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Abstract 
Syftet med denna studie är dels att kartlägga dags- och kvällspressens framställning av spelmediet – mer 

specifikt tv- och datorspel - mellan år 1995 och 2015 och dels att undersöka verksamma journalisters 

uppfattning av förändringen. Undersökningen tittar mer specifikt närmare på om spelens ökade 

popularitet det senaste årtiondet har lett till en förändring när det kommer till hur media rapporterar om 

dem. För att utföra undersökningen användes dels en kvantitativ metod i form av kvantitativ 

innehållsanalys samt kvalitativ metod i form av intervjuer med verksamma speljournalister. 

 

Resultatet av studien visar att det har skett tydliga förändringar inom alla områden av rapporteringen om 

spel. Dags- och kvällspressens rapportering om spel har ökat och de har överlag blivit mer positivt 

inställda till spelen. Diskussionen om spel har även blivit mer varierad och seriös, vilket har lett till att 

rapporteringen i högre grad ger en rättvis representation av spelen och de personer som spelar spel. 

Även de verksamma journalisterna inom området har märkt av detta och det har inneburit stora 

förändringar för dem i deras yrke som speljournalister. Den största skillnaden flera av dem nämner är att 

spel tas på större allvar och man pratar inte om spel i samband med våld och moral lika ofta idag som 

man gjorde förr. 

 

Nyckelord: Dagspress, Kvällspress, Spel, Speljournalistik  
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1. Inledning 
I slutet av 2014 sålde Markus ”Notch” Persson sitt företag Mojang och spelet Minecraft till Microsoft 

för rekordsumman 18 miljarder kronor. Ungefär ett år senare slogs rekordet då det svenska 

mobilspelsföretaget King, mest kända för pusselspelet Candy Crush Saga, såldes till en av världens 

största spelutgivare Activision Blizzard för motsvarande 50 miljarder kronor. Från att ha varit en relativt 

liten industri har tv- och datorspelens popularitet ökat stadigt de senaste årtiondena och idag blivit en 

miljardindustri. Spel har gått från att vara en nördig subkultur till något som närmast kan liknas vid 

filmindustrin, med utvecklare över hela världen och spel som liknar stora Hollywoodproduktioner. Ett 

exempel på detta är spelet Grand Theft Auto V, ett spel som kostade mer än 2 miljarder kronor bara att 

utveckla. Detta kan jämföras med en av de dyraste filmerna genom tiderna, nämligen Avatar som 

kostade cirka 2,3 miljarder kronor att producera. Tre dagar efter att Grand Theft Auto V hade släppts 

hade det sålt för över 8 miljarder svenska kronor, medan det för Avatar tog 17 dagar att komma upp i 

samma siffra (Cox 2014). 

 

Sedan slutet av 90-talet har spelförsäljningen i Sverige fördubblats och 81 procent av svenskar i åldrarna 

15-60 spelar idag regelbundet någon form av dator- eller tv-spel (Dataspelsbranschen.se u.å.). I och med 

att fler människor har börjat spela spel har man också börjat forska om ämnet. Mycket av forskningen 

har fokuserat på hur spel påverkar människor som spelar dem, både på ett negativt och positivt sätt. 

 

Just hur spel påverkar människor negativt är något som diskuteras flitigt. Spelmediet i stort - vare sig det 

är konsolspel, datorspel eller bärbara spel - anklagas ofta för att ha negativa och ibland även destruktiva 

effekter, till exempel att de gör människor våldsamma. De diskussioner som förs i media – främst 

utomlands, men även i Sverige - utmynnar ibland i moralpanik, där man uppmanar till olika typer av 

handlingar. Två vanligt förekommande exempel i samband med speldiskussionen är krav på förbud av 

specifika spel eller ändringar i lagar.  

 

Det finns många exempel på detta, men ett spel som ofta kommer på tal i dessa sammanhang är Postal 

2, ett spel som fördömdes för sina extrema våldsinslag. Det fördes högljudda protester mot spelet och 

man tog upp det i en rättegång för att avgöra huruvida spelet skulle få säljas eller inte (Gustafsson, 

Arnberg 2013, s. 144-145).  
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Detta är dock inget nytt fenomen - spel har ofta blivit, och blir även idag, syndabock när man försöker 

hitta orsaken till problem i samhället. Detta kan vara extrema saker såsom skolskjutningar och 

terrorattacker eller något enkelt som försämrade skolresultat (Gustafsson, Arnberg 2013, s. 134-135). 

 

Parallellt med att intresset för spelen har ökat, både hos allmänheten i och med att en stor del av 

Sveriges befolkning spelar spel och även inom forskningsvärlden, har spel även börjat få ta plats inom 

journalistiken. Speljournalistik är ett relativt nytt område som började växa fram under 1980-talet och 

det är idag inte ovanligt att man tilldelar spel lika stort utrymme som film och musik i media. Idag 

recenseras spel i tidningar såväl som i tv-soffan på SVT. 

 

När det kommer till forskning om spel och hur de behandlas inom journalistiken finns det en lucka då 

det är ett relativt nytt fenomen. Denna studie ämnar till att vara en början till att fylla den luckan och 

syftar till att studera om, och i så fall hur, spelens ökade popularitet har lett till en förändring i hur man 

skriver om spel inom journalistiken de senaste tjugo åren. Med ökad popularitet menas här den ökade 

spelförsäljningen sedan 90-talet samt att många idag spelar någon form av dator- eller tv-spel. Studien 

kommer bland annat undersöka om man skriver om spel mer idag än man gjorde för tjugo år sedan och i 

vilket sammanhang man skriver om dem i media. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Undersökningens syfte är tvådelat - den ena delen av undersökningen ämnar att kartlägga om tv- och 

datorspelens ökade popularitet sedan mitten av 90-talet har lett till någon förändring av den 

journalistiska bevakningen av spel. I praktiken innebär detta att undersökningen utforskar om 

rapporteringen om spel har ökat, hur man skriver om spel och i vilket sammanhang man i så fall väljer 

att diskutera dem. Undersökningen utforskar även huruvida det har skett någon förändring över tid när 

det kommer till dessa. För denna del kommer studien undersöka artiklar från Dagens Nyheter och 

Aftonbladets tryckta upplagor år 1995, 2005 samt 2015. 

 

Spel är ett återkommande begrepp i denna undersökning och kan innefatta många olika betydelser. Det 

som menas här är spel i form av interaktiv underhållning, mer specifikt dator- och tv-spel. Om inte annat 

nämns innefattar begreppet framöver båda dessa. 
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Den andra delen av undersökningen ämnar att genom intervjuer undersöka om verksamma 

speljournalister märkt av någon förändring när det kommer till hur spel behandlats i media de senaste 20 

åren. 

