av tidningarna har en rakt 

igenom negativ attityd. Att DN har en egen spelavdelning och spelbloggare i form av Susanne 

Möller tas också i beaktande. Några saker Svensson uppmärksammar är bl a rättegången kring 

Postal, betydelsen av att Peter Englund recenserar (och berömmer) strategispelet Empire: Total War 

samt att DN ger det omdebatterade spelet GTA IV högsta betyg. Likaså inslag som att spelarna får 

komma till tals och förmedla sin egen bild av spelande i media samt att sedvanliga moralpaniska 

kännetecken står att finna främst i artiklar som berör spelberoende, vilka även ofta begagnar sig av 

klassisk missbruksterminologi enligt Svensson. Vanligt i dessa artiklar är också ett medföljande 

(negativt) uttalande om spel av en expert på spelberoende. Denna expert är vid flera tillfällen 

psykologen Owe Sandberg som även drar paralleller till pengabaserat spelberoende. Dock 

förmedlas ofta både negativa och positiva aspekter angående spelande i tidningarna och det är 

mindre vanligt att artiklar är helt rakt igenom negativa till spel i sin framtoning, d.v.s. en helt 

moralpanisk inställning till spel. En fullt utblommad moralpanik lyser med andra ord med sin 

frånvaro och kan inte liknas vid moralpaniken kring videovåldet. Ungdomar utmålas sällan som 

offer och inga direkta försök till att ställa någon politiker eller utgivare till svars förekommer, 

konstaterar Svensson (dock framför Owe Sandberg vissa klagomål på myndigheter). Han menar 

också att det dock förekommer vissa moralpaniska tendenser men de utgör långt ifrån någon 

majoritet av skriverierna rörande spel. I övrigt konstateras det att Medierådet, istället för att ägna sig 

åt att varna för farorna kring spel, snarare ägnar sig åt informerande och att skapa förståelse för att 

överbrygga kunskapsklyftan mellan föräldragenerationerna respektive barn- och 

ungdomsgenerationerna. Vad Svensson inte konkret belyser är hur debatten kring spelvåld förs rent 

konkret och kronologiskt samt när dessa frågor var som mest aktuella (mellan 1998-2014).  
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2. SVENSK DEBATT KRING SPELVÅLD 

 
Nedan följer resultaten av undersökningen med en kronologisk överblick rörande hur debatt kring 

våldsskildringar i digitala spel har förts, vilka ämnen och händelser som har belysts och tagits upp i 

Sverige. I övrigt följer redogörelser för olika teman samt aktörerna inom debatten. 

 

 
 2.1 Våld och pojkar 

Spelens popularitet i Sverige kan utläsas i att spel förväntas bli årets julklapp år 1998 (enligt en 

prognos från HUI). Ingen artikel om spelvåld har heller hittats detta år.40 Däremot talas det om 

filmvåld i Våldsskildringsrådets studie ”Man ville vara hjälte: unga kriminella om faktiskt våld och 

filmvåld”. Vad som är nämnvärt rörande denna skrift är även att spel inte tas i beaktande 

överhuvudtaget, samt att ingen i undersökningen ens nämner spel som fritidsintresse.41 

Nästkommande år (1999) publicerar Våldsskildringsrådet ytterligare två skrifter i sin skriftserie. 

Den ena behandlar TV (”Gränslöst: Om TV, våld och ansvar”42) och den andra behandlar spel 

(”Monstermassakern: Datorspelens lockande värld”43). Den spelrelaterade skriften beskrivs 

som: ”En grundläggande genomgång från 1999 av spel som kvantitativt sett innehåller mycket 

våldsskildringar. Skriften ger en inblick i spelens innehåll, sociala funktion, hur de spelas och vad 

som lockar i spelen.”, i övrigt behandlas också åldersmärkning av spel. Spelen som behandlas är att 

betrakta som våldsamma och oftast av typen FPS (First Person Shooter) samt inkluderar spelserier 

som t ex Grand Theft Auto, Resident Evil, Wolfenstein, Doom, Quake och Half-Life m fl. Det 

konstateras även att Sveriges allmänna våldsacceptans har höjts och spelens utveckling går mot 

ökad detaljrikedom, mer realistisk grafik (som medför mer realistiskt våld). Det framgår likaså att 

de flesta ”storspelen” är våldsamma och inriktade på pojkar och krigslekar, samt att få tjejer 

överhuvudtaget spelar spel.44 Det förhåller sig också på detta vis under flera år framöver, av 

undersökningar och media att döma. När tjejer spelar spel uppges de välja sociala och konfliktfria 

strategiska spel utan våld.45 Även år 2006 konstaterar Per Strömbäck (Spelbranschens talesperson) 

och Anna Wendelin (spelutvecklare) att branschen behöver mer jämn könsfördelning för att 

undvika ”kreativt stiltje” i form av bara våldsfixerade actionspel (trots att antalet spelande tjejer har 

ökat avsevärt).46  

 

 
 2.2 Märkning av innehåll 
Det svenska behovet av en tydlig och enhetlig svensk innehålls- och åldersmärkning av spel 

uppmärksammades av Våldsskildringsrådet och media så tidigt som år 1999 och frågan huruvida 

man bör behandla spel som film i censur- och åldersmärkningssammanhang var vid denna tid även 

högaktuell (flera parter ansåg att dåvarande märkning var för splittrad och inkonsekvent).47 Då 

frågan var aktuell även under nästa år uppmärksammades företaget Good Games (ibland hopskrivet 

och utan ”s” som ”GoodGame” i olika artiklar) positivt i media på grund av företagets ambition att 

                                                 
40 Dagens Nyheter. 1998-12-05 , Dagens Nyheter. 2014-11-25 
41URL: http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_20_Man_ville_vara_hjalte_Webben.pdf (hämtad 23-

02-15) 
42URL: http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_21_Granslost.pdf (hämtad 23-02-15) 
43URL: http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_22_Monstermassakern.pdf (hämtad 23-02-15) 
44URL: http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_22_Monstermassakern.pdf (hämtad 23-02-15), 

Dagens Nyheter. 1999-08-29, Dagens Nyheter. 1999-09-16 
45URL: http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_23_Tusen_flickor.pdf (hämtad 25-02-15), Dagens 

Nyheter. 2000-08-19, Dagens Nyheter. 2002-10-12, Aftonbladet. 2003-12-11 
46Dagens Nyheter. 2006-11-24 
47URL: http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Medieradet-serie/Monstermassakern/ (hämtad 23-02-15), Dagens 

Nyheter. 1999-12-10 

http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_20_Man_ville_vara_hjalte_Webben.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_21_Granslost.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_22_Monstermassakern.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_22_Monstermassakern.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_23_Tusen_flickor.pdf
http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Medieradet-serie/Monstermassakern/


13 

 

hjälpa föräldrar med att förstå spelutbudet och spelmarknaden.48 År 2003 fick också Goodgame (nu 

beskrivet som riksförbund) och Sveriges konsumentråd ekonomiskt stöd från regeringen för att 

betygsätta och testa spels lämplighet. Goodgames uppgifter inkluderade även att inleda 

informerande dialog med fritidsgårdar och fritidshem om spel.49 Våldsskildringsrådet bytte även 

namn till Medierådet under samma år, bl a för att tydliggöra att dess uppgifter skulle komma att 

innefatta mer än bara våldsskildringar framöver. Rådet fick då också mer möjlighet att driva på 

branschernas självreglering (spelbranschen innefattas) rörande etisk lämplighet och åldersgränser.50 

Enhetlig ålders- och innehållsmärkning av spel (PEGI) infördes även i Sverige under samma år och 

uppmärksammades i media som mycket välbehövligt, med tanke på alla våldsamma spel på 

marknaden.51 Det tog dock ett litet tag för PEGI att etablera sig som standard men i slutändan 

uppges både Dataspelsbranschen och Medierådet vara mycket nöjda med PEGI, samt det faktum att 

många svenska återförsäljare engagerat sig i och uppmärksammat märkningssystemet, något som 

framgår av diverse artiklar under de efterkommande åren.52 I övrigt är det värt att notera att 

Medierådet avslutade sin verksamhet år 2010 för att ombildas till Statens medieråd (tidigare 

Medierådet, Våldsskildringsrådet och Rådet mot skadliga våldsskildringar) efter beslut i 

Riksdagen.53 Rådets nuvarande uppgifter innefattar bl a att öka förståelsen för ungdomars dator- och 

internetbaserade aktiviteter.54  

 

 
 2.3 Debatten tar form 

Kring millenniumskiftet ger media bilden av att det är relativt tyst i Sverige jämfört med U.S.A. när 

det kommer till våldsfrågor.55 Händelserna i Littleton, Colorado uppmärksammas i Sverige under 

1999 men på ett relativt objektivt och distanserat sätt, vilket också gäller för den kringliggande 

(amerikanska) kampanjen mot populärkultur (film, musik och spel), där bl a det våldsamma spelet 

Doom ligger i fokus. Det framgår dock att utvecklaren (ID Software) även beskylls för att ha 

bidragit till att massakern inträffade.56 Händelsernas efterdyningar redogörs dock för i svensk 

dagspress under nästkommande år med fokus på den tillsatta utredningen med syftet att granska 

nöjesindustrin och våldsskildringar, men fortfarande på ett relativt objektivt sätt. Här beskrivs även 

Joe Liebermans och Al Gores kritik av det ”skadliga” underhållningsvåldet.57 I anknytning till 

Columbine-massakern publiceras också en större mängd sammanställda läsarreaktioner i 

artikelform kring ”farliga leksaker” och våldsskildringar i populärkultur för unga som mer effektivt 

illustrerar den rådande synen på spel.58 Dessa läsarreaktioner tyder totalt sett på en ökande oro över 

underhållningsvåld i det svenska samhället.59 Detta märks även i Våldsskildringsrådets skriftserier 

år 2000 där det återfinns tre skrifter (nr. 23, 24 och 25) som berör våld och unga.60 I 

Våldsskildringsrådets skriftserie år 2001 återfinns ”Stäng inte av! Film som verktyg för samtal”. 

                                                 
48 Dagens Nyheter. 2000-12-12 
49 Svenska Dagbladet. 2002-09-07, Aftonbladet. 2002-09-09, Dagens Nyheter. 2002-09-09 
50URL: http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradet_historik.pdf (hämtad 13-02-15), Svenska Dagbladet. 

