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Sammanfattning 

Den här uppsatsen har som syfte att se om det finns skillnader i hur föräldrar och barn 

uppfattar datorspelande men även om pojkar och flickor ser datorspelande på olika sätt. 

Datorspelande finns i många former och har blivit en stor del av vardagen, speciellt när 

det gäller dagens generation som är uppvuxna i ett konsumtionssamhälle där media ofta 

vänder sig till de unga konsumenterna. För att undersöka om det skiljer sig i hur barn 

och deras föräldrar upplever datorspelande har en enkätundersökning genomförts på en 

skolklass i årskurs 7 samt deras föräldrar, samtliga 25 elever och 18 av de 25 tillfrågade 

föräldrarna svarade på enkäten, svaren samt den tidigare forskningen som redovisas 

ligger till grund för materialet i den här studien. Då studien stötte på en del problem som 

ledde till ett byte från kvalitativ till kvantitativ metod kommer konsekvenserna det hade 

för studien att redovisas mer ingående i metod delen. Resultaten i studien berör 

huruvida barn och föräldrar ser olika eller lika i fråga om datorspelade. I uppsatsen 

framgår det att barn som använder datorn mest enligt både föräldrar och barnen själva, 

det är även ovanligt att föräldrar spelar, eller talar om spel, med sina barn. Det visar sig 

även att föräldrar inte anser att det är kul med datorspel och att de flesta aldrig spelar, 

vilket kan betyda att det finns en generationsskillnad. Föräldrar anser inte heller att barn 

lär sig av datorspel i samma utsträckning som barnen själva vilket kan bero på att 

föräldrar inte ser barnens skolresultat på samma sätt som till exempel en lärare. Att 

föräldrarna ansåg att barnen sitter lite vid datorn kan visa på att barnkulturen idag ser 

datorer som ett verktyg, som kan ha positiva egenskaper. Barn och föräldrar har inte 

heller samma uppfattning om huruvida de i familjen har regler om datorspelande, fler 

föräldrar än barn angav att de hade regler för till exempel hur sent man får spela, 

möjligtvis beror det på konflikter i familjen eller att föräldrar vill verka ”duktiga”. Det 

finns även en skillnad i spelande mellan pojkar och flickor, få flickor angav att de spelar 

datorspel, det kan tyda på att datorspelande är en fortsatt stereotypt manlig hobby eller 

att flickor inte vill tala om att de spelar då det inte är lika socialt accepterat. 

Nyckelord 

Datorspel, hobby, generationer, kön.
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1.Inledning 

I dagens teknologiska samhälle har datorer blivit en del av vårt vardagliga liv (Crawford 

2012). På samma sätt som man förr läste en bok eller spelade sällskapsspel har idag datorspel 

delvis ersatt sättet vi slappnar av på och har även blivit ett sätt att umgås (Rönnberg, 2006) 

Tekniken går ständigt framåt och datorspel får allt mer dragningskraft, de blir mer 

verklighetstrogna och har mer komplexa handlingar, tillverkare blir även bättre på att utveckla 

spel för alla olika åldersgrupper då intresset ökat det sista decenniet (Statens medieråd, 

2012a). Internet har till stor del ökat spridningen av datorer i hemmen och ökat den dagliga 

användningen av datorer, även bland barn. När barn först börjar använda sig av datorer är det 

främst genom spel, oftast spel som inte kräver läs eller skrivkunnighet, med åldern blir spelen 

mer komplicerade. 

 Datorspelandet är något som många uppfatta som ett problem eftersom det ofta kan bli något 

som upptar mycket av barnets tid, det kan leda till konflikter i familjen (Statens medieråd, 

2012b), men spel kan också ses som något bra då datorspel kan vara ett sätt att umgås, i unga 

år kan det även vara ett bra läromedel (Rönnberg, 2006). Enligt många studier är föräldrar 

ofta negativt inställda till datorspelande och det finns en rädsla att datorspel är för våldsamma 

eller att det är beroendeframkallande och kan leda till sociala problem (Statens medieråd, 

2012b).  Det finns även en skillnad i hur barnen uppfattar föräldrarnas syn på datorspelande, 

ungefär hälften av de tillfrågade barnen tycker att föräldrarna aldrig pratar med dem om spel, 

Internet eller TV, men en fjärdedel av föräldrarna själva tycker att de ofta pratar med barnen 

om det (Statens Medieråd, 2010). Brun skriver i sin bok att många föräldrar anser att de har 

för dålig kunskap om dator och TV-spel och att det kan vara en anledning till att man 

undviker ämnet (Brun, 2005). Statens Medieråd påpekar i rapporten Spel spelar roll, du spelar 

roll (2012a), att det kan vara i förälderns eget intresse att sätta sig in i barnens spelande 

eftersom det är en så naturlig del av de ungas vardag, rapporten menar att föräldrar genom att 

fråga hur det är i spelvärlden och visa intresse för barnens spelande kan bli ett sätt att ta större 

del av barnens liv. Brun skriver i sin bok att det kan vara bra att spela med sina barn då man 

får en bra översikt på vad barnet gör och att man även kan reglera tiden som läggs på att spela 

(Brun, 2005). 

Jag har valt att göra den här studien då jag anser att mer forskning om ämnet behövs, 

datorspelande är just nu väldigt uppmärksammat även i media, i debatter, på TV och i 
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tidningar och fokus är ofta på hur det påverkar dagens unga i det långa loppet. Spelvärlden är 

enorm och det finns olika typer av spel, TV-spel, datorspel och mobilspel och de är alla här 

för att stanna, de utvecklas ständigt för att locka fler användare och det är tydligt att spelandet 

kryper längre ner i åldrarna och det gör att det är ännu viktigare att forskning kan visa både de 

negativa och positiva sidorna i hur datorspel påverkar dagens unga.  

Den här uppsatsen kommer främst att behandla barn och föräldrars åsikter om datorspelande. 

Studien riktar in sig på barn i 7e klass som i en enkätundersökning har svarat på vad de anser 

om sitt eget datorspelande samt vad de tror att deras föräldrar anser om det. Uppsatsen 

behandlar även föräldrarnas syn på sina barns datorspelande, föräldrarna till barnen kommer 

genom en liknande enkät få besvara ungefär samma frågor som ställts till barnen, syftet med 

det är att se om det finns likheter eller skillnader i deras syn på datorspelande. De flesta 

studier som gjorts om ämnet här i Sverige har hittills genomförts på barn i innerstadsskolor, 

den här studien kommer därför att undersöka en skola i Stockholms förort med en kulturell 

mångfald. Detta för att bredda forskningen om ämnet och öppna upp för fortsatt forskning om 

det finns skillnader mellan inner/ytterstad samt kulturellt.  

Under rubriken syfte och frågeställning förklaras det mer ingående vad uppsatsen vill 

undersöka och den specifika frågeställningen. I avsnittet om tidigare forskning kommer 

tidigare studier och teorier beskrivas. I metod delen kommer tillvägagångssättet under 

enkätundersökningen behandlas mer ingående. I ett senare avsnitt kommer resultaten från det 

insamlade materialet redovisas med en efterföljande analys samt diskussion. 

 

2.Syfte, frågeställning och 

avgränsning 

2.1.Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åsikter föräldrar och ungdomar har om 

datorspelande. Studien ska ta reda på om det skiljer sig mellan ungdomar och föräldrars 

åsikter och huruvida pojkar och flickor ser olika på datorspelande. För att undersöka det har 
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det genomförts en enkätundersökning på att litet urval respondenter. Studien kommer att 

göras i en förort till Stockholm, bland eleverna i en skolklass i årskurs sju samt deras 

föräldrar. 

 2.3. Frågeställningar 

Datorspelande har blivit allt vanligare bland ungdomar då de flesta ungdomar i Sverige idag 

har tillgång till en dator i hemmet samt tillgång till Internet, för att få mer förståelse om just 

datorspelande kommer undersökningen försöka besvara följande frågeställningar: 

 

 Vad anser föräldrarna och ungdomarna i denna studie om datorspelande? 

 Finns det skillnader eller likheter i föräldrar och barns syn på datorspelande? 

 Finns det skillnader i denna studie i hur pojkar och flickor ser på datorspelande? 

2.4.  Avgränsningar 

Undersökningen är uppbyggd av de åsikter föräldrar och ungdomar från samma familj har om 

datorspelande. Avgränsningen är en specifik skola som ligger i förorten till Stockholms län, 

där en skolklass i årskurs 7 och deras föräldrar fick svara på en enkätundersökning. De vuxna 

som svarade på föräldrarenkäten, är föräldrar till de barn som har svarat barnenkäten. Den här 

studien har undersökt just en klass och deras föräldrar för att lättare se om det är skillnader i 

hur man uppfattar datorspelande inom samma familj. Förhoppningsvis går det att se om det 

empiriska materialet, som samlats in för denna uppsats, skiljer sig eller inte från den tidigare 

forskning som gjorts inom ämnet.  

 

3.Tidigare forskning. 

3.1. Teknologiska framsteg 

Datorspelande genomgår en förändring, de många plattformarna och en mångfald av spel i 

alla olika genrer, den integrerade teknologin i till exempel mobiler och TV gör att den stora 
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massan får tillgång till datorspel, och gör det till en populär underhållning. Det är även denna 

utveckling av flera kontexter för datorspelande som ökar den sociala beskaffenheten av 

spelande vilket underlättas av de sofistikerade teknologiska framstegen (Bryce och Rutter, 

2003). 

Crawford (2012) skriver att datorspel är svårt att definiera då det är både media och spel, de är 

även mer interaktiva än andra media former, spelen är gjorda för att användaren ska delta i 

handlingen, men att spela är även en källa för information då spelaren ofta vet vad som måste 

göras för att handlingen ska fortgå. Crawford menar även att datorspel är ett sätt att lära sig 

mening och förståelse då det är en aktiv och social process av tolkning och återkoppling. Han 

anser även att datorspel ska ses som ett fysiskt rum, framför och i skärmen (Crawford, 2012).  