 

• Kan man se några förändringar i rapporteringen om spel inom journalistiken? 

• Har rapporteringen om spel ökat eller minskat? 

• Hur ser speljournalister själva på denna utveckling? Har de märkt av någon förändring hur 

journalister skriver om spel? 

3. Bakgrund 
Spel är en relativt ny medieform och jämfört med till exempel film och musik har spelen inte en särskilt 

lång historia. Trots detta har det hänt mycket med spelen under dess korta livstid. Spelmediet har sin 

början i mitten av 1960-talet och har sedan dess utvecklats mycket, speciellt de senaste 20 åren. I och 

med att spelen har utvecklats och blivit mer populära har man också börjat skriva om dem inom 

journalistiken. Spelen har börjat ta plats bland dags- och kvällstidningarnas övriga nyheter men det har 

även växt fram ett nytt journalistiskt område som specifikt tittar på och diskuterar spel, nämligen 

speljournalistik (Egenfeldt-Nielsen, Smith och Tosca 2013, s. 58-59). 

 

Speljournalistiken började växa fram under 1980-talet i och med att magasinen Computer & Video 

Games och Electronic Games, som var de första att skriva om spel, startades upp. Precis som idag 

bestod materialet även då till viss del av spelnyheter, men för det mesta var det speltips och guider och 

materialet var mer reklamorienterat. Även artiklar om programmering och hårdvara var vanligt 

förekommande. Det dröjde till slutet av 80-talet innan speljournalistiken började hitta sin egen nisch och 

likna det vi ser idag, där fokus endast ligger på spelnyheter och spelmarknaden i stort (Nieborg, 

Sihvonen 2009). 

 

Det första datorspelet sägs ha skapats av tre anställda på universitetet MIT någon gång under 1960-talet 

i USA. Det var ett simpelt spel där två spelare tog kontroll över varsitt rymdskepp och målet var att 

förstöra den andra spelarens skepp först. Huruvida detta är det första spelet eller inte är omdiskuterat 

men det blev hur som helst en slags början för spelen och deras popularitet i och med att det fick snabb 

spridning och folk fick upp ögonen för denna nya användning av datorer (Egenfeldt-Nielsen, Smith och 

Tosca 2013, s. 58-59). 
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Det var först under 1970-talet som spel som underhållningsform började växa på riktigt och 

spelföretaget Atari grundades. Atari introducerade arkadspel som snabbt blev ett fenomen och klassiker 

som Pac-Man och Space Invaders såg dagens ljus. Det dröjde inte länge innan man följde upp dessa 

arkadspel med spelkonsolen Oddyssey, den första konsolen för hemmabruk. Det var här grunden för den 

spelindustri vi ser idag började läggas. Utvecklingen fortsatte och under 1980-talet och mellan år 1984 

och 1985 tredubblades spelförsäljningen. Det var även under denna period konsolerna Commodore 64 

och Nintendo Entertainment System (NES) släpptes (Egenfeldt-Nielsen, Smith och Tosca 2013, s. 60-

68).  

 

Det var i och med dessa konsoler som spel började leta sig in i gemene mans hem och Nintendo 

etablerade sig snabbt som en populär spel- och konsoltillverkare på marknaden. Deras handhållna 

konsol Game Boy som släpptes 1989 blev snabbt ett populärt fenomen, mycket tack vare Tetris som 

släpptes tillsammans med den. (Nintendo u.å.) 

 

Nittiotalet innebar en snabb utveckling i datorprestanda och datorspelen ökade därmed kraftigt i 

popularitet. Den tekniska utvecklingen ledde till att spelen gick från att vara tvådimensionella till att 

vara tredimensionella, vilket snabbt blev standarden inom spelbranschen (Egenfeldt-Nielsen, Smith och 

Tosca 2013, s. 87). Sedan dess har denna utveckling gått snabbt och idag är konsoler och datorer så pass 

kraftfulla att grafiken börjar likna fotorealism. Idag är spel, som tidigare nämnts, en miljardindustri och 

det är inte ovanligt att hundratals personer arbetar på ett och samma spel över flera års tid. 

 

3.1 Spelens påverkan på människor 
Precis som många andra kulturformer har även diskussionen om spelen präglats av en del kontrovers 

och gett upphov till mycket debatt i samhället, då främst på grund av att människor reagerat på våldet 

som spelen målar upp. Ett av de första fallen av detta är racingspelet Death Race från 1976 som trots sin 

simpla grafik fördömdes för sitt våld och stora protester fördes mot spelet. Man menade att våldet var 

skadligt och spel som detta inte borde få säljas (Plunkett 2012).  

 

I och med att spelen har blivit mer och mer realistiska har det blivit lättare att framställa våld på ett 

grafiskt och övertygande sätt, vilket gjort att debatten om spelens negativa påverkan har blivit relevant 

igen. Ett exempel på detta är den debatt som blossade upp i och med dokumentären Dödligt spel som 

visades på TV4 2004. Precis som Studio S, TV-programmet om videovåldet 24 år tidigare, blev Dödligt 

spel startskottet för en utdragen debatt, denna gång kring spelvåld och dess påverkan på barn.  
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I dokumentären beskrivs våldsamma spel bland annat som orsaken till de skolskjutningar som hade ägt 

rum några tidigare i Tyskland och USA (Gustafsson, Arnberg 2013, s. 135-138). 

 

En annan typ av kritik som ofta riktas mot spel är att människor, ofta unga, spelar för mycket och blir 

beroende. Man menar att spelen i grund och botten är beroendeframkallande och därmed farliga, 

speciellt för barn då de är mer lättpåverkade än vuxna. Den oro som ofta uttrycks i och med detta är att 

barnen blir beroende och spelen tar över, vilket gör att de blir asociala och andra åtaganden såsom 

skolan blir lidande. 

 

Idag tilldelas recensioner och förhandstittar plats i både dags- och kvällstidningar och SVT har idag en 

helt egen sektion tilldelad professionellt spelande, kallad SVT Esport. De har under flera år rapporterat 

live bland annat från världens största spelmässa Dreamhack i Jönköping och sedan 2012 sänder de även 

över det marksända nätet. 

 

4. Tidigare forskning och teori 
Området spel och journalistik och relationen mellan de två är något som inte har utforskats i någon 

större utsträckning tidigare. Det finns en del C-uppsatser på ämnet, varav två av dessa presenteras 

nedan. Uppsatsen från 2012 är lik denna i form av utförande samt syfte och används därför som 

bakgrund till arbetet. Denna undersökning ämnar dock att bygga vidare på detta med intervjuer. 