2003-01-02, Aftonbladet. 2003-04-09 
51Svenska Dagbladet. 2003-01-02, Aftonbladet. 2003-04-09 
52Dagens Nyheter. 2008-06-20, Aftonbladet. 2008-05-02 
53URL: http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradet_historik.pdf (hämtad 11-02-15) 

54URL: http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradet_historik.pdf (hämtad 11-02-15) 

55Dagens Nyheter. 1999-09-13 
56Dagens Nyheter. 1999-06-06 
57Dagens Nyheter. 2000-08-29, Dagens Nyheter. 2000-09-12 

58Dagens Nyheter. 1999-09-27, Dagens Nyheter. 1999-01-11 
59Dagens Nyheter. 2000-05-06 
60URL: http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_25.pdf (hämtad 25-02-15), URL: 

http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_24_Veckans_brott.pdf (hämtad 25-02-15), URL: 

http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_23_Tusen_flickor.pdf (hämtad 25-02-15) 

http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradet_historik.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradet_historik.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradet_historik.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_25.pdf
http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_23_Tusen_flickor.pdf
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Huvudsakligen behandlar skriften inte spel men anser ändå att dagens elever dagligen påverkas av 

det nya, till synes våldsamma mediesamhället (spel inkluderat) samt det beklagliga i att vuxnas 

kunskap om detta medielandskap är en bristvara (en åsikt som återkommer i undersökningen).61 Att 

debatten är aningen onyanserad på grund av okunskap vid denna tid står också klart. Till exempel 

kan man uttyda det i en artikel där Jonas Linderoth vid pedagogiska institutionen i Göteborg 

understryker att det vanliga påståendet att barn skulle bli våldsamma av spelvåld är en alltför 

förenklad förklaring.62 Samtidigt konstateras det även stolt i media ”Svenskar bäst i världen på 

dataspel” efter att ett svenskt lag (klan) vunnit VM i Counterstrike i U.S.A. under samma år.63 Den 

allmänna oron kring farorna med spelmediet syns dock tydligt år 2002 då Röda korset anordnar en 

Temo-undersökning rörande allmänhetens inställning till vapen somvisar att 94 % av de tillfrågade 

tror att spel, TV och liknande ökar våldet i samhället.64   

 

 
 2.4 Grand Theft Auto 
Det faktum att Peter Englund hyllar och recenserar spel i media vid flera tillfällen kan anses som 

intressant att uppmärksamma i sammanhanget med tanke på hans speciella ställning inom svensk 

kultur. Englund är i synnerhet begeistrad över strategispel som t ex Europa Universalis och 

Civilization men konstaterar (år 2001) att marknaden har svämmats över av ”monotona och korkade 

pangpangspel” som fokuserar på yta snarare än djup.65 En liknande bild av spelmarknaden under 

denna tid ges också i media redan år 1999 då man menar att det råder en viss idétorka hos 

spelutvecklare och att fokus ligger på action, våld och krigslek i anknytning till en spelmässa.66 

Peter Englund nämner dock (i förbifarten) i en krönika år 2002 att hans barn spelar Grand Theft 

Auto (utan att lägga någon vikt vid detta).67 Man bör ha detta i åtanke då spelet Grand Theft Auto: 

Vice City var föremål för omfattande debatt kring spelvåld i media under samma år. Kritik mot 

spelet (med högt moraliskt tonläge) fördes bl a fram av Christer Sturmark (författare och 

samhällsdebattör) som konstaterade att ”Snart våldtar vi kvinnor i dataspelen också” och yrkade på 

att spelbutikernas utbud borde vara mer etiskt strikt. Som en kommentar på detta uttalande vädrade 

Sam Sundberg (chefredaktör på Goodgame.se) åsikten att det mest är de som inte själva spelar som 

hetsar upp sig kring spelvåld. I övrigt påpekade Sundberg också att Grand Theft Auto faktiskt inte 

är gjort för barn (något som även påpekas gällande andra spel i spelserien).68 Amerikanen Dave 

Grossmans pågående kampanj mot Grand Theft Auto nämns även i media under nästkommande 

år.69 Ett amerikanskt våldsdåd där förövarna var inspirerade av Grand Theft Auto uppmärksammas 

också ingående där de anhöriga uppges göra försök att stämma utvecklare och distributörer av 

spelet. Offrens anhöriga företräds av den i U.S.A. Den kända advokaten Jack Thompson vars 

mening är att ”spelet orsakade mord”. Till detta påstående tar dock Aftonbladets spelredaktör 

ställning och hävdar att det är otroligt långsökt att spelet skall beskyllas för dådet. Thompsons 

åsikter redogörs dock för i svensk media men får inga direkta anhängare i form av debattörer (till 

skillnad från Grossman).70 Värt att notera är att även nästa spel i spelserien, Grand Theft Auto: San 

Andreas, råkar ut för liknande kritik i media år 2005. Främst uppstår debatt kring våldet men också 

ett förmodat påstående om att man kan våldta kvinnor i spelet.71 Att man faktiskt inte kan våldta 

                                                 
61URL: http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_26.pdf (hämtad 25-02-15), URL: 

http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Medieradet-serie/Stang-inte-av/ (hämtad 25-02-15) 
62 Aftonbladet. 2001-08-03 
63 Aftonbladet. 2001-12-10   
64Dagens Nyheter. 2002-11-28 

65 Dagens Nyheter. 2001-03-14 
66Dagens Nyheter. 1999-09-16 
67Dagens Nyheter. 2000-09-11 
68Aftonbladet. 2002-12-23, Aftonbladet. 2002-12-21, Svenska Dagbladet. 2002-10-01 
69Svenska Dagbladet. 2003-02-23 
70Aftonbladet. 2003-10-22, Dagens Nyheter. 2003-10-24, Dagens Nyheter. 2003-10-25 
71Dagens Nyheter. 2005-10-03 

http://www.statensmedierad.se/upload/Rapporter_pdf/Nr_26.pdf
http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Medieradet-serie/Stang-inte-av/
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kvinnor i spelet kom dock så småningom fram i media.72  Likt tidigare spel orsakar också Grand 

Theft Auto IV debatt i Sverige (2008) och bl a kristdemokraten Anders Bergsten vill förbjuda spelet 

(samt undrar varför vi inte reagerar mer på spelvåld i Sverige än vi gör). Kulturprofilen Orvar 

Säfström ger dock svar på tal i media och menar att rädslan för spelvåld är kraftigt överdriven och 

går både spelet och spelbranschen till försvar. I övrigt menar Säfström också att spelande inte bara 

är en barn- och ungdomsfråga (vilket Bergsten verkar ha som uppfattning) samt förklarar vad PEGI-

åldersmärkningen är till för, i det här fallet spel som GTA IV.73 Att åldersmärkning ofta förbises i 

den svenska debatten går bl a att uttyda av ovanstående, trots införandet av det mer enhetliga PEGI-

systemet år 2003.74 

 

 
 2.5 I relation till utlandet 
Dave Grossman, känd från amerikansk speldebatt, gör ett Sverigebesök under år 2002 i syfte att lära 

svenskar hur barnen ska hindras från att bli ”mördarmaskiner”, d.v.s. att de våldsamma spelen tränar 

barnen hur man mördar. Grossmans argument lyfts fram i media (främst i Aftonbladet) och flera 

rent hätska rubriker förekommer under en period som t ex ”Nöjesindustrin i USA skapar 

massmördare”. I en av artiklarna presenteras dock Grossmans argument tillsammans med Per-Olof 

Michels, försvarsmaktens överpsykiatriker som tycker att Grossman överdriver kraftigt.75 

Inställningen att likställa spel med träning i våld förekommer dock i media och delas då och då av 

svenska debattörer som understryker Grossmans argument ända fram till och med 2009 i Sverige. 

Typiska Grossman-rubriker kan t ex lyda ”Spelet kan ha utlöst morden” i anknytning till något 

våldsdåd, t ex krypskytten i Washington år 2002 där spelet Counter-Strike nämns som eventuell 

bidragande orsak till dådet.76 All svensk rapportering intar dock inte argumenterande ställning och i 

vissa fall är rapporteringen istället skeptisk, distanserad och objektiv. Angående en skolmassaker i 

Tyskland (som skapar omfattande debatt om våld i film och spel samt leder till skärpta vapenlagar 

där) rapporteras det hela om på ett mycket objektivt sätt i svensk media utan några som helst hätska 

rubriker eller moralpaniska inslag.77 Samma distanserade och objektiva rapportering förekommer år 

2006 i anknytning till ännu en massaker i Tyskland där förövaren var en aktiv Counter-

Strikespelare, vilket där ansågs vara ett orsakssamband av t ex tyska regeringspolitiker som krävde 

både skärpt lagstiftning kring tillverkning av våldsamma spel (totalförbud och fängelsestraff, både 

för spelare och tillverkare). Några svenska åsikter om spelvåld i relation till det inträffade återfanns 

dock inte under undersökningen.78 Detsamma gäller också de flesta artiklar i anknytning till 

skolmassakern i Finland år 2007 förutom en artikel i Expressen med rubriken ”Spelade svenskt 

krigsspel före massakern”. Spelet ifråga var Battlefield 2 (skapat av svenska Dice). 

Informationschefen på Dice intervjuas och konstaterar att ”I någon mån påverkas vi av autentiska 

krigsspel” men att det inte finns någon forskning som styrker sambandet och att det finns betydligt 

fler faktorer inblandade att beakta när en person bestämmer sig för att mörda andra människor. Värt 

att notera är dock intervjufrågorna Expressen ställer till Dice, t ex ”vad har ni då för ansvar för det 

som hänt” och ”Kommer ni att vidta några åtgärder?”.79 Under denna tid förekommer Dave 

Grossmans åsikter fortfarande i media men inga artiklar som behandlar händelserna i Tyskland eller 

Finland tar upp Grossmans åsikter om att ”Spelen lär barn döda” eller att spel är att likställa med 

krigsträning och att ”skolskjutningar inträffar på grund av spel” har påträffats. Rubriken ”Spelade 

dödsspel på datorn före massakern” förekom dock i anknytning till skolmassakern i Stuttgart 

                                                 
72Dagens Nyheter. 2005-10-10 
73Expressen. 2008-05-15, Expressen. 2008-05-14 
74Svenska Dagbladet. 2003-01-02, Aftonbladet. 2003-04-09 
75Aftonbladet. 2002-05-22, Aftonbladet. 2002-05-19, Svenska Dagbladet. 2002-06-03 
76Aftonbladet. 2007-04-20, Aftonbladet. 2002-10-13, Dagens Nyheter. 2009-03-20 
77Dagens Nyheter. 2002-05-10, Dagens Nyheter. 2002-04-28 
78Svenska Dagbladet. 2006-11-20, Svenska Dagbladet. 2006-12-10, Svenska Dagbladet. 2006-12-11, Dagens Nyheter. 
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(2009) i Expressen (spelet uppges vara Farcry 2) men artikeln i sig kan inte ses som rent 

moralpanisk.80 Endast i anknytning till skolmassakern i Newton, där mördaren uppges ha varit 

besatt av våldsamma spel (Call of Duty) och vapen görs ett svenskt uttalande i debatten av Per 

Strömbäck (Dataspelsbranschens talesperson) som hänvisar till Medierådets rapport om att det inte 

finns några belägg för att våldsamma spel leder till ökad aggression.81  

 

Enligt denna undersöknings resultat är Dave Grossman den amerikanska debattör som fått mest 

plats och utrymme i svensk media rörande spelvåldsfrågor, samt den som får flest svenska 

debattörer som anhängare. Varken Al Gores eller Joe Liebermans åsikter om spel samt Jack 

Thompsons kampanj mot Grand Theft Auto märks av särskilt mycket i den svenska debatten. Inte 

heller Arnold Schwarzeneggers argument och försök att förbjuda försäljning av våldsamma spel till 

barn och ungdom under rekommenderad åldersgrupp i Kalifornien tas upp på allvar (2005). Svensk 

medias bevakning kring detta är långt från moralpanisk och istället poängteras ironin i att 

Schwarzenegger själv, till stor del har byggt sin karriär på våld, dock inom filmvärlden.82 

 

 
 2.6 Svenskt våld 
En allmän frånvaro av moraliserande och orsaksrelaterade värderingar i anknytning till våldsdåd är 

också märkbar kring många inhemska händelser, t ex ett svenskt våldsdåd där maskerade 14-åringar 

angrep och högg en 46-årig man med yxa. Förövarna hade tagit rohypnol, druckit alkohol samt 

spelat ett spel där ”man ska klä ut sig i olika masker och döda och skada motståndare”. Vilket spel 

detta var framgår inte och media diskuterar inte kopplingen mellan spelvåld och aggression mer 

ingående i relation till händelsen.83 Flera exempel som kan göras på rapportering med samma 

inställning är t ex flera uppmärksammade mord där det nämns att förövarna älskade dataspel 