Ekonomiskt sett är barn och ungdomar en stor del av spelindustrins målgrupp. Teknologiskt 

syns det även på hur användarvänliga datorer är och att datorer i olika prisklasser klarar de 

flesta spel samt på mångfalden av handhållna enheter samt TV-spel, detta möjliggör att de 

flesta på något sätt har tillgång till någon typ av spel (Fromme, 2003). 

Rönnberg påpekar att konsumtionssamhället idag inte är lika strikt när det gäller att framstå 

på ett visst sätt, många produkter är fria från tidigare värderingar vilket gör att barn blir 

färgade av att barnkulturen är mer kommersialiserad än den var tidigare, hon menar även att 

lärandearenorna ser annorlunda ut i och med dagens konsumtions och mediasamhälle 

(Rönnberg, 2006). 

3.2. Spelande som hobby 

Spelande har blivit en populär fritidssysselsättning för barn och ungdomar, enligt Statens 

medieråd spelar 9 av 10 barn just som fritidssysselsättning, i åldersgruppen 9-16 år så uppger 

30 procent att de spelar dator- eller tv-spel varje dag. Det finns statistik som visar att 

spelandet ökar i popularitet och att det kryper längre ner i åldrarna (Statens Medieråd, 2010).  

Teknologin blir mer och mer integrerad i våra liv både socialt och fysiskt, och har blivit ett 

sätt att skapa relationer med andra individer såväl som med andra saker. Det är även vanligt 

att datorspelande är något som kombineras med andra sysslor som att läsa, lyssna på musik 

eller titta på TV (Crawford, 2012).  

Fromme (2003) skriver att barn blir tidigt introducerade i datorteknologi i och med att nästan 

alla har tillgång till en dator i hemmet, kulturella och sociala förändringar har gjort att 

pedagogik och utbildning idag handlar om media kompetens, där barnen först lär sig hantera 

datorer och att det sen leder till en informell inlärning i gaming kulturen, med gaming menas 
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själva spelandet av datorspel. Han påpekar även att den interaktiva median kan ha blivit ett 

substitut för andra fritidsaktiviteter och att detta lett till ett skifte mot en mer individuell och 

inomhusorienterad aktivitet, Frommes egen forskning visar dock att datorspelande är något 

barn väljer att göra när de är uttråkade eller mellan andra aktiviteter (Fromme, 2003) 

Enligt Brun kan spelande vara en avkoppling där individen kan gå in i en annan värld och 

slippa tänka på andra saker, därför kan det vara svårt att få någon att sluta spela då individen 

plötsligt har massor timmar att fylla med annat (Brun, 2005). Även Rönnberg skriver att 

datorspelande har ett mål och ger spelaren en utmaning vilket leder till att individen lätt 

glömmer bort sig då det sällan blir tråkigt att spela, hon anser att speciellt ungdomar kan tycka 

att det är befriande att slippa vara själv reflektiv en stund (Rönnberg, 2006) 

3.3. Barn och ungdomars utveckling och 

datorspelande 

Enligt Brun (2005) är positiva effekter av datorspelande att barn kan förbättra sina kunskaper 

i engelska samt att vissa spel är pedagogiska, en annan viktig egenskap är de teknik kunskaper 

som kommer med hanterandet av datorn som kan komma att vara en bra hjälp i livet samt att 

spelande kan skapa kontaktnät över hela världen. Brun (2005) skriver om en annan positiv 

effekt nämligen att spelande kan förbättra arbetsminnet samt förmåga till problemlösning. 

Även Rönnberg tar upp att lärande via datorn ger kunskap i teknik och att datorspelande i 

lagom doser kan ha positiv inverkan på matematik och språkkunskaper, hon anser även att 

datorspelande till skillnad från film leder till att barn inte bara lär sig tolka det som sker utan 

även att förstå och handla (Rönnberg, 2006). I Attewell m.fl.s studie får de positiva effekterna 

för datorspelande belägg, då det i deras undersökning framgår att barn som har tillgång till 

dator i hemmet får bättre resultat i matematik och stavning, det nämns det även att individen 

fick bättre självkänsla, och att spelande har positiva kognitiva effekter (Attewell, m.fl. 2003). 

De negativa effekter som oftast diskuteras är just de som även Brun hittade i sin 

enkätundersökning bland ungdomar och vuxna i samband med Fair Plays stadsturné, 

nämligen att barn som spelar för mycket får det svårare med sociala umgängen samt att 

fysiska aktiviteter blir lidande när de föredrar att sitta hemma och spela, och att den isolering 

som medföljer hindrar barn att utveckla sociala färdigheter. Brun tar även upp ett 

samhällsfenomen om en prestationsbaserad självkänsla och att datorspel är en följd av det då 
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man i många spel jagar just prestationer om att bli bättre eller få bättre resultat och att det i sin 

tur leder till att individen spelar mer och mer (Brun,2005). 

Attewell m.fl. har i sin studie även ha belägg för att barn som spelar mycket spenderar mindre 

tid ute eller med sportaktiviteter och har i genomsnitt högre BMI än de som spelar måttligt 

(Attewell m.fl. 2003). Enligt rapporten ”New Game” idrottar svenska ungdomar som spelar 

mycket i samma utsträckning som de som spelar datorspel mer sällan, de som spelar mycket 

är enligt rapporten inte heller underrepresenterade i föreningar (Ungdomsstyrelsens skrifter, 

2006). Att många anser datorspelande som en antisocial aktivitet och att det skapar en passiv 

generation är något Crawford (2012) nämner, han poängterar dock att de flesta studier har 

visat att datorspelande unga inte har färre vänner än andra, men att ett redan antisocialt 

beteende leder till att man väljer att spela mycket för att slippa interagera med andra. 

3.4. Spelande som något socialt 

Enligt Crawford (2012) måste förståelse av vad spel är komma genom att förstå den sociala 

situationen, de inblandade och deras syn på vad som sker. Även spel har sociala normer och 

regler som är påtvingade spelare och vidmakthålls av dem som deltar, men detta gäller ju 

även normer i andra sociala situationer. Datorspelande är ett sätt att prestera något både i 

själva spelet men kan även ses som en källa för social interaktion och konversation utanför 

skärmen. Idag är datorspelande något som blir mer och mer integrerat i våra liv och är inte 

något som nödvändigtvis isolerar, tvärtom visar det att de sociala interaktioner och kulturer 

som finns runt spelande att det är en vardaglig sak. Många stora datorspel har idag 

”communities” med egna sociala normer, interaktioner men även en egen kultur då det kan 

finnas ett gemensamt språk och ritualer för spelande, här är Internet en viktig källa för spelare, 

man får information och kan interagera med andra spelare i forum och liknande, Websidor 

hjälper även till att bibehålla intresset för spel då det kan hjälpa spelare som fastnat eller är 

uttråkade att komma vidare i spelet, spelare kan även dela med sig av sina erfarenheter och ge 

råd till andra. Crawford skriver även att datorspel inte bara är ett spel utan en källa till 

drömmar, det skapar minnen och konversation, identitet och vänskap, det kan man framför 

allt se genom hur spel idag diskuteras på många olika ställen som jobb, skolgård och på 

puben, alltså är det en del av och skapat av samhället (Crawford, 2012)  

Fromme har i sin studie slutsatsen att spelande inte leder till isolation utan att barn ofta spelar 

med kamrater och spelandet är fullt integrerat i kamratskapsband (Fromme, 2003). Även 
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Rönnberg (2006) påvisar att barn idag ser sportande eller spelande som en lek och att 

datorskärmen är en ny spelplan som ersatt sällskapsspel av typen bordsspel. 

Bryce och Rutter anser att spelande kan ses som ett sätt att umgås i ett redan existerande 

socialt nätverk och att just tjusningen med spelande ligger i att det är en social interaktion och 

tävlingsbaserat deltagande med familj och vänner, de skriver att spelande kan ge tillfälle att 

skapa nya sociala relationer eller nätverk och speciellt när det gäller onlinespel där spelare 

skapar guild/klaner (en grupp spelare som regelbundet spelar tillsammans) där man delar med 

sig av erfarenheter och kunnande (Bryce och Rutter, 2003). 

3.5. Föräldrar och barn, generationsskillnad om 

spelande 

Fromme (2003) menar att de nuvarande föräldrarna och lärarna socialiserade i en annan kultur 

jämfört med dagens unga, ny media är något individen själv inte vuxit upp med och är något 

individen har lättare att vara mer avogt inställd till. Fromme (2003) anser att barn aktivt deltar 

i en konstruktion och dekonstruktion av deras egen kulturella och sociala värld och att det  

inte bara ett utvecklingsstadium utan ett subjekt som utvecklar en egen kultur fortgående och 

att det är något även forskare måste ta i beaktning. 

Rönnberg nämner att generationstillhörighet är något som kvarstår, att individer fastnar i en 

stil som bibehålls med åldern och sätter spår i hur man uppfattar nya saker. Många föräldrar 

anser att det är bra och viktigt att barn tidigt lär sig datorer, men som verktyg inte bara något 

att spela spel på (Rönnberg, 2006) 

Många föräldrar har en skepsis och ger inte positiva råd om spelande, det vet många barn och 

de berättar därför sällan vad de spelar för spel, barn förväntar sig inte råd eller hjälp från 

föräldrar som inte är en del av sina barns spelande, föräldrar försöker ofta ha någon slags 

kontroll över barnens spelande och då oftast när det gäller speltid (Fromme, 2003). Enligt 

Statens medieråd är datorspelande det föräldrar tycker att barn ägnar för mycket tid åt, men 

barn själva anser att de lägger mer tid på TV tittande (Statens Medieråd, 2010) . 