 

Den första av dessa är en kandidatuppsats från Umeås universitet som undersöker hur dagspressens 

framställning av tv- och datorspel har förändrats perioden 1995 till 2012. Undersökningen tittade på 

Aftonbladet och Dagens Nyheter och utgick ifrån en kvantitativ innehållsanalys och teorier om framing 

och moralpanik. Resultatet av studien visade att rapporteringen av spel hade ökat väldigt mycket under 

perioden och artiklar i slutet av perioden var mer positiva till spel än de tidigare (Carlbring 2012). 

 

Den andra uppsatsen heter Spelet om spelet och undersöker hur porträtteringen av dator- och tv-spel har 

förändrats mellan åren 1994 och 2014 i dags- och kvällspress. Även denna undersökning utgick från 

material i Dagens Nyheter och Aftonbladet men utfördes med hjälp av en diskursanalys. 

Undersökningen visade att spel har porträtterats på många olika sätt under den undersökta perioden och 

att när man skriver om spel i negativ bemärkelse ligger fokus på barns hälsa och hur spel påverkar dem. 

Resultatet visade även att porträtteringen av människor som spelar spel har förändrats och vid periodens 

slut porträtterades även kvinnor som spelare (Söderqvist 2015). 
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Medie- och kommunikationsforskarna David B. Nieborg och Tanja Sihvonen har i sitt paper The new 

gatekeepers: The occupational ideology of game journalism tittat närmare på speljournalistiken och 

speljournalisternas förhållande med spelföretagen. Enligt Nieborg och Sihvonen (2009) är den typiska 

speljournalisten män i 20–30-års åldern som har ett stort intresse för spel. Författarna tar upp den kritik 

speljournalister ofta får ta emot, bland annat för deras oförmåga att skriva och att använda språket i stort 

och att de inte sätter spelen i en större kontext. De menar att ett av problemen att större delen av 

speljournalistiken fokuserar på recensioner och förhandstittar, vilket gör att den undersökande delen av 

journalistiken skjuts åt sidan. Grundvärderingarna inom journalistiken stämmer inte alltid överens med 

speljournalistiken då den ofta har en nära relation med branschen den bevakar. Spelbranschen har ofta 

stor makt över speljournalisterna och kan stänga av tillgång till material, vilket gör det svårt att kritiskt 

granska dessa. Detta gör att vissa istället väljer att kalla sig spelkritiker eller spelskribenter, för att 

komma ifrån detta krav på objektivitet och autonomi (Nieborg, Sihvonen 2009). 

4.1 Framing 
Något som är intressant att diskutera i sammanhanget är begreppet framing, eller gestaltningsteori som 

det även kallas. Medan dagordningsteorin fokuserar på vad som berättas handlar gestaltningsteorin om 

hur det berättas. Denna teori går ut på att någonting utformas eller inramas på ett särskilt sätt, vilket gör 

att det får en speciell mening.  

 

Man väljer ut vissa aspekter och gör dessa mer framträdande för att måla upp en viss bild av 

verkligheten. Beroende på hur någonting gestaltas så uppfattas det på olika sätt av mottagaren och får 

därför olika betydelser. Framing är ett begrepp som fått mycket uppmärksamhet inom forskningen av 

medieeffekter de senaste åren då journalistiken just handlar mycket om att gestalta verkligheten på olika 

sätt. (Shehata 2012, s. 327). 

 

Beroende på vad som undersöks kan gestaltningsteorin ta olika skepnader, antingen genom 

ekvivalensgestaltningar eller sakgestaltningar. Ekvivalensgestaltningar handlar om hur ord och 

formuleringar påverkar mediernas framställning av verkligheten och i sin tur människors uppfattningar 

av denna. Sakgestaltningar handlar om hur medierna reproducerar och sprider den definition av 

verkligheten som definieras av politiker och andra aktörer medan de utelämnar andra synsätt. Utöver 

detta kan även gestaltningsteorin helt enkelt handla om innehållet i medierna och vad detta 

representerar.  
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Hur mycket människor påverkas av en viss gestaltning beror på hur relevant ämnet är, hur stor 

erfarenhet de har av det och hur osäkra de är på sin åsikt i ämnet. De som är politiskt kunniga har till 

exempel större möjlighet att utvärdera informationen som de får om ett politiskt budskap innan de tar 

ställning till det (Shehata 2012 s. 328-329).  

 

Ett exempel på en gestaltning är hur vissa kulturformer, exempelvis spel, kan beskrivas som både 

”skräpkultur” och ”populärkultur”. Båda orden beskriver samma sak men ger två helt olika meningar då 

det ena antyder att det är något som är dåligt och som ses ned på medan det andra är något som många 

tar del av och tycker om. Ur ett medieperspektiv kan en typ av gestaltning vara till exempel att man 

diskuterar ökad brottslighet och väljer att fokusera på att detta beror på att polisen inte gjort tillräckligt. 

 

4.2 Nyhetsvärdering 
Det urval medierna gör och nyheterna de publicerar påverkar alltså den bild vi mediekonsumenter 

skapar oss om vad som händer, hur och varför. Medierna har därför stor makt när det kommer till att 

påverkar vår verklighetsbild och våra tankar, beroende på vad de väljer att rapportera om (Ghersetti 

2012, s. 210). För att förstå varför en viss händelse eller fråga tas upp och blir en nyhet brukar man tala 

om nyhetsvärdering och medielogik. En av dem som forskat om detta är medieforskaren Hvitfelt (1985) 

som har tagit fram ett antal kriterier för vad som blir en nyhet: 

 

1. Nyheten behandlar politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. Det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. Händelser och förhållanden som är sensationella eller överraskande 

4. Det handlar om elitpersoner 

5. Det beskrivs tillräckligt enkelt 

6. Det är viktigt och relevant 

7. Händelsen utspelas under en kort tid men som del av ett tema 

8. Den har negativa inslag 

9. Den har elitpersoner som källor 

 

Detta kan inte ses som någon komplett definition för vad en nyhet är och kriterierna ovan är inte på 

något sätt rangordnade, men ju fler av dessa element som förekommer desto större chans är det att 

medierna skriver om det. 

 



8 
 

4.3 Moralpanik 
Spel är en kulturform som gett upphov till mycket debatt och kontrovers under åren och diskussionerna 

har vid flera tillfällen utmynnat i moralpanik. Begreppet moralpanik myntades redan på 1960-talet av 

filosofen Marshall McLuhan men det var i och med sociologiprofessorn Stanley Cohens studie Folk 

Devils and Moral Panics i början av 1970-talet som begreppet fick genomslag. 