(däribland Peter Mangs).84 Andra uppmärksammade exempel är t ex en man i 20-årsåldern som går 

bärsärk med kniv i Falkenberg för ”att han trodde att han var i ett dataspel”, likaså en 18-åring som 

oprovocerat överföll och knivhögg en 15-årig flicka. Anledningen till dådet som uppgavs var att 18-

åringens internetuppkoppling hade slutat fungera och att han därmed inte kunnat spela spel vilket 

ledde till frustration. I anknytning till dessa händelser har inte heller några argument i relation till 

spelvåld hittats.85  

 

 
 2.7 Breivik spelar spel 
Något som däremot medförde en svensk debatt är terrorattentaten i Norge år 2011. Under både 2011 

och 2012 uppmärksammas och nämns Anders Behring Breiviks spelintresse mer eller mindre 

konstant i svensk media med varierande ordalag och det berättas om hur han tog ett sabbatsår för att 

spela spelet World of Warcraft men också för att ”träna” genom att spela krigsspel inför det han 

planerade. Några ”experter” betecknar även Breivik som ”spelmissbrukare”.86 Som ett tecken på 

klimatet i den svenska debatten vid denna tid i media är att Jonas Linderoth finner det nödvändigt 

att påpeka ”att 22 miljoner människor spelar Modern Warfare, samma spel som Behring Breivik, 

utan att de går ut och skjuter riktiga människor”.87 Breiviks spelande nämns också i mycket 

varierande ordalag. Både rubriker som ”Tog sabbatsår för att träna med krigsspel” (Call of Duty) 

eller ”Dataspelet visar att Breivik är frisk” förekommer. En psykiater inom kriminalvården gissar 

                                                 
80Expressen. 2009-03-14, Aftonbladet. 2007-04-20 
81Expressen. 2012-12-20 
82Svenska Dagbladet. 2005-10-10, Aftonbladet. 2005-10-11 
83Aftonbladet. 2003-05-08, Aftonbladet. 2003-05-20 
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  Expressen. 2011-02-11, Aftonbladet. 2012-05-08 
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86Dagens Nyheter. 2011-07-26, Dagens Nyheter. 2011-12-04, Dagens Nyheter. 2012-02-09, Aftonbladet. 2011-01-05 
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på att våldsamma spel kan ha sänkt Breiviks empatiförmåga en aning men påtalar samtidigt att 

Breivik inte är avemotionaliserad.88 Fängelsestraff eller vård diskuteras ständigt i anknytning till 

rättegången. Breiviks World of Warcraft-spelande tydde enligt vissa i rätten på att han var psykiskt 

frisk och har fungerat socialt men bedömningarna skiljer sig starkt åt och andra hemfaller till teorier 

om bl a schizofreni, Aspergers och Tourettes syndrom.89 Breivik själv, ansåg att hans ettåriga World 

of Warcraft-spelande utgjorde hans martyrgåva (till honom själv) att han spelade för sitt höga nöjes 

skull och inget annat.90 Situationen i Norge efter det inträffade är så känslig att norska butiker 

uppges plocka bort ett tiotal spel ur deras sortiment efter det inträffade, däribland World of Warcraft 

och Call of Duty: Modern Warfare 2.91 Det är möjligt att detta också förekom i vissa affärer som 

sålde spel i Sverige men något som styrker detta har inte hittats. 

 

 
 2.8 Alla generationer har klagat på ungdomen 
Redan år 2002 i den svenska debatten om spelvåld konstateras det att det både finns forskning som 

tyder på ett samband mellan våldsspel och aggression och forskning som pekar på motsatsen.92 

Märkbart vid denna tid är att det sällan förekommer ensidiga debattartiklar och de rent 

moralpaniska tendenserna är ytterst få. De som däremot finns saknar ofta argument inlindade i 

empiri och baseras vanligen mer på olika moraliska och etiska värderingar. I flera artiklar kan det 

även konstateras att forskning kring spels aggressionspåverkan ”ännu är i sin linda” och att dra 

slutsatser om sambandet mellan spel och aggression är därmed svårt, likaså förekommer 

uppmaningar om att föräldrar först och främst bör engagera sig i sina barns spelande (bl a av Cecilia 

von Feilitzen). Att det ändå finns en stor oro i samhället kring spelvåld står dock klart och går bl a 

att uttyda i Jonas Linderoths försök till att lugna och avdramatisera debatten. Andra märkbara 

debattörer är bl a författaren och specialpedagogen Ylva Ellneby som menar att barn kan få 

aggressiva impulser och inåtvänt beteende av spelande (med hänvisning till professor James 

Garbarinos resonerande). Talande för det rådande tonläget är också rubrikvalet för Ellnebys krönika 

som lyder ”Dataspelen - vår tids demoner i barnkammaren”.93  Ett flertal artiklar under 2002 menar 

dock att man inte helt och hållet kan skylla på spel och TV som bakomliggande orsaker till våldsdåd 

men att samhället förmodligen har tagit en del skada av medierevolutionen.94 Andra påpekar det 

riskabla med att ”moralpanika” kring spel då de amerikanska senatsförhören kring bl a Mortal 

Kombat, år 1993 (som ledde till åldersmärkning) även resulterade i ökad försäljning av de 

våldsamma spel som då var under luppen.95 Debattörer som helhjärtat går spelen till försvar under 

denna tid är fåtaliga men en av dessa är Henrik Rudin som menar att spelvåldet går att försvara då 

det rör sig om det goda mot det onda i de flesta spel. Rudin drar även paralleller till 

videovåldsdebattens moralpanik och menar att spelmediets kritiker sällan spelar/spelat spel själva.96 

Liknande åsikter dyker även upp 2003 där spelen även påstås ha ersatt tecknade serier som ”den nya 

faran för unga” och (därmed skapat samma typ av moralpanik).97 Spelmediets existensberättigande i 

kultursammanhang diskuteras även i anknytning till detta.98 Värt att notera är att åsikterna om 

att ”alla generationer har klagat på ungdomen” förekommer och uttrycks frekvent under hela 

undersökningens tidsinramning, likaså att äldre generationer ha svårt att sätta sig in i och förstå de 

                                                 
88Svenska Dagbladet. 2012-04-20 
89Dagens Nyheter. 2012-08-24, Dagens Nyheter. 2012-06-09, Dagens Nyheter. 2012-06-15, Aftonbladet. 2012-08-23, 
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yngre generationernas kultur (däribland spel och spelande).99 År 2014 konstaterar till och med 

Fredrik Reinfeldt att när han var ung ”var det videofilmer som ansågs vara farliga” i anknytning till 

spelvåld. Statsministern vill dock inte redogöra för vilka regler som gäller kring spelande av 

våldsamma spel i hans egen familj.100 

 

 

 2.9 Rent spel 
Under 2004 uppmärksammas den nystartade föreningen Fair Play i media och uppger som sin 

ambition att vända sig till föräldrar vars barn spelar våldsamma spel. En rubrik i Aftonbladet om 

föreningen lyder ”Föräldrar får hjälp att stoppa våldet i datorn”.101 Samma år gick de också ut i 

media med resultaten av en undersökning rörande spelande (kring åldrarna 11-16 år) där så många 

som 40 000 barn antas vara beroende av spel, andra faktorer tyder också på ökad aggressivitet, 

trötthet och försämrad koncentrationsförmåga.102 Fair Play drog även slutsatsen att ”nästan 

varannan förälder upplever problem med barnens TV- och datorspelande” efter deras rapport 

rörande barn och spelande från år 2005, detta trots att åtta av tio föräldrar såg vissa positiva saker 

med spelande, enligt skribenten Tobias Brandel (här bör det noteras att nämnda rapport inte har 

återfunnits under undersökningen).103 Det är här värt att påpeka att totalt sett kom Fair Play att 

syssla mer med beroendefrågor kring spel än spelvåldsfrågor under sin verksamhetstid. Fair Plays 

verksamhet upphörde med sin verksamhet (rörande våldsamma spel och spelberoende) år 2008 

vilket uppmärksammades ordentligt i media. Representanter för Fair Play, Medierådet och 

Stressforskningsinstitutet fick också komma till tals om verksamheten i sin helhet. Medierådets Jan 

Christofferson ansåg att organisationen hade ”tagit lite för lätt på komplexiteten i forskning och 

empiri” och journalisten Roger Rosenlunds äldre citat ”Man kan säga mycket om Fair Play, men 

inte att de kör med rent spel” framhävdes också. Med dessa uttalanden syftades det på deras höga 

moraliska tonläge samt (enligt vissa) selektiva och onyanserade argument. Fair Plays Patricia 

Kempff uppgav sig dock vara nöjd med organisationens insats i debatten då hon menade att de hade 

lyckats öka kunskapen och medvetenheten i spelfrågor under sin verksamhetstid.104  

 

 
 2.10 Dödligt spel 
En TV4-sänd dokumentär kallad ”Dödligt spel” av Johan Åsard kom att elda på debatten ordentligt 

i dagstidningarna år 2004. Dokumentären tog upp ”det farliga med våld i spel” med hjälp av en 

paneldebatt där debattörer, ungdomar, föräldrar och branschrepresentanter deltog. Något som 

upprörde svenskar som spelade spel var icke minst namnvalet men också det faktum att mycket av 

filmmaterialet som visades kom från spelet Postal 2 som inte ansågs som representativt för vad 

unga svenskar spelar (spelet hade vid denna tid bara sålt ca 200 exemplar i Sverige och var 

bojkottat av de flesta svenska leverantörer p.g.a. sitt innehåll).105 Dokumentären använde sig också 

av argument som ”en genomsnittlig tonåring som spelar dataspel har under sin uppväxt 

"genomfört" tio tusen mord när han blir vuxen”.106 Även Inger Segelström, ordförande i 

Våldsskildringsrådet, medverkade i dokumentären och uttryckte sin oro över medievåldet totalt, inte 

bara i spel. I argumentationen överlag återfanns både demoniserande tendenser samt argument om 

brist på insikt rörande ämnet (hos kritikerna). Dokumentären blev senare tilldelad utmärkelse vid en 
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TV-festival men många svenskar som spelade och gillade spel uppgavs dock känna sig kränkta efter 

att dokumentären hade sänts. Göran Fröjdh, skribent på FZ skriver ordagrant att den ”utmålar 

våldsamma datorspel som orsak till t ex Columbine-massakern”.107  

 

 
 2.11 Känslor kring spelvåld 
Liksom år 2003 ägnas även år 2004 till viss del åt att diskutera psykiska effekter av spelvåld i media 

och året börjar med rubriken ”Dataspel lär barn döda” (som förekommer i Aftonbladet) i 

anknytning till Columbine-mördarnas intresse av spelet Doom och Dave Grossmans åsikter 

framhålls åter igen i flera tidningar. I DN framhävs t ex Dave Grossmans uppfattning om att spel 

gör barn till mördare genom att begagna sig av modern militär indoktrineringsteknik. 