Rönnberg skriver också att en av anledningarna till att datorspelande kan vara så populärt 

bland barn är att vuxna ogillar det till viss del. Barns fritid är ofta normerad av föräldrar och 

andra vuxna och det bestäms vad de får göra och när, något som barn försöker förhandla sig 

ur för att slippa sin status som barn och känslan av att vara ”småbarn”. Barn tvingas även in i 

det vuxna perspektivet och värderingar, många vuxna har enligt Rönnberg glömt hur det var 
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att vara barn då man som förälder är i en maktrelation där det ska finnas fostran och 

undervisning (Rönnberg, 2006). Även Brun (2005) skriver att barn och föräldrar har olika syn 

på spelande där föräldrar anser att barnens sociala förmågor eller skolarbete blir drabbat av 

datorspelandet, enligt Brun ansåg barnen själva att de sköter sig och att datorspelande är en 

bra fritidssysselsättning. Bruns (2005) undersökning visade att skolpersonal ansåg att 

föräldrar inte tar tillräckligt ansvar för att se till att barnen inte spelar för mycket och att 

föräldrar inte är tillräckligt engagerade i sitt barns spelande. Statens medieråd (2010) visar att 

31% av barnen svarat att de inte har regler för hur länge de får spela men bara 14% av 

föräldrarna har svarat detsamma. Brun anser att fler föräldrar borde spela med sina barn, dels 

för att umgås och ha kul tillsammans men även för att de som föräldrar får mer kontroll över 

sina barns spelande när det gäller tid och typ av spel (Brun, 2005) 

Statens medieråd (2010) visar att barn anser att föräldrar sällan pratar om spelande, Tv eller 

Internet, medan en fjärdedel av de tillfrågade föräldrarna anser att de pratar om det ofta, enligt 

statistiken spelar endast 7% av föräldrarna ofta med sina barn och 49% gör det sällan eller 

aldrig. 

3.6. Datorspelande och kön 

Enligt Bryce och Rutter (2003) dominerar fortfarande pojkar spelarenorna men sedan 90-talet 

har man sett en ökning av datorspelande bland flickor. Kvarstår gör åsikter om att spel i 

många fall vänder sig till pojkar, att de är gjorda för en manlig publik. Det fattas kvinnliga 

karaktärer som inte är stereotypa. Det antas även att kvinnor är mer tillfälliga spelare (Bryce 

och Rutter, 2003). 

Crawford (2012) skriver att anledningen till att fler män förekommer i undersökningar om 

datorspelande kan vara för att spel länge varit utformade för och av män, med manliga teman. 

Enligt Crawford beror det troligtvis på sociala faktorer som att kvinnor haft mer restriktioner 

såväl sociala som ekonomiska, det har lett till att kvinnor generellt sett inte haft samma 

tillgång till teknologi. Nu har det utvecklats spel som är inriktade på en kvinnlig marknad, 

dock består den könsinriktade marknaden. MMORPGs (Massive multiplayer online 

roleplaying games) har öppnat marknaden och spel som World of Warcraft och Everquest är 

populärt bland kvinnor, enligt Crawford kan detta bero på att det är större frihet i dessa spel 

att själv utforska världen, men även möjligheten att mötas på mer lika villkor (Crawford, 

2012). Även Bryce och Rutter skriver att det är i och med de större online spelen som 

utvecklare av spel har blivit mer benägna att tilltala en större publik och att det görs mer 



 

 9 

invecklade spel. Onlinespel ger också tillfällen att tävla mot folk utan den geografiska 

restriktionen och spelare kan själva bestämma när de har tid (Bryce och Rutter, 2003). Royse 

m.fl. (2007) skriver att media och spelindustrin har börjat se att kvinnor spelar datorspel för 

att det utvecklas fler spel för de som spelar tillfälligt, deras studie delade in kvinnorna i 

studien i tre grupper ”ickespelare”, ”måttliga spelare” och ”storspelare”. De kvinnor som 

spelade mycket valde ofta att spela actionspel och tävla mot andra spelare och utmanade på 

det sättet normen för vad en kvinna är, de definierar spel som något att bemästra och att det är 

för nöjes skull och bortser från sexualiseringen av kvinnor i spel. De väljer ofta att spela 

feminina och sexiga karaktärer, det är framträdande att kvinnor gillar att kunna välja och 

ändra på sina karaktärers utseenden och attribut. För de som spelar måttligt verkar det mest 

framträdande vara att det är en kontrollerad miljö och att det blir en avkoppling från vardagen. 

De kvinnor som spelar måttligt föredrar även vissa typer av spel som rollspel, kortspel och 

problemlösning, de drar även gränser för vilka typer av spel som män och kvinnor spelar och 

skapar på det sättet kön när det gäller spel. Det tyder på att kön och teknologi beror på en 

växelverkan (Royse m.fl. 2007). 

Beavis (2005) skriver att även om spel är könade är det svårt att se det i praktiken, det är mer 

den tid man väljer att lägga på ett spel, och hur de som spelar ett specifikt spel ser sig själva 

som formar hur de närmar sig spel och använder dem för identitetsskapande. Beavis menar att 

för att förstå kvinnliga spelare måste kontexten ses i hur kön skapas i läroplan och pedagogik 

(Beavis, 2005). Eklund skriver att den starka manliga normen i spel kan påverka om kvinnor 

väljer att berätta deras riktiga kön då kvinnor uppfattas som sämre spelare enligt många 

spelare. I spel startar manliga och kvinnliga karaktärer med samma förutsättningar och enligt 

Eklunds informanter finns det ingen skillnad i hur bra spelare man är om man spenderar lika 

mycket tid med att spela. Många kvinnor börjar spela tack vare en partner eller bror men det 

tar bara ett tag innan kvinnorna själva tar makten över sitt spelande och skapar en identitet 

och tar kontroll över sitt spelande (Eklund, 2011). Bryce och Rutter (2003) skriver att många 

kvinnliga spelare anser att de har samma spelpreferenser som manliga och det tyder på att 

spelande som hobby ökar även bland kvinnor och att det nuförtiden är en simplifierad syn att 

se spelande som en stereotypt manlig hobby. 
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4. Metod och data. 

4.1. Ursprunglig metod- Kvalitativ undersökning 

Då undersökningen ville få en djupgående analys av vad föräldrar och barn anser om 

datorspelande var det först meningen att det skulle göras en kvalitativ undersökning med mer 

väsentligt information om vad respondenterna tycker men även att via kroppsspråk och hur de 

svarar kunna undersöka hur de faktiskt uppfattar datorspelande (Edling och Hedström, 2009). 

Den ursprungliga metoden var alltså en kvalitativ undersökning där det var meningen att få 

information genom att göra fokus-grupp intervjuer med en skolklass och deras föräldrar och 

undersöka vad de anser om datorspelande. Jag valde att av etiska skäl då eleverna är 

minderåriga dela ut en förfrågan till föräldrar där jag frågade om de godkände att jag 

intervjuade deras barn, detta ledde till större problem än jag väntat mig, eftersom jag endast 

fick tillbaka ett par av dessa förfrågningar påskrivna. Trots skolans försök att få eleverna att 

övertala sina föräldrar fick jag inte ihop tillräckligt många för ens en fokusgrupp, detta 

tolkade jag som att föräldrarna nekade mig att intervjua barnen och då tiden gick fick jag 

ändra fokus. Jag valde därför att byta skola och metod. 

4.2. Slutgiltig metod-Kvantitativ undersökning 

För att göra det bästa av situationen och rädsla för att återigen inte få möjlighet att intervjua 

skiftade studien fokus från en kvalitativ undersökning till en kvantitativ enkätundersökning, 

skillnaden är att det då att det blir mindre djuplodande svar och mer begränsad information 

(Edling och Hedström, 2009). Dannefjord (1999) skriver att det inte spelar någon roll hur 

datan är insamlad utan att det är ett val utifrån vilken tid och vilka förutsättningar som finns 

rent praktiskt, detta är något som passar in på de problem jag stötte på. Det fanns helt enkelt 

inte tid eller förutsättningar att invänta svar från föräldrar eller genomföra intervjuer med barn 

och föräldrar, detta var det största skälet till att jag valde att byta metod. Då det på den 

föregående skolan hade varit problem med att få ihop svar från föräldrar samt att en 

enkätundersökning inte är lika intim som en fokusgrupp valde jag att endast fråga skolan om 

de godkände att jag gjorde undersökningen på en skolklass och det blev ett positivt utfall då 

jag fick tag på en mycket vänlig och hjälpsam klassföreståndare som genomförde 

undersökningen under en lektion,läraren även såg till att eleverna fick med sig enkäter hem 
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till föräldrar. Jag antog att det skulle vara lättare att få svar mer direkt på det sättet, dock var 

jag medveten om att det skulle bli svårare att få tillbaka enkätsvaren från föräldrar dels för att 

faktiskt få dem att genomföra enkätundersökningen, men även att eleverna faktiskt ska få med 

sig enkäten hem samt förmedla att föräldrarnas medverkan behövs, eleven ska sedan komma 

ihåg att ta med enkäten tillbaka till skolan, allt det var problem jag räknade med. Jag fick svar 

från samtliga elever alltså 25 stycken tack vare en intresserad och noggrann lärare. Av 25 

föräldrar enkäter fick jag svar från 18, vilket jag får vara nöjd med i och med svårigheterna. 

Dock kan man inte vara säker på att det resulterat i fler svar om jag hade haft ett annat 

tillvägagångssätt när det gäller enkäterna som till exempel en webbenkät eller postenkät hade 

det i sin tur medfört andra svårigheter. 

4.3. Enkäten 

Studien är en kvantitativ undersökning i form av två enkätundersökningar en för eleverna i 

årskurs 7 vid en skola i en förort till Stockholm och en enkät för elevernas föräldrar. 