  

Cohen (2011) menar att samhället genomgår perioder av moralpanik med jämna mellanrum. Dessa 

perioder har ofta sitt ursprung i något som anses vara ett hot mot samhälleliga värden och intressen. Det 

kan vara en händelse, en person eller en kulturform som står ut och anses vara en fara för samhället. 

Detta hot presenteras av medierna på ett överdrivet och stereotypiskt sätt och politiker och experter 

uttalar sig om hur man ska motverka problemet. Ibland passerar moralpaniken och försvinner men den 

kan också leda till förändringar i samhället, såsom lagändringar (Cohen 2011, s. 1). 

 

Enligt Cohen (2011) spelar medierna en stor roll i skapandet av moralpaniken. Han menar att 

massmedia ofta fokuserar på händelser såsom skandaler, brott och bisarra händelser. Medias 

rapportering är ofta tillräckligt för att skapa oro eller panik och dessa känslor tillsammans med en 

uppfattning om att vissa värderingar måste upprätthållas kan leda till att nya problemdefinitioner skapas 

i samhället och i sin tur leda till moralpanik. 

 

Ett exempel på ett fenomen som blev mycket debatterat och som det uppstod moralpanik kring är 

videovåldet under 1980-talet i Sverige. I rapporten Medierna, medierådet och moralpaniken beskriver 

författaren och debattören Mattias Svensson (2009) denna händelse och jämför detta med hur 

våldsamma datorspel skildras och problematiseras i två tidningar, Expressen och Dagens Nyheter.  

 

Videovåldsdebatten i Sverige fick sin början i och med programmet Studio S som sändes på SVT. I 

programmet fick föräldrar och politiker diskutera problematiken som uppstod i och med att barn och 

ungdomar kunde få tillgång till våldsamma filmer, utan att föräldrarna kunde göra något åt det. Man 

utmålade barnen som offer som utsattes för filmerna och påverkades negativt av dem. Föräldrarna som 

medverkade i programmet krävde att något skulle göras åt detta och att det var politikernas uppgift att ta 

tag i det. En av följderna av denna debatt blev att utdragna våldsskildringar för ungdomar under 15 år 

förbjöds enligt lag (Svensson 2009). 
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I sin rapport kommer Svensson (2009) fram till att medieskildringen av datorspel överlag inte följer 

några moralpaniska linjer, utan det går endast att se i några enstaka artiklar. Han menar dock att det 

finns en viss skillnad mellan dags- och kvällspress där dagstidningen i detta fall är mer positiv till spel 

och leder i större utsträckning en utveckling mot acceptans medan kvällspressen är mer negativa. 

 

5. Metod och material 
Under denna rubrik presenteras detaljerna kring hur undersökningen utfördes när det kommer till metod, 

urval och analysinstrument. Undersökningen för denna uppsats gjordes i huvudsak med hjälp av en 

kvantitativ metod, men till viss del även med en kvalitativ metod då detta krävdes för att besvara 

undersökningens alla frågeställningar. Den kvalitativa metoden användes för de fem intervjuer som 

utfördes för undersökningen medan den kvantitativa användes för innehållsanalysen. 

 

5.1 Kvalitativa intervjuer 
För att besvara undersökningens fråga om hur speljournalister själva ser på förändringen gjordes så 

kallade kvalitativa intervjuer, eller samtalsintervjuer, med fem stycken verksamma speljournalister. I 

praktiken utfördes fyra av dessa intervjuer via telefon samt en via mejlkonversation. Detta på grund av 

att personliga intervjuer inte alltid var möjligt, både på grund av geografiskt avstånd samt tidsbrist. 

Intervjuerna utfördes ändå då de ansågs vara av stor vikt för undersökningen. 

 

Totalt kontaktades 8 stycken speljournalister och de som i slutändan intervjuades för denna 

undersökning var Oskar Skog, Jimmy Håkansson, Michael Gill, Anders Wollner och Carl-Johan 

Johansson.  

 

Oskar Skog har arbetat som speljournalist i cirka 14 år. Han arbetar idag som redaktör för spelsajterna 

loading.se och ign.se samt skriver som spel för speltidningen Level. 

 

Jimmy Håkansson började skriva om spel år 2001, för den numera nedlagda hemsidan Gon.nu. Sedan 

dess har han skrivit om spel för diverse spel- och dagstidningar och arbetar idag som frilansande 

kulturskribent. Han skriver idag om spel och kultur för bland annat speltidningen Level, P3 Spel och 

Göteborgs-Posten.  
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Michael Gill har skrivit om spel i 15 år i olika omfattning, från hobbyskrivande till redaktörskap på 

Aftonbladet. Idag arbetar han huvudsakligen som spelproducent på spelföretaget Coldwood Interactive 

men skriver även krönikor för P3 Spel. 

 

Anders Wollner har arbetat som speljournalist i 14 år och arbetar idag bland annat som spelredaktör för 

tekniksajten M3. 

 

Carl-Johan Johansson arbetar som speljournalist sedan cirka 8 år tillbaka. Idag skriver han om spel för 

bland annat Aftonbladet och speltidningen Level. 

 

Vid val av intervjupersoner var det en faktor som var av störst vikt, nämligen hur länge de hade skrivit 

om spel. Detta eftersom att undersökningens fokus låg på upplevda förändringar över tid. Alla de 

intervjuade har skrivit om spel 7 år eller mer, vilket passade för undersökningens syfte. Utöver detta är 

de intervjuade speljournalisterna även alla personer som syns relativt ofta i speltexter, vilket även det 

spelade in i valet av intervjupersoner. 

 

Avsikten med denna typ av kvalitativa intervjuer är att hämta information eller bli informerad av 

intervjuobjektet om en viss fråga. I detta fall handlade det om upplevda skillnader i samtalet om spel, 

hur de ser på dessa och möjliga orsaker till dem. Man brukar skilja mellan tre olika typer av intervjuer - 

ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. Denna intervju faller under kategorin strukturerad, 

vilket bland annat innebär att frågorna var bestämda på förhand medan svarsmöjligheterna var öppna 

(Østbye 2008, s. 101-103). Intervjufrågorna i sig utformades till viss del utifrån undersökningens 

frågeställningar men även utifrån resultaten i undersökningens kvantitativa del. Ett exempel är hur den 

kvantitativa delen visade på att kvinnor fick ta större plats i speldiskussionen. En fråga om detta 

utformades för att få speljournalisternas syn på frågan, vad denna typ av förändring kan betyda för 

spelen. Se bilaga 9.2 för intervjufrågor.  