Artikelförfattaren Göran Modin, fortsätter vidare att kritisera underhållningsvåld samt att stryka 

under Grossmans budskap och avslutar med ”Vi måste gemensamt finna ett sätt att stoppa 

våldsepidemin”. I anknytning till detta uttrycker även barn- och familjeminister Berit Andnor sin 

förskräckelse över de nya våldsamma spelen. Istället för att fördöma spelmediet helt framhåller 

dock Andnor att mer forskning på hur ungdomar påverkas av spel krävs.108 Våldsskildringsrådet går 

ut i media med att det saknas riktiga belägg för att spel är farliga samt att debatten mest består 

av ”påståenden och undersökningar som bara med stor välvilja kan kallas vetenskapliga”.109 

Likaså Jonas Linderoth hänvisar till bristen på forskning när han försöker slå hål på myten om att 

spel skulle vara mer realistiska än någon annan populärkultur genom att påpeka att spel inte lurar 

barn så lätt samt att det inte finns någon forskning som stöder det motsatta.110 Sambandet mellan 

våldsamma spel och riktiga mord återkommer dock i andra sammanhang i media under året, bl a det 

våldsamma spelet Manhunt som får viss uppmärksamhet efter ett uppmärksammat mord i England 

där det stoppas. I Sverige blir det dock kvar i butikerna men är belagt med 18-årsgräns.111 Viljan att 

diskutera ämnet spelvåld i samhället kan dock uttydas av Armémuseums utställning ”Barn och 

krig” som ifrågasätter krigsleksakers och våldsamma spels betydelse för kulturen.112 

Nästkommande år uppmärksammas i synnerhet psykisk sjukdom i kombination med spelande i 

svensk media.113  DN uppmärksammar t ex en engelsk 12-åring som knivhögg sitt sju månader 

gamla syskon med en kökskniv då syskonet störde hans spelande.114 Vissa anser även 

underhållningsvåld i spel och film vara orsak till våldsbrott i det svenska samhället men andra 

menar att ”de flesta människor, även barn och ungdomar, förmår skilja på dikt och verklighet och 

därför inte bör påverkas av filmer eller dataspel”.115 Det konstateras dock att populärkulturen har 

blivit mer våldsam och att barn exponeras mer för våldskultur (spel nämns). Vissa menar istället att 

aggressivitet hos barn aldrig kan skyllas på bara en orsak.116 Vikten av att föräldrar väljer rätt spel åt 

sina barn, begränsar deras speltid samt föräldrarnas ansvar att sätta sig in i spelens värld diskuteras 

dock. Det ökande utbudet av kvalitativa ”serious games” (spelgenre, pedagogiska och på olika sätt 

nyttiga spel) uppmärksammas även på ett informerande vis i media. Ett konstaterande i en artikel 

som är talande för tonläget i media under denna tid är dock ”Läser man bara löpsedlar och 

nyhetsrubriker kan man få för sig att spel enbart är beroendeframkallande våld- och 

snuskpropaganda. Så är det inte”. Att spelen hade nått en viss kulturstatus i Sverige vid denna tid 
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står klart, men att ”lägren var delade” framgår också tydligt.117 Värt att notera i sammanhanget är att 

det först år 2014 hittats en undersökning som pekar på att de flesta föräldrar ibland spelar spel 

tillsammans med sina barn.118   

 

 
 2.12 Postal 2 och uddlösa lagar 
I slutet av år 2005 åtalar JK Göran Lambertz spelet Postal 2:s distributör för spridandet av otillåtna 

våldsskildringar, något som uppmärksammas omfattande i media.119 Rättegången 

(yttrandefrihetsmålet) kring Postal 2 blir dock aktuell först under 2006.120 Försöken till att stoppa 

spelet misslyckas dock och importören frias, något Lambertz tycker är mycket olyckligt samt håller 

fast vid sin övertygelse om att spel borde granskas på samma sätt som film.121 Detta diskuteras i 

media ända fram till 2007 då Lambertz önskar en utredning av våld i medier (för att undvika 

liknande händelser som föregående år) samt anser att nuvarande lagar är tama och uddlösa. 

Lambertz får också medhåll av Zendry Svärdkrona som menar att staten bör återuppta 

myndighetsansvaret i regleringsfrågor för att undvika att godta värre våldsskildringar i framtiden.122 

Värt att notera är att vid denna tid arbetar Medierådet för branschens självreglering och 

självsanering. Lambertz är dock inte ensam med sin önskan om ny och mer strikt lagstiftning kring 

spel. Riksdagsledamoten Birgitta Sellén (c) uppmanade redan år 2006 till att lagstifta om 

åldersgränsmärkning av spel och hänvisar till amerikanska våldsdåd och (icke namngivna) 

forskningsstudier som pekar på att barn blir aggressiva och lär sig döda av spel. Statens 

Folkhälsoinstitut går dock spelmediet till försvar och menar att det inte kan ”påvisas något 

samband mellan ökad aggressivitet och datorspel”. Birgitta erkänner också att hon själv aldrig 

spelat något spel ”men att hon har tittat på en gång”. Liknelser med 80-talets moralpanik kring 

hårdrock görs även i debatten (liksom i flera tidigare fall).123 

 

 
 2.13 Ungdomsvåld och mer forskning 

År 2006 uppmärksammas det att utlåning av spel börjar förekomma på bibliotek. Biblioteken 

exkluderar dock våldsamma spel men deras lånefilmer inkluderar både Kill Bill och 

Motorsågsmassakern vilket uppmärksammas och diskuteras.124 I övrigt börjar en mer 

forskningsbaserad argumentation att skönjas i media, något som även fortsätter under flera år framåt 

där nya rön utgör debatten snarare än moralbaserade åsikter. ”Dataspel gör dig våldsam” lyder t ex 

rubriken i en artikel om amerikansk forskning som pekar på ökat våldsamt beteende och 

känslomässig avtrubbning hos unga (i studien har spelserier som Grand Theft Auto, Doom, Mortal 

Kombat ingått).125 Anders Stymne på Folkhälsoinstitutet är inte förvånad över resultaten men menar 

att spelen i sig inte är farliga (i lagom dos) och att många föräldrar oroar sig helt i onödan.126 

Debatten får dock extra bränsle under 2007 då det ökade ungdomsvåldet i det svenska samhället 

skapar oro och starka reaktioner och spelandet ges skulden i media. Som ett exempel på rådande ton 

kan Krister Svensson vid KTH nämnas som konstaterar att ”det finns ett oerhört starkt samband 

mellan att spela dessa spel och att praktisera en viss typ av aggressivitet” samt att ”Sambandet är 

                                                 
117 Aftonbladet. 2005-12-01, Aftonbladet. 2005-08-03, Dagens Nyheter. 2005-11-19, URL: 
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119 Dagens Nyheter. 2005-11-22 
120 Dagens Nyheter. 2006-01-29, Dagens Nyheter. 2006-02-27, Aftonbladet. 2006-12-12 
121 Svensson, s. 11, Dagens Nyheter. 2007-03-06, Dagens Nyheter. 2006-12-13, Sydsvenskan. 2006-12-12, Svenska 

Dagbladet. 2006-12-13, Aftonbladet. 2006-12-13, Expressen. 2006-12-12   
122 Dagens Nyheter. 2007-03-06, Aftonbladet. 2007-03-30 
123 Svenska Dagbladet. 2006-06-29 
124 Svenska Dagbladet. 2006-01-10, Svenska Dagbladet. 2007-03-22 
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starkare än mellan rökning och lungcancer”.127 Likaså psykologerna Christer Spolin och Stefan 

Sandström, Monica Dahlström-Lannes, f.d. Våldsbrottutredare m fl skyller det ökade 

ungdomsvåldet (bland annat) på våldsamma spel. I övrigt uppmärksammas en mängd 

forskningsresultat som tyder på samband mellan aggression och våldsskildringar. Mer nyanserade 

orsakssammanhang förekommer också som förklaringar på ungdomsvåldet i samhället t ex ”brist 

på poliser, vuxna, belysning, fritidsgårdar, lärare, psykologer och socialtjänst” eller ”alkohol, 

droger, stress, videovåld och dataspel.”. Framförallt ses den våldsamma kulturen som ett tecken på 

psykisk ohälsa bland ungdomar och att samhället har förändrats i negativ riktning.128 Kritiken mot 

underhållningsvåldet i anknytning till ungdomsvåldet fortsätter även under år 2008 samt 2009 och 

spel och TV utnämns ofta som orsak till att svenska ungdomar blir allt mer våldsamma.129  

 

En svensk forskningsstudie lyfts även fram i media under samma år gällande 

hjärtrytmsförändringar, det autonoma nervsystemet och sömn hos unga som spelar spel. Våldsamma 

spel påverkar dessa funktioner mer än icke våldsamma spel enligt resultatet. En överläkare betonar 

också i anknytning till detta att han knappast tror att våldsamma spel är nyttigt för någon.130 Jan 

Christoffersson på Medierådet menar dock att man inte bör oroa sig, men att det ändå bör finnas 

regler kring barnens spelande. Spelexperten Jeroen Lanz menar i sin tur att positiva faktorer kring 

spelande är lika många som de negativa. Han sammanfattar också nackdelarna som våld, sömn och 

eventuellt beroende, och fördelarna som sociala och pedagogiska samt att det är tryggt att ha barnen 

hemma, snarare än ute på kvällarna.131 Nästa år lyfts en brittisk studie fram i media, gjord av 

oberoende akademiker och representanter från kristen kyrka och islam. Studien konstaterar att 

spelande inte bara är skadligt för barns psykiska hälsa, det kan leda till ökad aggressivitet samt att 

barnen gör sexdebut tidigare. I Sverige får rapporten mothugg av bl a den i debatten, ständigt 

förekommande forskaren Jonas Linderoth som menar att de största farorna med spelande snarare är 

ergonomiska (än våldsrelaterade). Linderoth betonar också vikten av att dela på spelberoendefrågan 

och våldsfrågan i debatten kring spel, då den en längre tid har varit något onyanserad.132 Detta 

kommer sig i sin tur av Owe Sandbergs och Fair Plays tidigare verksamhet där argumenten för spels 

skadlighet bestått av en blandning av de båda. I media påpekar andra tyckare också det ”moraliskt 

tvivelaktiga” i att personer som Owe Sandberg och företag (t ex Game Over) som inriktat sig på att 

behandla spelmissbruk gör profit på att ”moralpanika” kring spel och spelberoende (t ex jämföra 

spel med narkotika), då det saknas vetenskapliga belägg för att jämställa spelande med tyngre 

missbruk (knark, alkohol, hasardspel etc).133 Förutom i tidningarna förekommer även speldebatten 

till en viss del i SVT.134 

 

 
 2.14 Empiriskt kunskapskrig 

En omfattande sammanställning av över 100 studier (innefattar över 130 000 individer) 

uppmärksammas av media år 2010 och pekar på att spelande av våldsamma spel sänker förmåga till 

empati och moraliskt resonerande samt ökar aggressiviteten, i synnerhet hos unga och barn.135 En 

omfattande debatt uppstår därefter i media om spel, främst gällande farorna med våldsskildringar. 