Enkäterna gjordes efter inläsning på ämnet för att hitta det som är relevant i studier av 

datorspelande. Enkäterna utformades efter de frågor som kunde besvara frågeställningar men 

även frågor som kan visa om tidigare forskning stämmer även i den här studien. Båda 

enkäterna (som finns bifogade i appendix) började med en presentation av mig själv och mitt 

ämne och även instruktioner till deltagarna och en försäkran om konfidentialitet. I elevenkäten 

som bestod av 19 frågor valde jag att först fråga lite allmänna frågor för att bilda en 

uppfattning om individen och hur det kan påverkar de övriga svaren som har med 

datorspelande att göra. Från och med fråga fyra handlar enkäten om datorspelande och 

datoranvändande, först lite mer allmänt ner till fråga åtta där frågan om de spelar datorspel 

ställs, här ges även den medverkande möjligheten att inte svara på de fortsatta frågorna, detta 

för att jag ansåg att om individen inte överhuvudtaget spelar datorspel skulle ha svårt att svara 

på de fortsatta frågorna. I enkäten har flervalsfrågor och öppna frågor blandats dels för att få 

bättre svar men även för att få en mer kvalitativ ansats. Föräldrar enkäten utformades på 

samma sätt som elevenkäten då målet var att få ungefär samma uppgifter för att se om det 

skiljer sig i åsikter mellan grupperna. I föräldrar enkäten som bestod av 20 frågor var jag noga 

med att i instruktionen påpeka att svaren endast gäller det barn som går i årskurs 7 då det var 

där intresset låg. Även den här enkäten började med att fråga lite mer allmänt om familjelivet 

dels för att få en insikt i hur familjelivet kan påverka datorspelande och även för att den 

medverkande ska få en lätt ingång till enkäten. På liknande sätt som i den förra enkäten fanns 
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det alternativet att inte fortsätta svara om barnet faktiskt inte spelade datorspel. I båda 

enkäterna fanns det i slutet av enkäten en öppen fråga där de medverkande kunde skriva 

övriga kommentarer. 

4.4. Urvalet 

Undersökningen genomfördes i en skola i en förort till Stockholm, skolan ligger i en 

invandrartät kommun och har elever från förskola upp till årskurs 9. En klass har ungefär 25 

elever. Studien genomfördes på en klass i årskurs 7. Det som skiljer den här undersökningens 

urval från andra liknande enkätundersökningar om datorspelande är att jag valde att 

genomföra undersökningen på elever och deras föräldrar, alltså är svaren från samma familj 

vilket leder till att det blir lättare men även att jag med högre säkerhet kan säga vad som 

skiljer sig mellan grupperna. Dannefjord (1999) menar att urvalet påverkas av den 

datainsamlingsmetod som används, vissa kräver slumpmässigt urval och andra kan ha 

subjektiva urvalsprinciper, det sistnämnda är vad jag använts mig av då jag vill säga något om 

skillnaderna mellan just barn och deras egna föräldrar. Även Becker (2008) menar att urvalet 

är ett problem då det kanske inte representerar helheten eller låter oss dra slutsatser från det. 

Dock ser jag detta urval som en slags helhet, det är familjer med olika eller lika uppfattningar 

om datorspelande som jag tror att det ska gå att dra några slutsatser från. 

4.5 Validitet, reliabilitet, bortfall och 

generalisering. 

Validiteten innebär att kvaliten på de frågor man ställer påverkar hur väl de kan ge svar på det 

man vill undersöka. (Djurfeldt m.fl.2010). Som Djurfeldt m.fl. (2010) skriver är just 

operationaliseringen att gå från begrepp till frågeställning och mätbara frågor, det svåraste i 

en undersökning. Mina frågor kommer ur den teoretiska litteratur jag valt att använda mig av, 

dock skulle en pilotstudie ha kunnat visa hur jag hade kunnat förbättra vissa frågor (Djurfeldt 

m.fl. 2010) . Enkäterna hade en del öppna frågor som det tyvärr inte skrevs speciellt många 

svar på och i vissa fall bara ett ja eller nej, detta hade kunnat upptäckas och rättas till om en 

pilotstudie genomförts, detta var dock något jag valde bort att göra på grund av tidsbrist. 

Reliabilitet handlar om replikerbarhet, det vill säga om man genom att göra om studien skulle 

få samma svar (Djurfeldt m.fl. 2010). Jag tror att reliabiliteten i undersökningen är relativt 

hög då jag hade ganska snäva frågor och att det skulle leda till liknande resultat i en annan 
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undersökning, men som Becker (2008) skriver så är det svårt att studera exakt samma sak om 

man inte är på samma plats vid samma tid. 

Undersökningen har bortfall, både externa och interna (Djurfeldt m.fl. 2010). Externa bortfall 

finns i den form att många föräldrar inte svarade på enkäten, detta kan inte hjälpas då det 

alltid är ett problem med enkäter, det är lite allvarligare i vårt fall då jag hade en begränsad 

mängd respondenter och var beroende av dem då de var mitt faktiska urval, detta leder till en 

något snedvridet urval när det kommer till elever/föräldrar. De interna bortfallen (Djurfeldt 

m.fl. 2010) studien har är ganska stora dels på grund av de öppna frågor där många av 

respondenterna valde att inte svara, men det upptäcktes även ett annat problem med studien, 

nämligen att en frågeställning gav eleverna en chans att inte svara på alla frågor genom frågan 

”Spelar du datorspel, om inte behöver du inte svara på resterande frågor”, detta ledde till att 

en del inte svarade på resten av enkäten vilket oftast gällde flickorna, detta är något som 

kanske mer tyder på att flickor inte är benägna att erkänna datorspelande som något de sysslar 

med, men det kan även leda till att de elever som inte var särskilt intresserade av att göra 

enkäten valde att svara nej på frågan, även detta hade kunnat upptäckas vid en pilotstudie. De 

interna bortfallen leder till att det blir ett något skevt resultat, men det är något jag är 

medveten om och väljer att i resultat redovisa som bortfall. 

Generalisering är när resultaten ska vara allmängiltiga och inte bara tillämpa de enheter som 

studerats (Dannefjord, 1999) detta är något den här studien inte kan göra, eftersom det bara är 

enkätsvar från ett litet urval som inte kan säga något om hur det ser ut i alla klasser/familjer. 

För att kunna generalisera hade det dels behövts ett större urval men även en mer 

genomarbetad enkät som hade gett mer entydiga svar. Även om den här studien inte gör 

anspråk på att generalisera menar Dannefjord (1999) att generaliseringen ska vara av de 

teorier som används och inte datan som samlas in, då man genom att exemplifiera teorins 

användning visar att teorin fungerar, detta kan studien förhoppningsvis göra något anspråk på. 

 

4.6. Analys 

I början av uppsatsen skapades olika teman, som ansågs vara relevanta för uppsatsens resultat. 

Dessa teman skapades utifrån det studerade materialet som finns under tidigare forskning. 

Genom att plocka ut teman, gick det på ett enkelt och överskådligt sätt att avgöra vilka delar 

som var viktiga för att besvara frågeställningarna och utifrån det utforma en enkät som skulle 

ge svar på de frågeställningar som ansågs lämpliga att besvara syftet med studien. Som 
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tidigare nämnts i syftet är tanken med undersökningen att studera vilka åsikter föräldrar och 

ungdomar har om datorspelande. Studien ska även försöka svara på om det skiljer sig mellan 

ungdomar och deras föräldrars åsikter om datorspelande men även om det skiljer sig mellan 

pojkar och flickors svar. Arbetet med att analysera och bearbeta informationen från elevernas 

och föräldrarnas enkäter skedde parallellt i statistikprogrammet SPSS. Varje enskild fråga och 

individ matades in i statistikprogrammet för att kunna se på skillnader och likheter. När 

enkäterna behandlades lästes de igenom flertalet gånger för att säkerställa att ingen 

information förbisetts. Sedan skapades tabeller för att läsaren överskådligt ska få en bild av 

resultaten. Dock fanns det ett flertal öppna frågor som behandlades mer kvalitativt och fick 

tolkas mer ingående. Den analysmetod som användes var i huvudsak kvantitativ. I analysen 

ska det sedan redovisas hur de tabeller och resultat som enkäten gav kan tolkas utifrån de 

teorier som valts för att besvara frågeställningarna. 

5. Resultat 

Enkäterna var utformade för att kunna jämföras därför har de flesta frågorna ställts till både 

föräldrar och barn men med olika formuleringar, enkäten för eleverna var utformad för att de 

skulle svara på hur de uppfattar datorspelande och enkäten till föräldrar var hur de uppfattar 

att datorspelande påverkar deras barn i årskurs7 samt mer allmänna frågor om hur de 

uppfattar datorspelande generellt. 

Jämförelser mellan barn och föräldrar och mellan pojkar och flickor kommer att redovisas. 

5.1 Barn och föräldrar 

De tillfrågade eleverna kom från en och samma klass, det var 25 stycken elever i klassen och 

samtliga deltog i undersökningen, åldern varierade från 13-15 år. De tillfrågade föräldrarna 

var föräldrar till de barn som deltog i undersökningen, 18 av 25 föräldrar svarade på enkäten, 

åldern varierade från 35-52 år och det var sex män och 12 kvinnor som deltog i 

undersökningen. En del av frågorna i enkäten var svar på samma fråga men utformade lite 

olika, en för barnen själva och en för föräldrarna, detta för att möjliggöra en jämförelse mellan 

de båda grupperna. 
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På den öppna frågan om vilka hårdvaror som de tillfrågade har i hemmet svarade 21 barn och 

14 föräldrar att de har flera typer av hårdvara, som surfplattor, Iphones, och olika typer av 

spelkonsoler. Alla tillfrågade hade tillgång till datorer. 

En annan öppen fråga var om man spelade datorspel som sällskapsspel med någon i familjen, 

dock var det få som svarade på frågan både barn och föräldrar, fem barn svarade att de 

spelade med ett syskon, ett barn svarade att en förälder spelade med en yngre bror, och ett 

barn svarade att de i familjen spelade konsolspel tillsammans. Av de tillfrågade föräldrarna 

svarade fyra föräldrar att de spelade med sitt barn, en förälder svarade att två syskon i 

familjen spelade tillsammans. 