 

Efter att dessa fem intervjuer utförts transkriberades de för att sedan kunna användas för 

undersökningens resultat. Intervjuerna analyserades och den kunskap som uppkom i och med detta 

användes för att vidare förklara och bygga på undersökningens resultat. 
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5.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa delen av undersökningen utgick från artiklar publicerade i Dagens Nyheter och 

Aftonbladet 1995, 2005 och 2015. Den kvantitativa metoden utgår ifrån en systematik som gör det 

möjligt att ta sig an ett större material. Metoden går ut på att forskningsfrågor översätts till variabler som 

möjliggör mätning (kvantifiering) av relevanta egenskaper i innehållet. Denna process, att göra 

någonting mätbart, kallas även operationalisering (Nilsson 2010, s. 122).  

 

Fokus i en kvantitativ innehållsanalys ligger på att få fram systematiska, objektiva och kvantitativa 

beskrivningar av innehållet i ett budskap. För att detta ska vara möjligt krävs det att vissa regler för hur 

materialet ska behandlas formuleras på förhand. Reglerna möjliggör objektivitet, alltså att den enskilde 

forskarens åsikter och värderingar inte ska påverka materialet. Detta ställer stora krav på att 

undersökningen utförs på rätt sätt och att det finns en tydlig systematik i arbetssättet. Processen bör gå 

att följa från början till slut, detta för att samma studie ska kunna göras av en annan person och denna 

ska kunna få samma resultat (Nilsson 2010, s. 122). 

 

Metoden leder ofta till ett resultat i termer av förekomst eller volym, alltså hur ofta någonting 

förekommer i ett visst material eller hur stor del av innehållet som kan karaktäriseras av en viss 

egenskap (Nilsson 2010, s. 122-123).  

 

Studier av medieinnehåll kan delas upp i två typer, man kan utgå antingen ifrån form eller innehåll. Att 

utgå från form innebär att man genom en undersökning försöker förklara de faktorer som ligger bakom 

innehållet och påverkar det. Det kan vara till exempel medieorganisationens struktur eller samhällets 

ideologiska klimat. Innehållet ses som ett resultat av hur medieorganisationens aktörer uppfattar och 

beskriver sin omvärld. Den andra typen utgår ifrån medieinnehållet och syftar till att visa på hur detta 

påverkar människor och samhället (Nilsson 2010, s. 123). Denna undersökning syftar till att studera hur 

ett fenomen framställs inom journalistiken, vilket gör att störst fokus har legat på innehållet och faktorer 

såsom sammanhang. 

 

5.3 Urval 
Undersökningen utgick ifrån artiklar hämtade ur Dagens Nyheter och Aftonbladet mellan år 1995 och 

2015. Dessa två tidningar valdes för att få med både en morgontidning och en kvällstidning.  
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Då deras sätt att skriva ofta skiljer sig på grund av deras olika förutsättningar fanns det större möjlighet 

att se eventuella skillnader och göra en analys utifrån detta. Dagens Nyheter och Aftonbladet är också de 

största tidningarna inom dags- respektive kvällstidningskategorin. Under 2013 hade Dagens Nyheter en 

upplaga på 283 000 exemplar medan samma siffra för Aftonbladet var 199 000 exemplar (dagspress.se, 

u.å.). 

 

Eftersom att spel är väldigt brett begrepp valdes ett antal sökord för att smalna av sökresultatet och få med 

det som var relevant för undersökningen. Detta för att utesluta resultat som innefattar exempelvis bräd-, kort-

, tärnings- eller rollspel. Genom en sökning i mediearkivet Retriever Research valdes artiklar ut som innehöll 

ett eller flera av följande begrepp: 

 
• Tv-spel 

• Tvspel 

• Datorspel 

• Dataspel 

• Konsolspel 

 

För att utföra undersökningen användes mediearkivet Retriever Research för att leta fram artiklar ur 

svensk tryckt press, i detta fall Aftonbladet och Dagens Nyheter. Undersökningens syfte var att kartlägga 

en möjlig förändring i rapporteringen om spel inom journalistiken mellan år 1995 och 2015.   

För att kunna se möjliga förändringar i rapporteringen kring spel gjordes tre stycken nedslag under 

denna period, nämligen år 1995, 2005 samt 2015. Dessa tre nedslags gjordes dels på grund av att en 

inledande testsökning visade på att materialet var alldeles för stort för denna undersökning, men även 

för att det skiljde sig 10 år mellan varje år vilket ansågs vara passande för att urskilja en förändring över 

tid. 

 

Undersökningsperioden började år 1995 då det under denna tid skedde stora förändringar inom 

spelvärlden. Bland annat släppte Sony sin första konsol Playstation år 1995, en konsol som innebar en 

revolution för spelmarknaden med mer avancerade spel som lagrades på CD-ROM istället för kassetter. 

Playstation blev snabbt en stor succé och det blev första spelkonsolen som sålde över 100 miljoner 

exemplar (Sony 2005).  
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För denna undersökning var den ursprungliga tanken att skapa en så kallad ”syntetisk vecka”. Metoden 

går ut på att man själv konstruerar en vecka, till exempel måndagen från en vecka, tisdagen från nästa 

vecka och så vidare (Østbye 2008, s. 220). Detta visade sig dock vara problematiskt, främst i början av 

tidsperioden där antalet artiklar redan var få till att börja med och ofta fanns det inte mer än en artikel att 

tillgå på en bestämd dag. Därför föll valet istället på at titta på alla veckor under de tre åren och utifrån 

dessa välja ut relevanta artiklar. De artiklar som valdes ut var artiklar som på något sätt behandlade 

spelmarknaden eller diskuterade spel på något sätt. De valdes genom att alla artiklar översiktligt lästes 

igenom för att få en uppfattning om vad de handlade om. De som ansågs relevanta för undersökningen 

valdes sedan ut. Det kunde vara till exempel artiklar om spelnyheter och recensioner men även artiklar 

som diskuterade problem relaterade till spel, exempelvis spelberoende. 

 

Urvalet gjordes genom att översiktligt läsa igenom artiklarna för att få en bild För år 1995 och 2005 

undersöktes artiklar från 1 januari till 31 december och år 2015 från 1 januari till 20 november. Detta för 

undersökningen påbörjades den 20 november och det blev då sista datumet för insamlat material år 

2015. 