Debatten fortsätter även en bra bit in på 2012 och består av konstant respons. Bland debattörerna 
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2007-11-10 
129 Dagens Nyheter. 2008-01-07, Svenska Dagbladet. 2008-01-12 
130 Dagens Nyheter. 2008-11-12, Expressen. 2008-11-13 
131 Aftonbladet. 2008-05-02, Aftonbladet. 2008-12-02 
132 Aftonbladet. 2009-02-03, Aftonbladet. 2009-02-04 
133 Expressen. 2009-08-21 
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ses bl a Medierådets forskningsexpert Lars Klint, Jonas Linderoth, forskarna Predrag Petrovic, 

Andreas Olsson, Henrik Larsson, Martin Ingvar, Christopher Ferguson samt kulturprofilen Orvar 

Säfström, spelforskaren Staffan Björk, forskare i lärande, Jonas Ivarsson, och 

spelforskningssamordnaren Annika Wearn. I grova drag kan debatten beskrivas som att den ena 

sidan anklagar den andra för (till viss del) ogrundad skrämselpropaganda medan den andra sidan 

anklagar de förstnämnda med högt moraliskt tonläge för att inte värna om barnen. Debatten förs bl a 

i Aftonbladet, Expressen, SvD och DN.136  I slutet av året kommer det fram att våldsamma spel 

säljer riktigt bra i julruschen trots de många forskarnas varningar om skadligt innehåll (d.v.s. 

kopplingen mellan våldsamma spel och aggression). Hjärnforskaren Predrag Petrovic fortsätter att 

tala i media om farorna med spel och menar att barn som inte haft aggressionsproblem innan kan få 

det av spel.137 Samtidigt kommer en ny rapport från Statens Medieråd ut som påvisar att man inte 

blir aggressiv av att spela våldsamma spel.138 De delade meningarna i debatten syns också bland 

allmänheten där omkring 40 % av föräldrar (till barn mellan 6-16 år) som varit med i en 

undersökning gjord av Novus opinion uppges vara oroade över sina barns spelande. Varken studier 

gjorda av Folkhälsoinstitutet eller Ungdomsstyrelsen kan dock styrka att det finns anledning till 

direkt oro kring spelande.139 Debatten kring kopplingen mellan våldsskildringar och aggression 

fortsätter uppmärksammas även detta år och får nytt liv när diskussioner om massakern i Norge 

tillkommer. Som tidigare nämnts (i 2.7) uppmärksammas också Anders Behring Breiviks 

spelintresse konstant i svensk media; d.v.s. hur han tog ett sabbatsår för att spela World of Warcraft 

men också för att ”träna” genom att spela krigsspel inför det han planerade. Några ”experter” 

betecknar även Breivik som ”spelmissbrukare”.140 Norska butiker uppges dock plocka bort ett tiotal 

spel ur deras sortiment efter det inträffade, däribland World of Warcraft och Call of Duty: Modern 

Warfare 2.141 Även nu konstateras det att forskningsbilden är splittrad. Både Jonas Linderoths och 

Predrag Pedrovics argument lyfts fram i media. Enligt Pedrovic finns det mycket som tyder på att 

spelvåldet påverkar yngre människor medan Linderoth anser att det är en ”orimlig slutsats att 

dataspelen leder till ökat våld”.142 Diskussionen om Breiviks träning med krigsspel leder så 

småningom också till att Jonas Linderoth påpekar (som också tidigare har nämnts) för TT ”att 22 

miljoner människor spelar Modern Warfare, samma spel som Behring Breivik, utan att de går ut 

och skjuter riktiga människor”.143  

 

Som ett svar på den tidigare sammanställning av forskning om spelvåld har Statens Medieråd 

granskat kopplingen mellan våld och spel och ger ut en forskningsrapport kallad ”Våldsamma 

datorspel och aggression – en översikt av forskningen 2000–2011 ” (där 161 vetenskapliga artiklar 

har inkluderats). Rapporten konstaterar att det finns ordentliga metodologiska brister inom den 

befintliga forskningen rörande ämnet. Man drar även slutsatsen att ”Forskningen visar på ett 

statistiskt samband mellan våldsamma datorspel och aggression men inga belägg för att 

våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende”. Medierådets Ulf Dalquist förtydligar därefter 

det hela i media och menar att det saknas bevis för någon koppling mellan våldsamma spel och 

våldsamt beteende något även Jonas Linderoth styrker medan hjärnforskaren Predrag Petrovic 

fortsätter påpeka att våldsspel kan påverka barns hjärnor. Ytterligare en hjärnforskare, Martin 

Ingvar, menar dock att trots brist på bevis för samband bör man vara försiktig. Samtliga debattörer 

poängterar dock vikten av att föräldrar bör vara närvarande och deltagande i sina barns 
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aktiviteter.144 Debatten kring våld och spel vägrar dock lugna sig och fortsätter även år 2012.145 

Medierådet anklagas för att ge en felaktig bild av forskningen kring våldsamma spel av Andreas 

Olsson, Predrag Petrovic och Martin Ingvar vid Karolinska Universitetet som menar att till skillnad 

från Medierådets uppfattning finns det mycket som tyder på att spelande av våldsamma spel är 

farligt. Ulf Dalquist vid Medierådet kallar anklagelserna för ett ganska grovt påhopp och det 

allmänna forskningsläget väldigt splittrat och debatten fortsätter om vem som har rätt eller fel. Att 

många oroliga föräldrar ringer till BRIS om barnens spelande varje år nämns också.146 Per 

Strömbäck anser dock att då varken Medierådet eller Folkhälsoinstitutet har hittat några belägg för 

kopplingen mellan våldsamma spel och aggressivitet bör ingen oroa sig. Han påpekar även att det i 

princip bara är neuroforskarna som fortfarande tror på kopplingen (men borde ifrågasätta sina egna 

värderingar enligt Strömbäck) och att spelbranschen faktiskt tar sitt ansvar genom PEGI (som är 

mer restriktiv än åldersmärkningen av film).147 Som ett lite annorlunda inlägg i debatten år 2012 

konstaterar även leksaksforskaren Krister Svensson att ”Om krigsleksaker inte har någon påverkan 

på barn, så har inga leksaker det – varken positiv eller negativ” och att den forskning som finns är 

knapp och motstridig samt har vissa problem med själva definitionen av ”aggression”.148  

 

 
 2.15 Debatten tunnas ut 
Under 2013 och 2014 ter sig debatten om spelvåld något mer fragmentarisk och avsevärt lugnare. 

Statens Medieråd förekommer dock fortfarande i debatten både i TV och tidningar, (med lugnande 

och avdramatiserande budskap). Detta syns även när ny amerikansk forskning samt en studie av 

Stressforskningsinstitutet pekar på att våldsamma spel skapar aggressivt beteende lyfts fram i 

media, men då möter mothugg från både dataspelsbranschen och Statens Medieråd som menar även 

att det inte går att göra någon sådan koppling.149  

 

I övrigt är det andra aktörer som gör sig aktuella inom debatten. I anknytning till kränkningar och 

våld på svenska skolor slår flera lärare larm om farorna med våldsamma spel. Även Ann-Marie 

Begler, generaldirektör på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors 

Grufman går ut och varnar om att det underhållningsvåld som unga blir utsatta för i sitt medieintag 

eventuellt kan leda till ”långsam avtrubbning och tillvänjning” samt hänvisar till den forskning som 

finns på området.150 En av de få gånger representanter från rättsväsendet har gjort inlägg i debatten 

syns också i ett uttalande av Klas Friberg, chefen för rikskriminalen: ”Om du undrar fall vi ser ett 

samband mellan dataspel och dödsskjutningar i Sverige så är svaret nej. Det är inte ens något vi tar 

med i beräkningen. Det är helt andra saker som ligger bakom”.151 

 

Som avslutning kan det även noteras att när det kom fram att Försvaret uppgavs träna med krigsspel 

som Operation Flashpoint och Art of War skapade det vissa åsikter. Aftonbladets spelrecensent 

uttryckte t ex i en artikel att man borde vara försiktig med att använda rena underhållningsspel som 
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krigsträning då spel aldrig kan illustrera hur riktiga krigssituationer kan kännas och vara. 152 En 

svensk pappa med liknande tankar väckte även uppmärksamhet 2014 när han tog med sina barn till 

konfliktzoner i mellanöstern istället för att låta barnen spela krigsspel. Pappans åsikt var att det är 

viktigt att lära sig att krig inte är, eller ska vara, någon lek.153 
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3. AVSLUTANDE ANALYS 

 

Nedan följer en diskuterande analys av den svenska spelvåldsdebatten mellan 1998-2014. Olika 

svenska teman och händelser diskuteras i kontrast till den övergripande bakgrunden, tidigare 

forskning och forskningsläget. 

 

Till en början går det att se vissa tankeströmningar från U.S.A. i den svenska debatten kring 

underhållningsvåld. Framförallt de uppmärksammade våldsdåden och den medföljande debatten om 

våldsamma FPS (First Person Shooters) av typen Doom är tydlig även i Sverige år 1999. Dock 

ligger fokus mer på våldsam ungdomskultur överlag än bara ett specifikt medium. Även i U.S.A. 

låg tyngdpunkten på våldsam ungdomskultur i sin helhet vid denna tid och inkluderade film, musik 

och spel för att sedan mynna ut i separata debatter om filmvåld, spelvåld och våldsamma budskap i 

musik (t ex Marilyn Manson). I Sverige går kopplingen mellan den tidigare debatten om 

videovåldet att skönjas bl a i Våldsskildringsrådets rapport ”Man ville vara hjälte: unga kriminella 

om faktiskt våld och filmvåld” från 1998. Bilden som både Våldsskildringsrådet och de svenska 

dagstidningarna förmedlar är dock att de nya spelen är mer grafiska och våldsamma än tidigare.154 

Att undersökningen inte inkluderar spel i sig indikerar även att spelande till en viss del fortfarande 

ses som ett något smalare fritidsintresse medan videofilmer vid detta tillfälle betraktas som mer 

signifikant för våldsdebatten i Sverige. Detta är något som även går att utläsa i Mattias Svenssons 

rapport, bl a genom dess frånvaro av svenskt spelvåldsrelaterat material vid denna tid.155 Att 

Våldsskildringsrådets skriftserie totalt sett mest behandlade film och TV fram till ombildandet (och 

namnbytet) till Medierådet år 2003 talar också för att spelvåldet inte ansågs som en lika viktig 

samhällsfråga i det svenska samhället som filmvåld under tiden 1998-2003. Runt millenniumskiftet 

har förvisso många av de nya grafiskt våldsamma spelen (Doom, Duke Nukem 3D, Quake m fl) 

redan getts ut men finns vid denna tid mest till datorer och deras närvaro på de mer lättillgängliga 

och tekniskt lätthanterliga TV-spelkonsolerna är ej fullt märkbar än (även fast vissa s.k. portningar 

existerar). Detta märks även 1999 då Medierådet publicerar Gränslöst: Om TV, våld och ansvar” 

och den spelorienterade ”Monstermassakern: Datorspelens lockande värld” varav den senare är 

varnande men långt ifrån moralpanisk.156 Spelens närvaro märks dock inom debatten, i synnerhet 

efter händelserna i Littleton, Colorado, vilka ekar ända till Sverige. Debatten som uppstår i U.S.A. 

uppmärksammas och redogörs för i media på ett relativt objektivt sätt till en början. Det står tydligt 

att en ökande oro över krigslek och krigsleksaker börjar ta form i Sverige, bl a att döma av 

läsarreaktioner publicerade i dagspress. Samma typ av oro fortsätter även år 2000 och media 

fortsätter att ingående redogöra för debatten kring våldsam ungdomskultur i U.S.A. 

Våldsskildringsrådet satsar också ännu mer på att belysa våld i tre rapporter. År 2001 börjar man 

även kunna se en ny form av högtravande, ensidiga och moraliserande artiklar i dagspressen som en 

direkt följd. Som en motvikt till detta syns också Jonas Linderoth vid pedagogiska institutionen i 

Göteborg som menar att barns medieintag snarare formas av hur samhället ser ut än spelens 

innehåll. Att barn skulle bli våldsamma av spel menar han är en alltför förenklad förklaring.157 Det 

faktum att Linderoth gör detta uttalande belyser också det oroliga tonläget i den bakomliggande 

debatten även om den inte alltid syns direkt i de artiklar som påträffats online i undersökningen. 