En fråga som ställdes till föräldrarna var om de känner oro för sitt barns spelande, frågan hade 

tre svarsalternativ, det var endast en förälder som svarade att den oroade sig mycket, åtta 

föräldrar oroade sig lite och nio föräldrar svarade att de inte oroade sig alls. 

 

Frågor som handlar om datorspelande mer generellt, huruvida barnet eller föräldern spelar 

samt om de anser att det är en bra hobby eller inte presenteras i tabell 1. 

Fråga Barn Förälder 

Spelar du/ditt barn datorspel? 

Ja 

Nej 

 

14 

11 

 

16 

2 

Spelar din förälder/du Datorspel? 

Aldrig  

Ibland 

Ofta 

(Bortfall) 

 

14 

4 

1 

 

13 

4 

 

(1) 

Anser ni att datorspel är en bra hobby? 

Ja 

Nej 

Ingen åsikt 

(Bortfall) 

 

10 

10 

5 

 

5 

11 

1 

(1) 

Vem i familjen använder datorn mest? 

Barnet 

Förälder 

Syskon 

Flera i familjen 

(Bortfall) 

 

14 

1 

4 

 

11 

1 

 

5 

(1) 

Tabell 1: Antal barn och föräldrar som svarat. 
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På frågan om de spelar datorspel svarade 14 av barnen ja och 11 nej, föräldrarna som fick 

frågan ”spelar ditt barn datorspel”, svarade 16 att deras barn gör det och två svarade att deras 

barn inte gör det. Till barnen ställdes frågan om deras förälder spelar datorspel och 14 av 

barnen svarade att deras föräldrar aldrig gör det, fyra svarade att de ibland gör det och ett barn 

svarade att dess förälder ofta spelar. Till föräldrarna ställdes frågan om de spelar datorspel 13 

svarade att de aldrig gör det, fyra svarade att de ibland spelar och det var en förälder som inte 

svarade på frågan. 

Om de anser att datorspel är en bra hobby svarade 10 barn att de tyckte det och fem föräldrar 

svarade även de att det är det, 10 barn och 11 föräldrar svarade nej och fem barn och en 

förälder hade ingen åsikt, det var en förälder som inte svarat på frågan. 

Frågan om vem i familjen som använder datorn mest var en öppen fråga där respondenterna 

själva skrev svaret, de flesta skrev ”jag själv”, ”mitt barn”, ”min förälder”, ”ett syskon” eller 

att det var flera i familjen. Av 25 elever svarade 14 att de själva satt mest vid datorn och 11 

föräldrar höll med om att barnet satt mest, en av eleverna tyckte att en förälder satt mest och 

en förälder höll med, fyra av de tillfrågade barnen ansåg att ett syskon satt mest vid datorn. 

Fem av föräldrarna ansåg att man var flera som satt lika mycket vid datorn. Det var en 

förälder som inte svarat på frågan. 

 

Mer generella påståenden om datorspelande presenteras i tabell 2. Påståendena var utformade 

så att respondenterna skulle kryssa i det man höll med om, frågorna var lika till barn och 

föräldrar 

Påståenden om datorspelande Barn Förälder 

Det är roligt 15 4 

Man kan lära sig av det 15 6 

Man kan umgås genom det 18 9 

Man får färre vänner av det 6 9 

Det tar tid från annat 15 16 

Det är tråkigt 5 3 

Tabell 2, antal barn och föräldrar som höll med om påståenden. 

 

Påståendet om att datorspelande är roligt höll 15 barn med om och fyra föräldrar. Att man kan 

lära sig av att spela datorspel höll 15 elever och sex föräldrar med om. Att det går att umgås 

genom att spela datorspel höll 18 elever och nio föräldrar med om. Att man får färre vänner 

av att spela datorspel mycket höll sex elever och nio föräldrar med om. Att datorspel tar tid 
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från annat höll 15 barn och 16 föräldrar med om. Att datorspel är tråkigt höll fem elever och 

tre föräldrar med om. 

 

Frågor om huruvida de har regler för datoranvändande/spelande, konflikter angående 

datorspel samt om hur mycket tid barnen spenderar vid datorn presenteras i tabell 3. Frågorna 

ställdes till både föräldrar och elever med olika formuleringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Antal barn och föräldrar. 

 

På frågan om de har regler för hur länge i sträck barnet fick spela svarade sju av barnen och 

11 av föräldrarna att de har det, 13 av barnen och sju och föräldrarna svarade nej, det var fem 

barn som inte svarade på frågan. På frågan om de tycker att de själva/barnet spenderar för 

mycket eller för lite tid vid datorn svarade två elever att de spenderar för mycket tid vid 

datorn, av föräldrarna tyckte sju att deras barn spenderade för mycket tid vid datorn, fyra 

elever ansåg att de satt för lite framför datorn och nio föräldrar tyckte att deras barn satt för 

lite vid datorn, 19 elever ansåg att de spenderade lagom med tid vid datorn och två föräldrar 

höll med. 

Fråga Barn Förälder 

Har ni regler för hur länge i sträck du/barnet får spela? 

Ja 

Nej 

(Bortfall) 

 

7 

13 

(5) 

 

11 

7 

Har ni regler för hur sent du/barnet får sitta vid datorn? 

Ja 

Nej 

(Bortfall) 

 

12 

7 

6) 

 

17 

1 

Tycker du att du/ditt barn spenderar för mycket/lite tid framför datorn? 

För mycket tid 

För lite tid 

Lagom 

 

2 

4 

19 

 

7 

9 

2 

Har ni konflikter angående datorspel? 

Aldrig 

Ibland 

Ofta 

(Bortfall) 

 

11 

8 

 

(6) 

 

4 

11 

3 



 

 18 

Om de har konflikter angående datorspel svarade 11 barn och fyra föräldrar att de aldrig har 

det, åtta barn tyckte att de ibland hade konflikter och 11 föräldrar höll med, det var tre 

föräldrar som ansåg att man ofta hade konflikter om datorspel, sex elever svarade inte på 

frågan. 

 

Frågor om påverkan av spel presenteras i tabell 4. Frågorna ställdes till både föräldrar och 

elever med olika formuleringar. 

Fråga Barn Föräldrar 

Vet dina föräldrar/Du vad för sorts spel ditt barn spelar? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

(Bortfall) 

 

11 

6 

 

(5) 

 

13 

1 

3 

(1) 

Försöker dina föräldrar/Du påverka vad ditt barn spelar? 

Ja 

Nej 

Mina föräldrar/ Jag litar på att barnet väljer rätt spel. 

(Bortfall) 

 

2 

12 

6 

(5) 

 

8 

3 

7 

Anser du att datorspelandet påverkar dig/ditt barns skolarbete? 

Ja negativt 

Ja positivt 

Inte alls 

(Bortfall) 

 

3 

3 

14 

(5) 

 

5 

 

13 

 

Tabell 4, antal barn och föräldrar 

 

 På frågan om föräldrar vet vad deras barn spelar svarade 11 barn och 13 föräldrar att de vet 

det, sex barn och en förälder svarade att föräldrarna inte vet och tre föräldrar har svarat ”vet 

ej” vilket kan tolkas som att de är osäkra, det var fem elever och en förälder som inte svarat 

på frågan. På frågan om föräldern försöker påverka vad deras barn spelar svarade två elever 

och åtta föräldrar att de gör det, 12 elever och tre föräldrar svarade att de inte försöker 

påverka, sex elever och sju föräldrar svarade att deras föräldrar litar på att deras barn väljer 

rätt spel. Det var fem elever som inte svarade på frågan. 

5.2 Pojkar och flickor 

De tillfrågade eleverna kom från en skolklass, totalt var de 25st i klassen, varav 13 var pojkar 

och 12 flickor. Det ställdes en öppen fråga till eleverna om frågade vilka deras tre favoritspel 
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var, på frågan svarade 18 elever, 12 pojkar och fyra flickor skrev olika typer av spel, som 

Grand Theft Auto, World of Warcraft, League of Legends, Minecraft, två flickor svarade dock 

olika sociala medier som Facebook, Twitter. 

 

Frågor om datorspelande, som om de spelar datorspel, eller om de anser att det är en bra 

hobby presenteras i tabell 5. 

Fråga Pojke Flicka 

Spelar du datorspel? 

Ja 

Nej 

 

11 

2 

 

3 

9 

Är Datorspel en bra hobby? 

Ja 

Nej 

Ingen åsikt 

 

6 

4 

3 

 

4 

6 

2 

Pratar du om datorspel med 

klasskompisar? 

Ja 

Nej 

(Bortfall) 

 

 

12 

 

(1) 

 

 

5 

3 

(4) 

Spelar du datorspel med någon i klassen? 

Ja 

Nej 

(Bortfall) 

 

11 

2 

 

2 

6 

(4) 

Tabell 5, Antal pojkar och flickor. 

 

På frågan om de spelar datorspel som var en ja och nej fråga svarade 11 pojkar ja och två nej, 

av flickorna spelade tre datorspel och nio gjorde det inte. Om datorspel är en bra hobby 

svarade sex pojkar ja på och fyra flickor, fyra pojkar och sex flickor tyckte inte att det var en 

bra hobby och tre pojkar och två flickor hade ingen åsikt. Om man pratar om datorspel med 

klasskompisar svarade 12 pojkar och fem flickor att de gjorde det, tre flickor svarade att de 

inte gjorde det, det var en pojke och fyra flickor som inte svarat på frågan. På frågan om de 

spelar datorspel med någon i klassen svarade 11 pojkar och två flickor ja, två pojkar och sex 

flickor svarade nej, det var fyra flickor som inte svarade på frågan. 

 

Generella påståenden om datorspelande, respondenterna kryssade i om de höll med eller inte 

presenteras i tabell 6. 
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Påståenden om datorspelande Pojke Flicka 

Det är roligt 10 5 

Man kan lära sig av det 11 4 

Man kan umgås genom det 12 6 

Man får färre vänner av det 4 2 

Det tar tid från annat 8 7 

Det är tråkigt 1 4 

Tabell 6, Antal pojkar och flickor. 