 

I studier som denna där urvalet görs via digitala sökord kan man ibland behöva definiera bort visst 

material som inte uppfyller urvalskriterierna (Nilsson 2010, s. 133). Detta fick göras inför denna 

undersökning då många av artiklarna inte behandlade spel på något sätt, utan det var endast något som 

nämndes i förbifarten någon enstaka gång, till exempel för att beskriva någons intresse eller liknande.  

 

Texterna valdes utifrån dessa kriterier för att undersökningen skulle få en hög validitet, alltså att 

materialet innefattar sådant som är relevant för undersökningens syfte (Østbye 2008, s. 40). Detta urval 

resulterade i 183 stycken artiklar som sedan blev underlag för undersökningen. Fördelningen av artiklar 

för varje årtal visas nedan: 

 
Tidning/År AB 1995 AB 2005 AB 2015 DN 1995 DN 2005 DN 2015 Totalt 

Antal artiklar 108 127 94 46 96 103 574 

Utvalda artiklar 24 31 53 11 45 19 183 

 

Efter att det fastställdes vad som skulle undersökas började själva analysinstrumentet, alltså ett 

kodschema, utformas. Ett kodschema består av variabel, variabelvärde samt sifferkod och visar en 

förenklad modell av innehållet (Nilsson 2010, s. 134).  
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5.4 Kodschema 
För att utforma kodschemat gjordes först en pilotstudie för att fastställa vilka variabler och 

variabelvärden som kunde tänkas vara intressanta. Denna pilotstudie gjordes på så sätt att cirka 30 

stycken artiklar ur materialet lästes igenom för att få en överblick och fånga upp intressanta 

analysämnen. 

 

De variabler som användes för denna undersökning utgick ifrån undersökningens frågeställningar och 

användes för att besvara dessa. Variablerna som användes var ”tidning”, ”årtal”, ”ämne”, ”problem”, 

”resurs”, ”genre”, ”spelfokus”, ”aktör”, ”plattform”, ”typ av spel” samt ”spelare”. Variablerna ”tidning” 

och ”årtal” var endast så kallade identifieringsvariabler som användes för att urskilja vilken tidning och 

årtal artikeln tillhörde. Detta var nödvändigt då undersökningen byggde på att skilja mellan två 

tidningar. Nedan förklaras variablerna och deras variabelvärden närmare. Se bilaga 9.1 för kodschema. 

 

Variabeln ”ämne” användes för att mäta hur medierna definierade spel och i vilket sammanhang man 

valde att prata om dem. Denna variabel var svår att definiera på förhand och fylldes på allt eftersom 

undersökningen fortskred. De variabelvärden som i slutändan användes var ”problem”, ”resurs”, 

”sport”, ”underhållning”, ”jobb” och ”kultur”, ”jämställdhet” och ”spelvåldsdebatt”.  

 

Variabelvärdet ”problem” noterades då spel definierades som ett problem på grund av någon faktor. 

Detta kunde till exempel vara att spel gör spelare våldsamma, att spel leder till isolering och utanförskap 

eller att de leder till hälsorelaterade problem. Det hände även att spelvåldet diskuterades i ett större 

perspektiv och utan att det definierades som ett problem och då användes variabelvärdet 

”spelvåldsdebatt”. När en artikel diskuterade sexism och jämställdhet i spel noterades variabelvärdet 

”jämställdhet”. 

 

Det fanns även artiklar där spel inte beskrevs som ett problem över huvud taget, alltså när spel 

kopplades ihop med positiva konsekvenser. För dessa artiklar användes variabelvärdet resurs och 

specificerades sedan i variabeln ”resurs”. För att fånga upp fenomenet e-sport, alltså spel som 

professionell sport, användes variabeln ”sport”. Denna skiljde sig dock från variabelvärdet ”jobb” som 

användes då artiklarna handlade om spelutveckling och arbete med detta. För att ”underhållning” 

användes då man pratade om spel som ren underhållning och inte problematiserade på något tydligt sätt. 

Detta kunde till exempel vara spelnyheter och recensioner eller när det beskrevs som en fritidssyssla. 
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En viktig del av undersökningen var att titta på vilken typ av artiklar som skrevs om spel och för detta 

användes variabeln ”genre”. De variabelvärden som hörde till denna var ”nyhetsartikel”, ”notis”, 

”reportage”, ”ledare”, ”recension/test”, ”debattartikel”, ”krönika” och ”insändare”. 

 

Dessa artiklar hade dock inte alltid spel som huvudämne, utan ibland nämndes endast spel i relation till 

något annat ämne. För att mäta detta, huruvida spel var huvudämnet eller inte användes variabeln 

”spelfokus” som innefattade värdena ”huvudämne” och ”nämns”. 

 

För att identifiera vem det var som uttalade sig i artiklarna användes variabeln ”aktör”. Aktören var i 

detta fall den som uttalade sig och definierade spel i artikeln och därmed hjälpte läsaren att förstå det på 

ett visst sätt.  De aktörer som utlästes i artiklarna var ”journalist”, ”förälder”, ”spelare”, ”offentlig 

person”, ”forskare/expert”, ”politiker”, ”spelutvecklare”, ”polis”, ”läkare”, ”skolelev” och ”lärare”. Det 

som benämns som ”spelare” innefattade människor som själva spelar spel men inte jobbade med det, 

detta för att kunna skilja denna ifrån till exempel spelutvecklare. Variabelvärdet ”offentlig person” 

användes som ett samlingsbegrepp för företrädare för företag, kändisar och liknande. I de fall där 

aktören var textens författare i roll av journalist användes värdet ”journalist”.  

 

För att fånga upp förändringen i hur människor som spelar spel beskrivs användes variablerna ”Spelare 

1, kön”, ”Spelare 1, ålder”, ”Spelare 2, kön”, ”Spelare 2, ålder”. Dessa variabler lämnades öppna då de 

var svåra att kategorisera på förhand och det gjordes att alla kombinationer av ålder och kön fångades 

upp. Anledningen till att spelare 1 respektive spelare 2 var separata variabler var för att det i flera av 

artiklarna förekom mer än en spelare och detta gjorde det möjligt att mäta båda dessa. 

 

Till sist användes också variablerna ”typ av spel” samt ”plattform”. Dessa är relativt självförklarande 

och mätte helt enkelt vilken typ av spel man pratade om, till exempel action- och sportspel, och till 

vilken plattform. 