Denna oro syns dock tydligt i artiklar under 2002, där t ex en undersökning belyser att 94 % av de 

tillfrågade tror att spel, TV och liknande ökar våldet i samhället.158 Likaså återfinns en mängd 

moralpaniska artiklar och rubriker och det är nu som den spelinriktade debatten tar fart i 

dagstidningarna. Jonas Linderoth är efter detta en återkommande och framträdande karaktär i 
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debatten kring spel under i princip hela tidsperioden detta arbete inriktar sig på och han söker allt 

som oftast att avdramatisera samt att föra en mer nyanserad debatt där ett mer komplext kausaliskt 

sambandstänkande tas i beaktande (i motsats till de mer moralpaniska tendenserna).  

 

Det tillkommer också anklagelser riktade mot spel (Grand Theft Auto 3) av typisk moralpanisk 

karaktär. I ett av fallen går det även att skönja ett missförstånd, i det att det har gått många förbi att 

spelmediet börjat närma sig mer vuxna teman (i och med att både spelarna och spelskaparna blir 

äldre och äldre) och inte heller längre bara är inriktade på de mindre barnen (som t ex Nintendos 

konsolspel har varit en längre tid). Som ett inlägg i debatten finns här ett konstaterande att återfinna, 

d.v.s. att spelserien Grand Theft Auto inte är avsedd för barn. Samma problematik återfinns även i 

den internationella bakgrunden.159 En önskan om en klar och tydlig åldersmärkning i Sverige syns 

också på flera sätt fram till dess införande år 2003.160 Trots att många uppger sig nöjda med PEGI 

bör det dock tilläggas att det kanske hade kunnat belysas lite mer då flera kritiker av spelmediet har 

missat att märkningen faktiskt finns (ända fram till 2008).161 Att spelmediet inte längre bara är till 

för de yngsta har också totalt sett förbigått flera (äldre) aktörer i debatten kring spelvåld, både i 

Sverige och generellt sett. 

 

Av de amerikanska debattörerna är det Dave Grossman som märks av mest i Sverige (och han 

kommer även på besök).162 Dave Grossmans inlägg i debatten kring spelvåld får också flera svenska 

anhängare som delar hans åsikter om att spel förvandlar barn till ”mördarmaskiner” och rubriker 

som moralpaniska rubriker ”Dataspel lär barn döda” och ”Nöjesindustrin i USA skapar 

massmördare” förekommer frekvent i dagspressen till och med år 2004. Ingen av Grossmans 

anhängare blir dock långvarig i den svenska debatten utan det hela rör sig om enstaka och/eller ett 

fåtal inlägg av vitt skilda debattörer. Detta medför i sin tur att det inte går att dra några direkta 

liknelser till hur Bejerot spred Werthams argument kring tecknade serier i Sverige, samt var 

tongivande för debatten under en längre tid. Grossmans argument märks därefter inte av under 

följande år i Sverige (liknande tonläge förekommer dock i några enstaka fall) men dyker upp igen år 

2007 där hans åsikter om att ”spel lär barn att döda samt orsakar skolskjutningar” figurerar igen. 

Värt att notera är att artiklarna ofta inte är rent moralpaniska i sin helehet utan innehåller även andra 

åsikter, mer skeptiska till Grossmans argument, vilket är intressant i sammanhanget.163 Svenska 

tidningar tycks sällan vilja ta steget fullt ut och fördöma spelmediet helt och hållet (några undantag 

finns). Rent ensidiga artiklar är i sammanhanget försvinnande få i jämförelse med hur många år 

denna undersökning innefattar. Kring 1999 och 2000 står det dock klart att det råder en stor oro 

kring spelmediets effekter, inte minst genom läsarreaktioner publicerade i DN under dessa båda år. 

Läsarnas reaktioner förmedlar även bilden av ett stort kunskapsglapp mellan generationerna, d.v.s. 

att många föräldrar inte förstår vad deras barn gör. Våldet fungerar också som ett rött skynke i 

sammanhanget.164 Flera önskemål om att föräldrar bör engagera sig i sina barns spelande förs dock 

tydligt fram i debatten, bl a av Jonas Linderoth och Cecilia von Feilitzen. Författaren och 

specialpedagogen Ylva Ellnebys åsikter om att barn kan få aggressiva impulser och inåtvänt 

beteende av spelande (med hänvisning till professor James Garbarino). Rubriken för krönikan 

lyder ”Dataspelen - vår tids demoner i barnkammaren” vilket i viss mån illustrerar debattens 

karaktär vid denna tid då denna typ av åsikter märks mer än de motsatta i debatten kring spelvåld. 
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Tro och magkänslor återfinns relativt ofta i argumenten snarare än forskningsbaserade argument. 

Viss utländsk forskning nämns dock vid några tillfällen i den svenska debatten i anknytning till 

utländska debattörers argument.165  

 

Att det trots allt är sällan svenska tidningar intar högtravande och ensidigt tonläge i anknytning till 

våldsdåd kan skönjas bl a år 2003 när Jack Thompsons kampanj mot Grand Theft Auto har kommit 

igång och svenska tidningar rapporterar om det amerikanska våldsdådet som var inspirerat av 

spelet, men på ett relativt distanserat sätt. När ett svenskt spelrelaterat våldsdåd inträffar under 

samma år uppstår inte heller någon debatt. Att förövarna hade spelat spel innan det inträffade står 

klart men vilket spel som spelades framgår inte i artiklarna, bara att det var våldsamt.166 Även en 

brittisk debatt kring det våldsamma spelet Manhunt (av samma utvecklare som Grand Theft Auto) 

uppmärksammas under 2004 på grund av ett mord i England men skapar inga större reaktioner i 

svensk media. Istället för att fördjupa sig i ovanstående ämnen uppmärksammar istället media det 

positiva i att åldersmärkning av spel (PEGI) är på gång att införas i Sverige både under år 2003 och 

2004.167 Att det nu ska bli enklare för föräldrar att veta vilka spel som är gjorda för barn antas också 

hjälpa till att hålla debatten mer nyanserad framöver. 

 

Den tyska debatten om spelvåld efter skolmassakern i Tyskland (2002) redogörs också för på ett 

objektivt sätt och inga artiklar som skyller händelserna på spel eller förespråkar förbud har hittats i 

anknytning till detta. Detsamma gäller för den tyska skjutningen år 2006 vars konsekvenser innebar 

skärpt lagstiftning i Tyskland kring tillverkning av våldsamma spel. Att händelser i ett geografiskt 

mer närliggande land (än U.S.A.) inte startar mer debatt i Sverige är anmärkningsvärt, i synnerhet 

då en tysk utblommad moralpanik går att uttyda i nyhetsrapporteringen under både 2002 och 

2006.168 Även kring skolskjutningen i Finland år 2007 råder en distanserad rapportering av det 

inträffade och skapar ingen svensk debatt. Det enda direkt anmärkningsvärda som pekar på ett visst 

avståndstagande gentemot spel är att det uppmärksammas att förövaren ofta spelade ett svenskt spel 

varpå intervjufrågorna Expressen ställer till spelets utvecklare Dice, t ex lyder ”vad har ni då för 

ansvar för det som hänt” och ”Kommer ni att vidta några åtgärder?” 169 Även en skolmassaker i 

Tyskland år 2009 uppmärksammas och spel agerar återigen syndabock i tysk media men förändrar 

inte tonläget i Sverige kring spel, förutom den vinklade rubriken ”Spelade dödsspel på datorn före 

massakern”(spelet uppges vara Farcry 2).170 Överlag är det ytterst sällsynt i Sverige att spel blir 

beskyllda för att ha bidragit till att orsaka ett specifikt våldsdåd (annat än i antydande och 

uppskruvade artikelrubriker), undantaget är (möjligtvis) den något hetsiga debatten kring Breiviks 

spelande. Det är även värt att nämna att Breiviks spelande dock bara var en detalj i den 

huvudsakliga diskussionen om skälen till hans handlingar. I detta fall pågick redan en annan 

diskussion i Sverige rörande forskning om spelvåld där de mest märkbara aktörerna bl a utgjordes 

av hjärnforskarna på KS samt Jonas Linderoth och Medierådet.171  

 

Runt år 2004 tycks den svenska oron kring spelvåld ha nått sin kulmen och märkbara rent 

moralpaniska tendenser och aktörer förekommer. Barn- och familjeminister Berit Andnor förskräcks 

av våldsspelen men anser dock att mer forskning krävs. Förespråkare för Grossmans argument 

förekommer frekvent och bildandet av Fair Play märks av i media, mest på grund av sin ambition 
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att vända sig till föräldrar vars barn spelar våldsamma spel (trots att de kom att syssla mer med 

spelberoende).172 Den fördömande tonen i argumenten är dock klart märkbar i debatten under denna 

tid och återfinns även i Johan Åsards uppmärksammade spelkritiska dokumentär ”Dödligt spel”.  

Dokumentären visade också vilka reaktioner en vinklad dokumentär kan skapa bland allmänheten. 

Det faktum att människor som gillade att spela spel kände sig ”dumförklarade” samt det 

tvivelaktiga i att den uppgavs utmåla spel som orsak till Columbine-massakern fick dock inget 

större utrymme. Inga liknande inslag har dock påträffats i den svenska debatten efter detta inslag.173 

Dokumentärens argument ”en genomsnittlig tonåring som spelar dataspel har under sin uppväxt 

"genomfört" tio tusen mord när han blir vuxen” är också väldigt talande för debattens natur i detta 

skede.174 

 

En förekommande tendens inom debatt kring underhållningsvåld överlag (i U.S.A. såväl som 

Sverige) är bristfällig källkritik och ett ytterst selektivt urval hos debattörerna (både i för- och emot-

frågor). I många fall favoriseras en förklaring och/eller forskning som passar debattörens agenda 

och/eller världsbild vilket i sin tur leder till en mer svartvit debatt. I några fall har också kritiska 

påståenden om spels innehåll gjorts som inte stämt överens med verkligheten. Ofta har dock dessa 

påståenden gjorts av människor som inte har spelat själva spelen (utan istället förlitat sig på 

hörsägen eller rena missuppfattningar) vilket i sig bör räknas till rent moralpaniska tendenser.175 

Den svenska debatten saknar inte heller liknande inslag. Ett debattinlägg om Grand Theft Auto görs 

t ex år 2005 med påståendet ”att våldtäkt ger poäng” i spelet men visar sig snabbt sakna grund 

(debattören har inte heller spelat spelet själv men gör ändå ett inlägg i debatten med bristfällig 

källkritik). Det ska tilläggas att den svenska spelvåldsdebatten dock är relativt lugn och nyanserad i 

övrigt under denna tid.176 Att spelen upplevs ha blivit mer våldsamma under senare år framhävs 

dock i media, men den pågående amerikanska debatten (i Kalifornien) tas ändå med en klackspark i 

svenska medier, inga amerikanska debattörers åsikter får heller lika stor uppmärksamhet som 

tidigare.177 Amerikansk debatt kring de ”farliga” spelen Grand Theft Auto, Doom och Mortal 