 

Respondenterna fick ett påstående om datorspel där de fick kryssa i de alternativ de höll med 

om av de tillfrågade var 13 pojkar och 12 flickor. Av totalt 13 pojkar höll 10 med om att 

datorspel är roligt, av 12 flickor höll fem med. Att man kan lära sig saker av att spela 

datorspel höll 11 pojkar med om och fyra flickor. Påståendet om att man kan umgås genom att 

spela datorspel höll 12 pojkar och sex flickor med om. Att man får färre vänner av att spela 

mycket datorspel höll fyra av 13 pojkar med om och två av 12 flickor. Att datorspelande tar 

tid från annat höll åtta pojkar och sju flickor med om. Att datorspel är tråkigt höll endast en 

pojke av 13 med om och fyra flickor. 

6. Analys 

6.1.Teknologiska framsteg 

Bryce och Rutter (2003) påpekar att det är de teknologiska framstegen och mångfalden av 

plattformer som gör att den stora massan får tillgång till datorspel som gör det så populärt, I 

enkäten ombads respondenterna att skriva vilka typer av plattformar de hade i hemmet och de 

flesta svarade att de hade flera olika typer av hårdvara. 

Enligt statistik från Statens medieråd (2010) anser barn att föräldrar sällan pratar om 

datorspel, därför fanns det en fråga till barn och föräldrar om deras föräldrar vet vad de spelar 

för sorts spel, 13 föräldrar och 11 barn svarade att föräldrarna vet (se tabell 4). En annan fråga 

var även om föräldrarna försökte påverka barnens val av spel, där svarade två av barnen och 

åtta av föräldrarna att de gör det, dock svarade sex barn och sju föräldrar att föräldrarna litar 

på barnens val av spel. Det kan tyda på att det idag är barn och ungdomar som är målgruppen 
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för spelindustrin (Fromme, 2003). Brun (2005) skriver att om fler föräldrar spelar med sina 

barn kan få större inflytande över vad de spelar för typ av spel. 

6.2. Spelande som hobby 

Som tidigare nämnt har spelande blivit en del av vårt vardagliga liv, och kan vara något vi gör 

i kombination med andra sysslor (Crawford, 2012) enligt de svar enkäten fick från eleverna 

spelar 14 av de 25 tillfrågade datorspel, dock svarar 16 av 18 föräldrar att deras barn spelar 

datorspel (se tabell 1), detta kan tyda på att det finns skillnader i vad som anses med datorspel, 

kanske tolkade eleverna frågan som att endast sitta vid en dator och inte se TV-spel eller 

spelande på Iphone som datorspelande. Idag har nästan alla tillgång till en dator i hemmet och 

datorspelande är något de flesta barn enligt Fromme gör när de är uttråkade, ofta mellan andra 

aktiviteter (Fromme, 2003). På frågan om datorspelande är en bra hobby svarade 10 barn och 

fem av föräldrarna (se tabell 1) att de ansåg att det var det, detta kan tyda på en 

generationsskillnad som kommer att tas upp mer ingående i ett följande avsnitt. 10 barn och 

11 föräldrar ansåg att det inte var en bra hobby, detta kan betyda antingen att de inte anser att 

ordet hobby passar in på datorspelande eller att de helt enkelt anser att det är tråkigt, vilket 

fem av de tillfrågade eleverna och tre föräldrar håller med om (se tabell 2), det kan även bero 

på att de anser att det tar tid från annat, enligt dessa påståenden är det 15 elever och 16 

föräldrar som tycker att det tar tid från annat (se tabell 2), detta stämmer överens med vad 

Brun (2005) och Rönnberg (2006) menar med att datorspelande kan ge individer en utmaning 

och möjligheten att gå in i en annan värld och att det kan leda till att man glömmer bort tiden. 

När det gäller tid så hade enkäten en öppen fråga om vem i familjen som spenderade mest tid 

framför datorn 14 av eleverna och 11 av föräldrarna var eniga om att det var barnet i fråga 

som var den som satt mest vid datorn (se tabell 1). 

6.3. Barn och ungdomars utveckling och 

datorspelande 

Flera av de teoretiska utgångspunkterna nämnde att datorspelande kan vara utvecklande för 

unga speciellt när det gäller matematik och stavning, jag frågade i ett påstående om de 

tillfrågade ansåg att man kan lära sig saker genom datorspelande, 15 av de tillfrågade eleverna 

höll med om påståendet och sex föräldrar (se tabell 2), skillnaden i resultat på frågan kan bero 

på att barn själva märker i datorspel att de förstår mer av handlingen, och att det leder till att 
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de kan uttrycka sig mer och skapa en historia i spelet genom tolkning och återkoppling 

(Crawford, 2012). De positiva effekterna som ökad kunskap i språk och matematik som 

Rönnberg (2006) och Attewell m.fl.(2003) beskriver är något som föräldrar kanske inte ser 

lika tydligt som till exempel en lärare. Skillnaden i resultat när det kommer till inlärning kan 

även ses i förhållande till frågan om det tar tid från annat, kanske ser föräldrar tiden barnet 

tillbringar med datorspelande som tid barnet kunde använda till skolarbete. Resultaten i den 

här enkätstudien visar att de flesta av respondenterna anser att deras datorspelande inte alls 

påverkar skolarbete men det finns några få elever som anser att det påverkar dem negativt, det 

är även fler föräldrar som tycker detsamma, inga föräldrar ser att datorspelande har en positiv 

inverkan dock tycker tre av eleverna att det (se tabell 4). Föräldrar kan även bli färgade av det 

faktum att de negativa effekterna som Brun (2005) nämner som att fysiska aktiviteter blir 

lidande eller att man har svårare att utveckla sociala färdigheter är något som har stämplat 

datorspelande länge och att de tankarna finns kvar, dock är den antisociala aspekten något 

både Crawford (2012) och Ungdomsstyrelsen (2006) tar upp och påvisar att det inte är någon 

skillnad i socialt beteende mellan de som har ett rikt föreningsliv och de som inte har det. Att 

föräldrar och barn ser olika på om det är positiv eller negativ inverkan kan även vara den 

skepsis som finns i och med generationsskillnader men det kommer att tas upp mer i 

kommande avsnitt. 

6.4. Spelande som något socialt 

Crawford (2012) skriver att datorspel inte bara är ett spel utan även en källa till konversation, 

identitet och vänskap. I enkäten valde jag att ha med påståendet om man kan umgås genom 

datorspel, 18 elever och nio föräldrar höll med (se tabell 2) det kan tyda på att datorspel har 

ersatt bordsspel som sällskapsspel (Rönnberg 2006). Att datorspelande idag integreras i ett 

socialt nätverk kan ses i kamratskapsband (Fromme, 2003), därför fanns det en fråga huruvida 

eleverna om de spelar datorspel med klasskompisar och ungefär hälften svarade att de gör det, 

dock var de flesta pojkar men den skillnaden kommer att tas upp i ett kommande avsnitt om 

könsskillnader. Crawford (2012) nämner att det är tydligt hur datorspelande har blivit en del 

av våra liv då man kan höra diskussioner om det på många platser som till exempel 

skolgården, därför fanns det en fråga till eleverna om de pratar om datorspel med sina 

klasskompisar på frågan svarade 17 elever ja och tre nej (se tabell 5), även här finns en 

könsskillnad som kommer tas upp senare. Att eleverna diskuterar spel tyder på att det är en 
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källa till social interaktion och konversation där man kan dela med sig av sin kunskap och få 

tips av andra (Crawford, 2012) 

6.5. Föräldrar och barn, generationsskillnad om 

spelande 

Fromme (2003) nämner att de nuvarande föräldrarna är socialiserade i en annan kultur jämfört 

med dagens unga och att det kan skapa skillnader i inställning till ny teknik, att få föräldrar 

spelar med sina barn kan leda till att de inte kan ge råd och hjälp enligt Fromme (2003). En 

fråga som ställdes till elever och föräldrar var om deras föräldrar/de själva spelade spel, 14 

elever och 13 föräldrar svarade att de aldrig gjorde det, fyra elever och föräldrar svarade att de 

ibland gjorde det och ett barn svarade att dess förälder ofta spelade spel (se tabell1) att 

föräldrar sällan spelar kan leda till att de bara finns i marginalerna och inte har inflytande över 

barnens spelande (Fromme, 2003). Rönnberg påpekar att det ibland verkar som om vuxna har 

glömt att vara barn och det ska vara en maktrelation med fostran och undervisning (Rönnberg, 

2006) det är något som framkommer i frågorna om familjerna har regler angående spelande 

och datoranvändning. På frågan om de hade regler för hur sent på dygnet de fick sitta vid 

datorn svarade nästan samtliga föräldrar ja men bara hälften av de tillfrågade barnen (se tabell 

3). Jag frågade även barn och föräldrar om de hade regler för hur mycket tid i sträck barnet får 

spela, 13 barn och sju föräldrar svarade att de inte hade regler, om man jämför det med vad 

Statens Medieråd (2010) fick för resultat där 31 % av barnen svarade att de inte hade regler, 

men bara 14 % av föräldrarna svarat detsamma, ser man att dessa resultat visar att det är en 

skillnad, när det gäller båda frågorna om regler skiljer sig barn och föräldrars svar och i den 

här studien där de tillfrågade är från samma familjer blir det mer tydligt att det finns 

skillnader. Anledningen kan vara att barn kanske inte väljer att inte se det som en regel, det 

kan även vara så att föräldrarna vill framstå som ”duktiga”, eller så är det något som är en 

konflikt i hemmet, Fromme (2003) skriver att det ofta är genom att lägga restriktioner när det 

gäller speltid som föräldrar känner att de har kontroll över sina barns spelande. En annan 

fråga handlade om huruvida barn och föräldrar ansåg att de hade konflikter angående spelande 

med svarsalternativen ”aldrig” som 11 barn respektive fyra föräldrar svarade, att de ”ibland” 

har konflikter svarade åtta barn och 11 föräldrar, att de ”ofta” har konflikter svarade endast 

tre föräldrar (Se tabell 3). Konflikter kan komma ur att vuxna vill bestämma över barnens 

fritid och att det enligt Rönnberg (2006) är det känslan av att vara ett småbarn som barn 