 

5.5 Metoddiskussion 
Anledningen till en kvantitativ metod valdes för denna undersökning hänger ihop med undersökningens 

syfte, nämligen att fånga upp förändringar i journalistiken om spel och rapporteringen om dessa. En 

sådan typ av undersökningen kräver ett stort material för analys och detta är lättare med en kvantitativ 

metod jämfört med en kvalitativ.  
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Om undersökningen hade utförts med en kvalitativ metod hade urvalet blivit mindre och fokus hade 

varit på specifika fall, vilket hade gjort en jämförelse över tid svår. Precis som med andra metoder finns 

det många nackdelar med den kvantitativa och dessa kommer beskrivas i detta kapitel. 

 

En av invändningarna som riktats mot den kvantitativa metoden är att metoden anses förenklande i och 

med att man studerar separata delar i innehållet, vilket gör att helhetsperspektivet riskerar att gå förlorat 

(Nilsson 2010, s. 121). 

 

En annan vanligt förekommande kritik mot metoden är att man ofta drar en koppling mellan hur ofta 

någonting förekommer och hur viktigt det är, vilket inte alltid stämmer. Innehållet varierar väldigt 

mycket mellan artiklar och det handlar ofta istället om hur något sägs som har störst betydelse, vilket 

gör att många forskningsfrågor inte går att besvara med en kvantitativ metod (Nilsson 2010, s. 124-125). 

 

Ytterligare en typ av kritik som kan riktas mot metoden är att den ställer stora krav på att 

analysinstrumentet är korrekt utformat, då det är grunden för studiens validitet och reliabilitet. 

Variablerna som används måste vara relevanta för undersökningen samtidigt som de är ömsesidigt 

uteslutande, alltså att materialet, till exempel en artikel, inte ska kunna kodas som två variabelvärden 

samtidigt. Detta gör att det kan krävas mycket ändring under arbetets gång på grund av problem och 

liknande som uppkommer.  

 

Detta var något som fick göras under arbetet med denna uppsats. Allt eftersom arbetet fortskred 

utvecklades och ändrades undersökningens kodschema. Nya insikter uppkom i och med att 

undersökningen utfördes och därför fick vissa ändringar göras. Dessa ändringar var till exempel att 

variabler togs bort då de visade sig vara för svåra att utläsa i materialet och att variabelvärden fylldes på 

allt eftersom. Detta var till exempel variabelvärden för ämnesvariabeln, då vissa oväntade ämnen 

uppkom i och med att fler och fler artiklar i materialet lästes. 

 

Då variabler och variabelvärden tillkom under arbetets gång testades undersökningens 

intrakodarreliabilitet i efterhand, även kallat extern reliabilitet. Intrakodarreliabiliteten handlar om 

graden av konsekvens när det kommer till en persons kodning av materialet (Nilsson 2010, s. 147). 

Intrakodarreliabiliteten testades genom att 15 stycken artiklar ur materialet slumpmässigt valdes ut för 

att kodas på nytt. Detta resulterade i en viss skillnad i variabelvärden, närmare bestämt 7 % av alla 

variabelvärden skiljde sig i den andra kodningen. De variabler som skiljde sig mest var de som även 

visade sig vara svårast att koda, nämligen ”spelare, kön” och ”spelare, ålder”.  
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Intrakodarreliabiliteten bör vara så hög som möjligt då den visar på undersökningens pålitlighet och en 

avvikelse på 7 % kan ändå ses som rimlig. 

 

Den kvantitativa metoden är alltså väldigt beroende av frågeställningarna och vad man vill undersöka 

och den begränsar forskningen till att ställa de frågor man klarar av att besvara. Detta gör att viktiga 

aspekter av innehållet och dess betydelse går förlorade. Det som kan sägas som försvar till detta är dock 

att en enskild metod aldrig kan undersöka allt utifrån alla perspektiv. En förenkling är nödvändig och till 

stor den hela poängen med en kvantitativ analys, då man vill visa på generella mönster som 

representerar hela materialet (Nilsson 2010, s. 124-125). 

 

Enligt Bergström och Boréus (2012) kan man även rikta kritik mot den kvantitativa metoden på grund 

av att det är en metod som sätter reliabilitet före validitet. Med detta menas att kvantitativa 

undersökningar ofta är noggranna när det kommer till själva utförandet (reliabilitet), men de lyckas inte 

alltid med att mäta det som faktiskt efterfrågas i frågeställningarna (validitet). 

 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de resultat som är mest relevanta för undersökningen och dess 

frågeställningar. Kapitlet är indelat i fyra huvudkategorier som utgår ifrån variablerna i metodkapitlet. 

De huvudkategorier som presenteras är ämne, genre, spelfokus och spelare. Dessa valdes då de var 

ansågs vara mest lämpliga när det kom till att dra slutsatser och visa på en förändring över tid. Där det är 

relevant används även citat från de intervjuer som gjordes inför undersökningen. Detta för att ytterligare 

förklara och underbygga resultaten och varför förändringen över tid ser ut som den gör. 
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Figur 1. Totalt antal artiklar uppdelat efter årtal och tidning. N = 183 

 

Som en inledning presenteras ovan ett diagram som visar fördelningen av materialet, uppdelat efter årtal 

och tidning. I diagrammet går det att utläsa att antalet artiklar om spel har varit större hos Aftonbladet 

under två av tre undersökta år. År 2005 var det flest artiklar överlag och fler artiklar som behandlade 

spel i Dagens Nyheter än i Aftonbladet, med 45 artiklar från Dagens Nyheter medan antalet från 

Aftonbladet var något färre med 31 stycken artiklar. Under år 2015 är skillnaden som störst då antalet 

artiklar hos Aftonbladet är mer än dubbelt så många, med 53 artiklar från Aftonbladet och 19 stycken 

från Dagens Nyheter.  

 

Diagrammet visar på en utveckling när det kommer till antalet artiklar som behandlar spel. Jag menar att 

man här kan dra kopplingen mellan antalet artiklar som skrivs och intresset för spelen och spelmediet i 

stort. I diagrammet ovan går det tydligt att se att det har skett en ökning av antalet artiklar om spel. 

Mellan åren 1995 och 2015 har det skett mer än en fördubbling av antalet artiklar, sammanlagt i de båda 

tidningarna. Spel har blivit en större del av nyhetsrapporteringen och intresset har ökat sedan början av 

perioden. 
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6.1 Ämne och sammanhang 

 
Figur 2. Andel artiklar där spel diskuterats i samband med respektive ämne, presenterat i procent. 

 

Detta diagram visar hur stor andel av artiklarna som diskuterade spel i samband med respektive ämne. I 

de undersökta artiklarna är spel som underhållning det vanligaste förekommande ämnet under alla tre 

åren. Denna kategori har också ökat markant, från att utgöra 40 % av artiklarna till 64 %. Ökningen i 

denna kategori under år 2005 samt 2015 kan förklaras av det faktum att spelrecensioner var fler de två 

åren och dessa föll under kategorin underhållning. Även spel som problem har varit vanligt 

förekommande, då främst år 1995 och 2005. Den vanligaste förekommande problemaspekten som 

diskuteras är våldet i spelen. 