Kombat redogörs för på ett något mer distanserat sätt i medierna både under 2005 och 2006.178 Det 

som istället skapar mest debatt i Sverige inträffar i slutet av år 2005 när JK åtalar spelet Postal 2:s 

distributör för spridandet av otillåtna våldsskildringar. Målet uppmärksammas också hela 

nästkommande år och diskuteras ända fram tills 2007. Distributören frias men JK önskar efter detta 

en utredning av våld i medier samt vidhåller att spel ska behandlas på samma sätt som film (trots att 

detta synsätt till viss del orsakade frikännandet av distributören) men yrkar på lagändringar och får 

visst medhåll.179 I detta kan man även skönja att det finns en viss allmän vilja att utredningar, likt de 

i U.S.A., bör hållas där man kan ställa spelindustrin till svars för sitt innehåll. Stämningen i Sverige 

är dock långt ifrån lika orolig. Inga tragiska våldsdåd i Columbine-massakerns omfattning har heller 

Inträffat.180 

 

Att det finns en tendens att inte ta interaktiviteten i beaktande och behandla spel som film är även 

något Svensson uppmärksammar och har påträffats flera gånger i den svenska debatten, liksom i 
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den amerikanska. Denna tendens märks också i andra frågor som t ex när spelutlåning på bibliotek 

börjar förekomma under 2006 och att spel med våld eller sexistiskt innehåll bojkottas, t ex Grand 

Theft Auto. Det ologiska i att biblioteken exkluderar våldsamma spel men att deras lånefilmer 

inkluderar både Kill Bill och Motorsågsmassakern uppmärksammas och diskuteras.181 Totalt sett 

kan här ses en större skillnad mellan debatten i U.S.A. och Sverige i det att ett mindre populärt spel 

som Postal 2 blir föremål för ett yttrandefrihetsmål istället för tidigare nämnda och betydligt mer 

populära spel (som Grand Theft Auto). Postal 2 skapade förvisso en del uppmärksamhet i U.S.A. 

men i jämförelse med all debatt kring Grand Theft Auto är det en enorm skillnad.182 Om detta beror 

på Åsards dokumentärfilm där en större mängd filmage från Postal 2 förekom står dock oklart. Att 

påträffa spelet under denna tid i affärer uppgavs dock vara relativt svårt om man inte exakt visste 

vad man letade efter (då få affärer överhuvudtaget sålde spelet) samt det faktum att endast ca 200 

spel då hade sålts i Sverige.183 

 

Några omfattande våldsdåd (likt U.S.A.) som spär på debatten om spelvåld saknas i Sverige. Det 

som ligger närmast är debatten som uppstår år 2007 när det svenska ungdomsvåldet uppges ha ökat 

i samhället. Debatten förekommer under år 2007 och 2008 och spelvåld anses ha en stor del i den 

negativa utvecklingen av ett flertal debattörer.184 Dock lugnar den ner sig under 2008 och det som 

påträffats under resten av året kan beskrivas som relativt lågmält i sammanhanget och sammanfattas 

med att kristdemokraten Anders Bergsten vill förbjuda spelet Grand Theft Auto 4 men får svar på 

tal av kulturprofilen Orvar Säfström som menar att Bergsten missat att spelet inte är gjort för 

barn.185 Liknande tendenser tillhör generellt sett speldebatt i sin helhet då faktum är att spelen trots 

åldersmärkning ändå förekommer i ej avsedda åldrar. År 2009 återfinns inte heller mycket alls som 

behandlar våld förutom en debatt i SVT, två debattartiklar som berör spel och spelvåld samt ett 

våldsdåd i Tyresö där en psykiskt sjuk 18-åring inte kunde spela spel p.g.a. trasig 

internetuppkoppling och gick ut och knivhögg en 15-årig flicka.186 Våldsskildringsrådet rapporteras 

även försöka öka förståelsen för ungdomars dator- och internetbaserade aktiviteter hos de äldre 

generationerna år 2009.187 Våldsskildringsrådet ombildas sedan till Statens medieråd efter beslut i 

Riksdagen år 2010.188 Att en statlig myndighet söker öka förståelsen och kunskapsnivån kring spel, 

snarare än att betona farorna, har påträffats t ex i Sverige och Danmark men detta verkar annars 

oftast utföras av ideella organisationer samt åldersmärkningsorganisationerna PEGI och ESRB. 189 

 

Debattörer har under en längre tid också hänvisat till att det finns forskningsstudier som pekar på att 

barn blir aggressiva av att spela våldsamma spel, något som i synnerhet förekommer efter 

millenniumskiftet. Den amerikanska debatten kring spels effekter på barn och unga kom också 

igång på allvar under av 00-talet.190 Även om det har funnits forskning som tyder på att 

underhållningsvåld i spel i sig inte förmodas vara särskilt skadligt har den typen av forsknings 

existens knappt varit uppmärksammad alls i svensk medias rapportering, åtminstone inte innan 

2006. Det är istället den negativa forskningen som har varit märkbar i våldsfrågorna och har innan 

dess förvisso bestridits av akademiker men som sällan själva hänvisat till forskning. År 2006 

konstateras det av flera, bl a Statens Folkhälsoinstitut att det inte finns några övertygande bevis på 
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att det kan ”påvisas något samband mellan ökad aggressivitet och datorspel”.191 År 2008 

uppmärksammas dock en svensk studie som pekar på att våldsamma spel stressar kroppen mer än 

spel utan våld men att man skulle bli mer aggressiv har man inte hittat några direkta belägg för.192 

År 2010 bryter en omfattande debatt ut (rörande forskning) efter att en omfattande sammanställning 

av över 100 studier (vilken innefattar över 130 000 individer/försökspersoner) uppmärksammats av 

media och pekar på att spelande av våldsamma spel sänker förmåga till empati och moraliskt 

resonerande samt ökar aggressiviteten, i synnerhet hos unga och barn.193 Under nästkommande år 

består också debatten av ett konstant hänvisande till olika forskningsresultat som antingen pekar på 

det ena eller det andra i våldsfrågan. Debattens deltagare består liksom i U.S.A. bl a av psykologer, 

läkare, forskare, pedagoger, föräldrar, spelutvecklare, politiker, kriminologer, kulturvetare. I Sverige 

består dock de största motståndarna till underhållningsvåldet av en liten grupp hjärnforskare från 

Karolinska Institutet som menar att unga hjärnor lättare formas av våldsskildringar. Spelmediets 

försvarare menar dock att trots tidigare nämnda sammanställning av studier som pekar på spels 

medförande negativa effekter saknas det dock ett samstämmigt och enigt forskningsläge. I övrigt 

menas det också att det alltid finns mer än en orsak till att en person blir aggressiv och 

metodologiska brister i forskningsstudierna påpekas bl a av Medierådet som i sin tur ger ut en 

sammanställning av forskning.194 I detta är det mycket tydligt hur Medierådet ställer sig till 

spelvåld. De försvarar inte spelvåld på något sätt men anser inte heller att det skulle vara särskilt 

farligt för barn (i goda hem). I övrigt läggs en stor tillit till att föra en belysande dialog, branschens 

självreglering och innehållsmärkningen. 

 

En ökad tyngdpunkt på forskning kan man se redan år 2006 i Sverige men den huvudsakliga 

forskningsbaserade debatten om våld kan sägas vara som mest aktiv mellan år 2010 – 2012, även 

fast vissa inslag fortfarande syns fram till år 2014. Aktuella ämnen under denna tid involveras även 

i debatten ett fåtal gånger, t ex det ökade ungdomsvåldet samt Breivik. I övrigt håller sig debatten 

relativt neutral till samtida våldsdåd. När svenska mord uppmärksammas och det nämns att 

mördaren älskade dataspel går dock artiklarna ofta inte djupare in på ämnet.195 Inte ens att mördaren 

Peter Mangs spelade våldsamma spel mynnar heller ut i någon ensidig förklaring av hans 

handlingar.196 Vissa försök görs dock i anknytning till Anders Behring Breiviks spelande av World 

of Warcraft och Call of Duty: Modern Warfare 2.197 Här kan man dock se samma typ av argument 

som Grossmans i rubriker som menar att Breivik tränade med krigsspel.198 Intressant (och nästan 

lite märkligt) är dock att någon koppling till det omdiskuterade terrorist-uppdraget i Call of Duty: 

Modern Warfare 2 (där spelaren själv vid ett tillfälle välja att delta i en massaker av civila) och 

Breivik aldrig görs i media (trots att Breivik spelade spelet).199 Diskussioner om Breviks spelande 

pågår ändå en viss tid tills flera går till protest mot det rådande tonläget.200 I slutskedet av Breivik-
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rättegången konstateras det dock av vissa att Breiviks spelande snarare tydde på att han var socialt 

fungerande (i World of Warcraft) och ej avemotionaliserad.201 Detta är anmärkningsvärt i det hur 

media väljer att lägga fram det, t ex som i rubriken ”Rätten: Dataspelet visar att Breivik är frisk”.202 

Något liknande har inte påträffats i anknytning till en så våldsam händelse, varken i Sverige eller i 

utlandet, d.v.s. att det uppmärksammas att psykologer och beteendevetare anser att en mördares 

spelande indikerar mental hälsa, snarare än motsatsen. Det är möjligt att dylika företeelser har 

förekommit i liknande fall men ej i den rapportering som här har tagits del av rörande andra 

omfattande våldsdåd och dess rättegångar. 

 

Under 2013 och 2014 är debatten kring spelvåld i betydligt mer lugn och sansad och inga 

moralpaniska tendenser kan skönjas, men några få oroliga röster hörs dock här och där i media (i 

synnerhet inom skolvärlden). Statens Medieråd står dock fast vid sin uppfattning om att det inte går 

att göra någon koppling mellan spelvåld och aggressivitet samt belyser en samling av 106 

forskningsstudier som pekar mot denna slutsats.203 Vikten av att föräldrar bör vara närvarande och 

deltagande i sina barns liv och vanor betonas dock vid ett flertal tillfällen.204 Även Fredrik Reinfeldt 

konstaterar att spel förmodligen är som vilken annan ungdomskultur som helst och drar sig till 

minnes att när han var ung ”var det videofilmer som ansågs vara farliga”.205 Något annat 

statsöverhuvud som öppet har sökt avdramatisera debatten har inte heller påträffats någon 

annanstans i undersökningen. Detta inslag, kan dock ses som en ytterligare antydning på att 

inställningen till spel i Sverige vid denna tid var långt ifrån moralpanisk överlag.  

 

En mer forskningsbaserad debatt är visserligen något som tillkommer gradvis men framstår av 

undersökningen att döma som mest aktuell mellan 2006-2014. I slutet av denna period är det dock 

mest hjärnforskarna på KS som håller denna typ av debatt vid liv. Vad som får debatten att lugna sig 

åren efter detta framgår dock inte helt. Viss forskning kring spelvåld lyfts dock fram i media även 

under 2013 och 2014 men någon omfattande debatt om just spelvåld uteblir (av media att döma). 

Det som tyvärr saknas i media i anknytning till spelvåldsrelaterade forskningsstudier under hela 

tidsperioden (1998-2014) är dock en inblick i själva forskningen och dess tillvägagångssätt. 