 

 24 

försöker förhandla sig ur. Brun (2005) skriver att föräldrar för att få mer kontroll över sina 

barns spelande själva borde spela med sina barn och på det sättet även umgås och ha kul. En 

fråga som ställdes till föräldrarna var huruvida de oroade sig om sina barns datorspelande, det 

var bara en förälder som oroade sig mycket, av de resterande 17 föräldrarna oroade sig 

ungefär hälften lite och resten oroade sig inte alls, det kan tyda på att de flesta föräldrar som 

Fromme (2003) påpekar anser att media kompetensen som kommer från datoranvändning 

även leder till en introduktion till datorspelande och att det därför inte är så oroande. Det kan 

även vara så att dagens konsumtionssamhälle gör att värderingar ser annorlunda ut än tidigare 

och barnkulturen är mer kommersialiserad, det kan leda till att spelande inte ses som något 

konstigt bland dagens unga (Rönnberg, 2006) 

6.6. Könsskillnader i datorspelande 

I enkäten tillfrågades eleverna huruvida de spelade datorspel, av 13 pojkar svarade 11 pojkar 

att de gör det men bara tre av 12 flickor, enligt Crawford (2012) består till stor del den 

könsinriktade marknaden, det kan förklara att färre flickor spelar datorspel. Det kan även bero 

på att de sociala och kulturella åsikterna om vad som är kvinnligt och manligt består, vilket 

kan leda till att flickor är mindre benägna att svara att de spelar, det kan även vara så att de 

spelar mer tillfälligt och därför inte ser det som ”riktigt” datorspelande. Enligt Royse 

m.fl.(2007) spelar de kvinnor som spelar måttligt spel som kortspel och problemlösning 

excetera vilket deras jämbördiga kamrater kanske inte ser som datorspelande, det kan även 

vara ett tecken på det som Eklund (2012) hittade i sin studie, att kvinnor helt enkelt är mindre 

benägna att berätta att de spelar då de ofta uppfattas som sämre på det. I enkäten fanns det en 

fråga till eleverna om de pratar om datorspel med sina klasskompisar, 12 pojkar och fem 

flickor svarade ja (se tabell 5), det är alltså fler flickor som pratar om spel än som svarat att de 

spelar, det kan tyda på att datorspelande fortfarande ses som en stereotypt manlig hobby 

(Bryce och Rutter, 2003) som flickorna kanske inte vill erkänna. I enkäten fanns ett antal 

påståenden vilka eleverna skulle kryssa i om de höll med (se tabell 6) tydligt var här att pojkar 

var mer benägna att hålla med om påståendena, det kan betyda att pojkar fortfarande 

dominerar datorspelsmarknaden (Bryce och Rutter, 2003). Det visar sig även i resultaten att 

nästan alla pojkar spelar datorspel med någon i klassen och flickorna gör det inte i någon 

större utsträckning. På frågan om de ansåg att datorspel är en bra hobby tyckte ungefär häften 

av pojkarna att det var det men endast en tredjedel av flickorna, enligt Beavis (2005) så är det 

könade i den bemärkelsen att det är en skillnad i undervisning och pedagogik som skapar hur 
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kvinnor uppfattar spelande, att kvinnor inte väljer att lägga tid på att skapa sin egen identitet 

genom att spela. Crawford (2012) skriver att det fortfarande finns sociala faktorer som gör att 

kvinnor spelar mindre även om marknaden börjat erkänna detta och skapa datorspel för den 

kvinnliga marknaden. 

7. Diskussion 

Den här studien hade som mål att se om det finns likheter eller skillnader i vad barn och deras 

föräldrar anser om datorspelande, anledningen till att jag ansåg att det var sociologiskt 

relevant är för att datorspelandet är en så stor del av dagens samhälle. Det är mycket 

diskussioner i media om huruvida datorspel är mer än bara underhållning, och professorn 

Steven Bachelder (2012-05-15.) kommenterade nyligen i tidningen Dagens Nyheter att spel 

borde få samma kulturstatus som annan konst, han anser att kommande generationer kommer 

se datorspel med andra ögon än vad man gör idag. Datorspel är inte bara en källa till 

förströelse utan även ett kommunikationsverktyg och ett sätt att skapa sin identitet (DN, 

2012).  

 

Det som gör att den här studien skiljer sig från många andra liknande är att den genomfördes 

på en skola i en invandrartät förort och de flesta tidigare har riktat in sig på skolor i 

innerstaden, det kan öppna upp för fortsatt forskning och en jämförelse om det finns 

skillnader i hur man upplever datorspelande mellan inner och ytterstad.  Studien riktar även i 

sig på att studera barn och deras föräldrar. Med det begränsade urvalet tror sig resultaten av 

den här studien kunna säga mer säkert om åsikterna mellan grupperna är desamma eller skiljer 

sig åt. 

 

De problem studien stötte på handlade främst om metoden, från början var det tänkt att detta 

skulle vara en kvalitativ uppsats med mer djupgående analys av svaren, detta visade sig bli 

omöjligt på grund av problem med att få föräldrars godkännande till en intervju med barnen, 

vilket ledde till en tidsbrist och att det inte fanns något annat val än att byta till en kvantitativ 

metod och enkäter. För att få en mer kvalitativ ansats i materialet valde jag att utforma öppna 

frågor i enkäten, detta ledde dock till att många respondenter inte svarade på dessa utan bara 
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skrev ett ja eller nej, som tidigare diskuterat i metod hade en pilotstudie kunnat hjälpa till att 

utforma en enkät som gav mer, detta fanns det dock inte tid till. Denna studie gör inte heller 

anspråk på att kunna generalisera de resultat som framkom utan hoppas kunna visa på vad 

som skulle kunna vara intressant att undersöka mer ingående och leda till fortsatt forskning. 

De interna bortfallen skulle ha kunnat avhjälpas med tidigare nämnd pilotstudie och med mer 

tid skulle jag nu i efterhand ha varit mer förutseende och tänkt på det. 

 

Frågeställningarna den här uppsatsen ville svara på var vad föräldrar och ungdomar i den här 

studien tycker om datorspel samt om deras åsikter skiljer sig åt, studien ville även se hur 

pojkarna och flickorna som medverkade ser på datorspelande 

Uppenbart i studien var att de teknologiska framstegen (Bryce och Rutter, 2003) har lett till 

att svenska ungdomar idag har tillgång till datorer i hemmet, vilket samtliga av mina 

respondenter svarade, de flesta hade dessutom tillgång till en mängd andra hårdvaror, detta 

kan tyda på den kommersialiserade barnkulturen Rönnberg (2006) skriver om. Även frågan 

om vem som sitter mest vid datorn, där både föräldrar och barn var enliga om att det är barnen 

kan visa på att det är ungdomar som är målgruppen för spelindustrin (Fromme, 2003). Det kan 

också visa att föräldrar tycker att spel inte är roligt eller så anser de att det tar för mycket tid 

från annat, vilket både föräldrar och barn höll med om.  

En del av teorierna uppsatsen behandlade var frågan om det finns en generationsskillnad i hur 

olika generationer upplever datorspelsindustrin, enligt den här studien fanns det bland 

respondenterna i urvalet, endast en förälder som spelade ”mycket”, och fyra föräldrar som 

spelade ”ibland”, detta kan bero på den socialisering Fromme (2003) beskriver. I rapporten 

”Svenskarna och Internet 2011” så spelar 40 % av svenskarna i åldern 46-55 år ”ibland”, 

vilket i alla fall tyder på är att det är vanligare än vad jag trodde, så vem spelar datorspel? Jag 

antar att de flesta som har tid och tycker att interaktiv media är rolig gör det till och från. Att 

föräldrar inte antas spela kan även vara något att undersöka närmare, vad beror det på? Finns 

det skillnader i härkomst, ålder eller yrke? Det är något som skulle vara intressant att forska 

vidare på.  Ett annat intressant fynd var att barnen i större grad än föräldrar anser att man kan 

lära sig av datorspelande, möjligtvis kan det förklaras av att barnen själva ser att deras språk 

och även teknikkunskap ökat, detta är något föräldrar möjligtvis inte märker i samma 

utsträckning som till exempel en lärare, och det är något som skulle kunna vara intressant för 

framtida forskning men som denna studie inte kan svara på.  

Två frågor som blev särskilt intressanta gav tvetydiga svar om regler, en fråga handlade om 

huruvida de tillfrågade respondenterna hade regler för hur sent på dygnet barnen fick sitta vid 
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datorn, på det svarade nästan samtliga föräldrar ”Ja” dock svarade endast hälften av barnen 

som föräldrarna (se tabell 3). Den andra frågan gällde om de tillfrågade hade regler för hur 

länge i sträck de fick spela, det visar sig att större delen av föräldrarna svarade att de hade det 

jämfört med barnen (se tabell 3) och detta kan tolkas som att barnen antingen inte ser detta 

som en regel vilket kan leda till konflikter i hemmet, men det kan också tolkas som att 

föräldrar kanske vill framstå som ”duktiga”, det stämmer även med det Fromme (2003) 

skriver om att föräldrar ofta vill kontrollera sina barns spelande genom restriktioner i speltid. 

Ett annat framträdande resultat är att det i den här studien var fler föräldrar som ansåg att 

barnen spenderade för lite tid framför datorn än för mycket, de flesta eleverna ansåg dock att 

de spenderade lagom med tid (Se tabell 3), detta är intressant och kan tolkas som att det 

stämmer överens med det Rönnberg (2006) skriver nämligen att föräldrar anser att det är bra 

och viktigt att barn lär sig datorer men som ett verktyg och inte bara något att spela spel på. 

Fromme (2003) var inne på samma linje då han påpekar att media kompetensen så 

småningom leder till datorspelande och därför inte ses som något oroande. Jag har tidigare 

tagit upp att barnkulturen är mer kommersialiserad och datorspelande är en naturlig del av 

livet för dagens unga, detta visar sig i frågan som ställdes till föräldrarna om de oroar sig för 

sina barns spelande då hälften svarade att de inte oroade sig alls, det kan tyda på att föräldrar 

är medvetna om att det finns positiva egenskaper med datorspelande även om de inte anser att 

det påverkar deras barns skolarbete positivt att spela (Tabell 4). De flesta barn och föräldrar 

tycker dock att spelandet inte påverkar barnens skolresultat alls. 

 

En annan frågeställning studien ville svara på handlade om huruvida pojkar och flickor ser 

olika på datorspelande, anledningen till att jag valde att ha med den frågeställningen var för 

att jag tidigt upptäckte att det var många flickor som valde att svara att de inte spelar 

datorspel, och det ledde till att de inte svarade på resterande frågor i enkäten. Att flickorna 

svarade att de inte spelade ledde till ett internt bortfall som jag inte är säker på om det 

stämmer, det är möjligt att flickorna inte ser sig själva som datorspelande då de kanske spelar 

mer tillfälligt eller ”fel” sorts spel enligt sina manliga klasskamrater, detta kan jag bara 

spekulera i.  

Som Crawford (2012) nämner är fortfarande datorspelsmarknaden dominerad av män även 

om det kommer mer och mer spel som är inriktade mot den kvinnliga marknaden. Jag hade en 

öppen fråga där jag bad respondenterna skriva vad deras tre favoritspel var, det var endast sex 

flickor som skrev något svar, men det betydelsefulla var att fyra flickor skrev action eller 

racingspel och två flickor skrev sociala medier. Bryce och Rutter (2003) påpekar att det 
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fortfarande är en stereotypt manlig hobby att spela datorspel, i den här undersökningen visar 

detta sig genom de påståenden som ställdes i enkäten (Tabell 6) där pojkarna var mer benägna 

att svara än flickorna, kanske för att flickorna ser sig som mer tillfälliga spelare och inte tar 

det på lika stort allvar som pojkarna (Royse m.fl 2007). Med tanke på att färre flickor säger 

sig spela datorspel skulle det vara intressant att se om det finns en skillnad i betyg mellan 

pojkar och flickor som spelar respektive inte spelar, detta är något som kan undersökas i 

framtida forskning.  

Jag valde även att ställa frågan om de i klassen pratade om datorspel (se tabell 5), detta visade 

sig vara en mer intressant fråga än jag anat då fler flickor angav att de talade om datorspel än 

som faktiskt angav att de spelade, detta kan vara ett tecken på att kvinnor är mindre benägna 

att tala om att de faktiskt spelar då de kanske generellt sett uppfattas som sämre spelare 

(Eklund, 2011). Kanske är det så att flickor pratar om datorspel då intresset faktiskt finns men 

att de sociala och kulturella åsikterna om vad som är manligt och kvinnligt hejdar dem från att 

spela mer (Crawford, 2012).  

På frågan om de spelade med någon i klassen dominerade pojkarna där 11 av 13 pojkar 

svarade att de gjorde det, endast två flickor svarade detsamma, även här syns det att pojkar 

kanske lägger mer tid på datorspelande och använder det som en social arena. Flickor kanske 

är mer benägna att vända sig till sociala medier, detta visar på att antagandet om att kvinnor är 

mer tillfälliga spelare som Bryce och Rutter nämner kan stämma på denna studie. Bryce och 

Rutter (2003) skriver att datorspelande ger tillfälle att tävla men även att skapa nya relationer, 

en fortsatt forskning skulle kanske kunna se om de kamratskapsband som finns i en klass kan 

utvecklas på grund av datorspelande 
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9. Appendix 

9.1 Barnens Enkät 

Enkät om datorspelande 

 

Hej! Jag heter Maria Sehlstedt och är sociologistudent vid Stockholms universitet. Jag skriver 

just nu en kandidatuppsats om barn och deras föräldrars syn på datorspelande och hur det 

skiljer sig åt. Jag undrar om du vill ta er tid att svar på den här enkäten om din syn på 

datorspelande, med datorspelande menar jag spel på både dator, spelkonsol (Wii, Xbox, PS) 

men även mobiltelefon och bärbara konsoler. All information du lämnar är anonym. Jag är 

mycket tacksam om du tar dig tid och svarar på denna korta enkät. 

        

 

1. Är du? 

 Kille  Tjej 

 

2. Hur gammal är du? 

Svar:       

 

3. Vilka hårdvaror har ni i hemmet? Datorer, spelkonsoler, surfplattor m.m., och hur 

många? 

Svar:       

 

4. Vem i familjen använder datorn mest? 

Svar:       

 

5. Anser du att datorspel är en bra hobby? 

 Ja   Nej   Ingen åsikt 

 

6. Här kommer några påståenden om datorspelande, kryssa för de alternativ som du 

håller med om. 

 Datorspelande är tråkigt 

 Datorspelande tar tid från annat 

 Datorspelande är roligt och avkopplande 

 Datorspelande gör att man lär sig saker 

 Man kan umgås med andra när man spelar datorspel 

 Man får färre vänner när man spelar mycket. 

 

7. Anser du att du spenderar för mycket eller för lite tid framför datorn? 

 För mycket tid   Lagom   För lite tid     Ingen åsikt 

 

8. Spelar du datorspel? Om inte behöver du inte svara på följande frågor. 

 Ja  Nej 

 

9. Har ni regler hemma för hur lång tid i sträck du får spela spel? 

 Ja   Nej 
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10. Har ni regler för hur sent på dygnet du får spela spel? 

 Ja   Nej 

 

 

11. Vet dina föräldrar vilka spel du spelar? 

 Ja   Nej   Vet ej 

 

12. Försöker dina föräldrar påverka vad du spelar för spel? 

 Ja   Nej   De litar på att jag väljer rätt spel. 

 

13. Vilka är dina tre favoritspel? 

Svar;       

       

       

 

14. Har ni konflikter angående datorspelande? 

 Aldrig   Ibland   Ofta 

 

15. Spelar dina föräldrar datorspel? 

 Aldrig   Ibland   Ofta 

 

16. Har du syskon som spelar datorspel? 

 Ja   Nej 

 

17. Spelar några i familjen datorspel tillsammans som sällskapsspel och i så fall vilka? 

Svar;       

 

18. Spelar du något datorspel med någon i klassen? 

 Ja   Nej 

 

18. Pratar du om datorspel med klasskompisar? 

 Ja   Nej 

 

19. Anser du att datorspelande påverkar ditt skolarbete? 

  Ja, positivt   Ja, Negativt   Nej inte alls 

 

 

 

Har du några övriga kommentarer? 

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 
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9.2 Föräldrarnas enkät 

Enkät om barns datorspelande 

 

Hej! Jag heter Maria Sehlstedt och är sociologistudent vid Stockholms universitet. Jag skriver 

just nu en kandidatuppsats om barn och deras föräldrars syn på datorspelande och hur det 

skiljer sig åt. Jag undrar om ni vill ta er tid att svar på den här enkäten om er syn på ert barns 

datorspelande, med datorspelande menar jag spel på både dator, spelkonsol (Wii, Xbox, PS) 

men även mobiltelefon och bärbara konsoler. Svaren ni lämnar ska bara gälla det barn som 

går i årskurs 7. All information ni lämnar är anonym, inga namn kommer att användas i 

uppsatsen. 

        

 

1. Är du? 

 Man   Kvinna 

 

2. Hur gammal är du? 

Svar:       

 

3. Hur många barn har du, vilken ålder är barnen i och vilka kön? 

Svar:                                                                                       

 

4. Nuvarande levnadsförhållande? 

 Samboende   Ensamboende   Särbo 

 

5. Vilka hårdvaror har ni i hemmet? Datorer, spelkonsoler, surfplattor m.m., och hur 

många? 

Svar:       

 

 

6. Vem i familjen använder datorn mest? 

Svar:       

 

7. Anser ni att datorspel är en bra hobby? 

 Ja   Nej   Ingen åsikt 

 

8. Här kommer några påståenden om datorspelande, kryssa för de alternativ som ni 

håller med om. 

 Datorspelande är tråkigt 

 Datorspelande tar tid från annat 

 Datorspelande är roligt och avkopplande 

 Datorspelande gör att man lär sig saker 

 Man kan umgås med andra när man spelar datorspel 

 Man får färre vänner när man spelar mycket. 

 

9. Spelar ert barn datorspel? Om inte behöver ni inte svara på följande frågor. 

 Ja  Nej 

 

10. Har ni regler för hur lång tid i sträck ert barn får spela spel? 

 Ja   Nej 
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11. Har ni regler för hur sent på dygnet ert barn får använda datorn? 

 Ja   Nej 

 

12. Anser ni att ert barn spenderar för mycket eller för lite tid framför datorn? 

 För mycket tid   Lagom   För lite tid     Ingen åsikt 

 

13. Har ni någon aning om vad för sorts spel dina barn spelar? 

 Ja   Nej   Vet ej 

 

14. Försöker ni påverka vad för spel era barn spelar? 

 Ja   Nej   Jag litar på att mitt barn väljer bra spel. 

 

15. Har ni konflikter angående datorspelande? 

 Aldrig   Ibland   Ofta 

 

16. Spelar ni datorspel? 

 Aldrig   Ibland   Ofta 

 

17. Spelar någon i familjen datorspel tillsammans som sällskapsspel och i så fall vilka? 

Svar;       

 

18. Anser ni att ert barns datorspelande påverkar barnets skolarbete? 

  Ja, positivt   Ja, Negativt   Nej inte alls 

 

19. Känner ni oro inför ert barns datorspelande 

 Ja mycket    Ja lite    Nej inte alls 

 

 

Har ni några övriga kommentarer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 