Begrepp som ”catharsis theory”, ”General Arousal Theory”, ”General Aggression Model.”, 

samt ”The Active Media Perspective” förekommer i princip inte alls i tidningarna även fast vissa 

forskningsstudier i relation till artiklarna begagnar sig av dessa begrepp.206 När ”ny forskning” 

presenteras i svensk media har istället resultaten lyfts fram (dock av naturliga skäl) utan någon 

översiktlig beskrivning av forskningens metoder. Det som är märkbart trots detta är att forskningen 

även i Sverige i många fall har kritiserats för att ha problem med kausalitet, statistik, definitionerna 

av både spel och aggression samt att inte vara tillräckligt nyanserad i allmänhet.207 Denna brist på 

ett nyanserat forskningsläge kring ämnet ifråga framstår dock inte som exklusivt för Sverige på 

något sätt.208 

 

Med hela debatten diskuterad och redogjord för bör också några övergripande teman tillses, t ex det 

faktum att Sveriges debatt skiljer sig avsevärt rent proportionerligt mot den som har förts i U.S.A. 

vad gäller ämnen och teman. Vissa gemensamma trender, reaktioner, aktörer (t ex Grossman) 

förekommer dock men den svenska debatten urartar aldrig till fullskalig moralpanik vilken den kan 
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ha ansetts ha gjort i U.S.A. vid flera tillfällen (under 90-talet och i början av 00-talet). Det går att 

begrunda huruvida debatten hade sett annorlunda ut om Sverige hade drabbats av våldsdåd av 

samma typ som Tyskland och U.S.A. Det närmaste inhemsk ”våldsdådsbaserad” debatt Sverige 

kommer är debatten kring det ökade ungdomsvåldet som dock inte inte kan anses likvärdig i sin 

omfattning.  

 

Trots att det inte råder moralpanik av tidigare mått mätt (kring t ex tecknade serier eller videovåld) i 

Sverige är rapporteringen kring spelvärlden till en början dock övergripande negativ, skeptisk, 

nedlåtande och framförallt orolig för det ”nya” (inte bara spelvåld). Detta bör ses mot bakgrunden 

att massmedia till sin natur sällan fokuserar på positivt laddade nyheter. I flertalet av de ca 1000 

artiklar från dagspress (spelpress ej inkluderad) som här har undersökts finns det en stor mängd 

negativt laddade åsikter kring denna kulturform. Intressant är dock att artiklar om farorna med spel 

som berör andra ämnen (som t ex spelberoende och koncentrationssvårigheter) sammanlagt är fler 

än de spelvåldsrelaterade, vilket visar på en mycket lite oro kring spelvåld, samt en viss generell 

tolerans gentemot våld inom ungdomskultur i allmänhet. Det finns också många positivt laddade 

artiklar om spelmediet och spelkultur men dessa kan inte påstås överskrida de negativa, d.v.s. om 

man inte tillgodoräknar dagstidningarnas spelrecensioner (som i sin form indirekt erkänner spel 

som en viktig kulturform). Det faktum att samtliga tidningar succesivt har börjat recensera 

nyutkomna spel (på samma sätt som aktuella biofilmer) på senare år talar också för att spelmediet 

gradvis fått en allt större och given plats i den svenska kultursfären.  

 

Liksom i andra länder har forskningen i Sverige i många fall kritiserats för att ha problem med 

kausalitet, statistik, definitionerna av både spel och aggression samt att inte vara tillräckligt 

nyanserad i allmänhet, något man kan uttyda även av nyss nämnda debatt.209 Dessvärre är 

forskningen inte tillräckligt ingående presenterad i Sverige, åtminstone inte i dagspress, för att 

möjliggöra en fördjupad analys av generella tillvägagångssätt, metodologi och hypoteser. I den 

svenska debatten är dock många debattörer överens om att mer forskning behövs på ämnet samt att 

det rör sig om en ny form av eskapistisk populärkultur vars sociala bidrag endast framtiden kan 

utvisa, en uppfattning man även stöter på i andra delar av världen (som tidigare har nämnts).210 

 

En ytterligare sak som står ut ordentligt från den övergripande debatten är vilken vikt som har lagts 

vid spelberoende som samhällsproblem i Sverige. Om man får tro tidningarna har spelberoende 

varit ett nästintill lika aktuellt ämne som spelvåld i Sverige. Spelberoende är även något som har 

intresserat Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet betydligt mer än farorna med spelvåld under 

angiven tidsperiod. Rent moralpaniska artiklar kring detta har också hittats under undersökningen, 

dock ofta i anknytning till Owe Sandberg och Fair Play. I dessa artiklar benämns ibland våldet i spel 

som negativt men framställs inte som en lika stor samhällsfara som spelberoendet. Debattörer som t 

ex Owe Sandberg som har gjort sig en karriär av sin kamp mot spelen finns det också både i U.S.A. 

och i Sverige. Att även tidigare moralpanik kring andra medier och ungdomskulturer har en klar 

koppling till speldebatten kan också skönjas. Nämnvärt i sammanhanget är t ex Fair Plays koppling 

till Bejerot, som i sin tur var tydligt influerad av Fredric Wertham.211 

 

Medierådets informativa uppgift i Sverige har förstärkts av att få andra aktörer inom debatten 

ansträngt sig till att föra en lika nyanserad dialog. Att Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet har 

bidragit en viss del till debatten (men inte i samma utsträckning) bör dock nämnas i sammanhanget. 

Medierådets agerande är dock anmärkningsvärd, något som även Svensson påpekar, då det rör sig 

                                                 
209Egenfeldt-Nielsen, 414-420, Dagens Nyheter. 2010-12-21, Dagens nyheter. 2010-12-22, Dagens Nyheter. 2010-12-

18, Dagens Nyheter. 2010-12-19  , Svenska Dagbladet. 2010-12-18, Aftonbladet. 2010-12-18, Expressen. 2010-12-

18, Expressen. 2010-08-23 
210

 Egenfeldt-Nielsen, s. 243 
211 Svensson. s. 6,16-17, URL: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.16353/ar-dina-barn-beroende-av-skarmen 

(hämtad 2015-03-22) 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.16353/ar-dina-barn-beroende-av-skarmen


33 

 

om en statlig sammanslutning som i sin tur har skapats på grund av ren moralpanik kring 

våldsskildringar.212 Sammantaget framstår också Medierådet (och dess tidigare inkarnationer) inta 

en relativt tolerant inställning till spelmediet mellan 1998-2014 (förutom möjligtvis Inger 

Segelströms deltagande i Dödligt Spel213) och ägnar sig snarare mycket åt att lugna ner, 

avdramatisera och motverka allmän oro kring spel samt på ett pedagogiskt sätt öka kunskapen om 

spelmediet hos de äldre generationerna. I och med detta arbete dras slutsatsen att Sveriges debatt på 

flera sätt är relativt olik den som har förts i andra länder, t ex U.S.A. och Tyskland. Många faktorer 

pekar också på att Sverige är tolerant och vänligt inställt till spelmediet som företeelse jämfört med 

många andra västerländska länder som har påträffats i undersökningen.  

 

Metoden som används i undersökningen i detta arbete medför ett antal faktorer som bör beaktas, bl 

a internet som mekanism och fenomen. Att bevakningen av den tidiga debatten (inom 1998-2014) 

till viss del inte har bevarats online i samma utsträckning som på senare år står klart redan från 

början då flera av dagstidningarnas internetbaserade arkiv inte är heltäckande mellan 1998-2014. 

Att internet befann sig i sin barndom vid undersökningens början (1998) medför även att nya 

publiceringssystem och lagringstekniker har ersatt äldre varianter och ändrats med tiden är också 

faktorer som man bör ha i åtanke. Trots detta vidhålls av undersökningen att döma att det ändå går 

att skönja en ökad rapportering samt ett ökat intresse för spelmediet och dess egenskaper under den 

aktuella tidsperioden. Som kulturform har spelmediet ökat i betydelse i samma takt som dess 

förekomst har ökat i hushållen, något man bl a kan uttyda i nyhetsbevakningen av spel samt att spel 

recenseras i tidningarna på nästan samma sätt som film. Att svenska museum (och t o m konserthus) 

satsar mer på spelkultur är även betydande i sammanhanget. När det gäller undersökningens resultat 

bör därför faktorer som spelmediets ökande kulturstatus och internets (till en början) inkonsekventa 

bevarande vägas mot varandra för att bidra till att skapa en lämplig uppfattning rörande debattens 

aktuella omfång. Att mediets kulturstatus har ökat i det svenska samhället tyder dock på att den 

allmänna oron för spelvåld är förhållandevis liten och långt ifrån moralpanisk, åtminstone under 

senare år under tidsperioden 1998-2014. Här bör man dock också se till branschens senare satsning 

på spel för hela familjen (i t ex konsolen Nintendo Wii, spelserierna Guitar Hero, Just Dance, The 

Sims med flera). 

 

Det finns även andra faktorer att ta i beaktande när det gäller dagspress. Några av dessa är 

sensationsjournalistiken, det faktum att massmedia till sin natur gärna tenderar att överdriva, och i 

synnerhet fokuserar på negativt laddade ämnen i allmänhet. Rubriker kan även ofta förmedla ett 

starkare budskap än artikelns egentliga innehåll (vilket i många fall är gällande för artiklar om 

spelvåld som påträffats under arbetets gång). Att läsa en argumenterande artikel är inte heller alltid 

detsamma som att ”lyssna på hela samhällets åsikter”. Dock har detta arbete ämnat att hitta så 

många källor som möjligt inom angiven tidsram för att kunna förmedla en så bred och korrekt bild 

som möjligt. Det går också att reflektera över huruvida vissa personer i debatten har blivit 

felciterade (vilket är lätt hänt i textbaserad media). I flera fall i undersökningen har även viss 

okunskap kunnat märkas hos journalisterna rörande deras artikelämnen. Det ska dock tilläggas att 

det endast rör sig om ett fåtal artiklar där grova källkritiska fel har begåtts. I vissa fall har de till och 

med bidragit till att ge en mer klar bild av hur debatten kring spelvåld har förts, t ex i fallet rörande 

kritiken mot Grand Theft Auto.214 
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För vidare forskning och annorlunda tillvägagångssätt skulle eventuellt Ungdomsstyrelsens, spel-

pressens, och/eller spelbranschens och/eller spelkonsumenternas perspektiv samt SR och SVT:s 

rapportering och program kunna vara föremål för undersökning. Att gå igenom all befintlig svensk 

spelpress skulle också kunna ge en helt annan bild av debatten (men samtidigt förmodligen ett mer 

subjektivt och vinklat perspektiv). Det sistnämnda är dock problematiskt då debatten till stor del har 

utspelats på sociala medier och internetbaserade forum under senare tid (vilket gör det svårare att få 

en bred överblick på grund av dess fragmenterade natur). Även att intervjua svenska utvecklare för 

att få deras syn på debatten skulle kunna vara intressant ur ett svenskt spelutvecklingshistoriskt per-

spektiv. Att undersöka spelrelaterade internetforum där konsumenter vädrar sina åsikter är också en 

sätt att tillskansa sig mentalitetshistoria kring ämnet. I övrigt står det klart att vissa ämnen och dis-

kussioner rörande spel än så länge mest förekommer i den svenska akademiska världen och en in-

blick med hjälp av t ex en mer sociologisk samhällsanalys skulle förmodligen medföra att en annan 

typ av resultat skulle kunna erhållas. I övrigt skulle också en undersökning kunna innefatta den 

svenska synen på underhållningsvåld i sin helhet, d.v.s. inte bara inom spel, utan även film, musik 

och litteratur vilket skulle förmedla en ännu mer klar bild av det svenska samhället. Att innefatta en 

större tidsinramning skulle också kunna förmedla hur Sverige har utvecklats i dylika frågor. Som 

svar på frågorna ”på vilket sätt har den offentliga debatten kring spelvåld förts och sett ut i Sve-

rige?” samt den underindelade ”på vilket sätt har spelvåld hanterats och uppmärksammats av me-

dia?” har dock tillämpning av detta arbetes metod gett de resultat som här har delgetts.  
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