 

Det som är intressant är att det 2005 och 2015 också har kommit upp nya ämnen som inte fanns i 

artiklarna från 1995. Dessa artiklar är dock i minoritet, jämfört med artiklar om spel som underhållning, 

men det visar ändå på en förändring. Dock har det även skett en förändring när det kommer till de 

artiklar som handlar om spel som underhållning i och med att antalet recensioner har blivit fler. 

 

Under hela den undersökta perioden är det endast år 2015 man börjat diskutera spel som en sport, så 

kallat e-sport. Kvantitativt sett är det en väldigt liten del men kan ändå vara värd att nämna då även det 

är något som antyder att det börjat ske ett skifte i diskussionen kring spel.  
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Under 2015 har man också börjat diskutera jämställdhet i spelsammanhang, alltså hur män och kvinnor 

porträtteras i spel och vad detta får för påverkan. Man har även börjat diskutera spelvåldet i ett större 

perspektiv och huruvida detta är ett problem eller inte, i diagrammet benämnt som ”spelvåldsdebatt”. 

Dessa artiklar skiljer sig från spel som problem i och med att de handlar om våld i spel men de utgår inte 

från att det är något problem. De artiklar som diskuterar dessa två ämnen är till stor del krönikor skrivna 

av speljournalister. Just krönikorna om spel är också något som har ökat i antal under 2005 och 2015. 

 

Andelen artiklar som beskriver spel som resurs, alltså spelens positiva effekter, har varit jämn under 

hela den undersökta perioden. Det som dessa artiklar har fokuserat på mest är hur spelen stimulerar 

hjärnan på olika sätt, till exempel att det underlättar inlärning och att människor som spelar får förbättrat 

minne. 

 

Hur och i vilket sammanhang man väljer att diskutera spel blir en fingervisning om hur medierna, och i 

viss utsträckning även en stor del av allmänheten, också väljer att definiera dem. Det är en stor skillnad 

på om man bara beskriver dem som underhållning jämfört med om man skriver om spel som kulturform. 

Spel problematiseras på flera olika sätt under perioden, men det går inte utifrån materialet att dra någon 

definitiv slutsats om att det pekar åt något specifikt håll. En del av diskussionen är också ”gömd” i 

artiklarna som klassar spel som underhållning, exempelvis recensioner. Man kan tydligt se i resultaten 

att det har skett en ändring i hur man ser på spel mellan år 1995 och 2015. Antalet artiklar där man 

beskriver spel som ett problem har minskat och istället har diskussion om spel som kulturform har börjat 

ta större plats.  

 

Carl-Johan Johansson är speljournalist och har skrivit om spel i cirka 8 år. Enligt honom har stor en del 

av denna förändring skett de senaste åren. Han menar att spelen har utvecklats mycket vilket också har 

haft stor påverkan på speljournalistiken. Han menar också att en av de största anledningarna till denna 

förändring i samtalet om spel är framväxten av indiescenen. Indie är kort för ”independent” och syftar 

på den scen som växt fram inom spelbranschen där folk utvecklar och ger ut sina egna spel, utan att 

behöva vara beroende av de stora utgivarna av spel. 

 
Indiescenen på 00-talet har öppnat slussportarna på allvar genom att ge alla 

möjligheter att utveckla spel, och plötsligt har vi en etablerad dialog, både 

akademisk och konstnärlig, där vi diskuterar spelen på samma villkor som 

annan kultur. I Sverige har vi Fienden som har försökt etablera sig som den 

första kulturtidskriften om tv- och datorspel.  
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Det har bara kommit två nummer hittills, men blotta tanken på en sådan 

tidning för ett decennium sedan skulle förefallit löjlig.1 

 

När det kommer till artiklar där man diskuterar spel som ett problem kan man se en tydlig minskning 

under perioden. Denna minskning beror troligen även den till viss del på att spelmediet har breddats och 

blivit mer varierat, precis som Carl-Johan Johansson nämner. Fördelningen mellan spel som problem 

och spel som underhållning var relativt jämn i början av perioden för att sedan successivt utgöra en allt 

mindre del. Detta är återigen ett tydligt tecken på ett skifte i diskussionen. Flest antal artiklar som 

beskriver spel som ett problem publicerades år 2005 och man fokuserade då till stor del på spelens 

våldsamma inslag och hur de är beroendeframkallande. Här är det dock viktigt att notera en skillnad i 

andel och antal. Antalet var stört 2005, men andelen var störst 1995 då artiklar med problemaspekten i 

centrum utgjorde mer än en tredjedel. Antalet var fler 2005 men de utgjorde då endast 25 % av 

artiklarna.  

 

Varför man valde att ta upp spelvåldet i medierna kan också kopplas till Hvitfelts (1985) kriterier för 

nyhetsvärdering. Bland annat är spelvåldet något som är lätt att rapportera om och beskriva på ett 

förenklat sätt. Man kan lätt peka ut konsekvenser av det och det finns många som kan kommentera på 

det. Utöver detta är det också något som innehåller negativa inslag, vilket troligen är en viktig del av 

varför man valde att rapportera om det. Samtidigt var det också något som hände under en kort tid och 

gick att beskriva som ett tema. 

 

Oskar Skog2, spelskribent och redaktör för spelsajterna ign.se och loading.se, menar att detta fokus på 

spelvåld ofta dyker upp när man vill hitta ett ”svar på något man inte förstår” och ”en lätt ursäkt på ett 

komplicerat problem”. Enligt honom har detta blivit allt mer ovanligt under de 13 år han har skrivit om 

spel, men det händer fortfarande då och då när ”det söks svar på någon ny skjutning, ett nytt dåd”. Men, 

precis som resultaten visar, säger han också att det ”idag har blivit mer nyanserat och spel har lyckats 

visa att de kan så många olika saker och att det ryms en mångfald i mediet”. 

 

Den diskussion om spelvåldet och huruvida det är ett problem eller inte förs till stor del av 

speljournalister som för fram statistik och forskning. Man försöker i dessa artiklar visa på att spel får 

skulden för problem som de egentligen inte har något att göra med. Man försöker motbevisa den 

allmänna uppfattningen om att spelvåldet är ett stort problem.  

                                                 
1 Carl-Johan Johansson, intervju den 30 december 2015 
2 Oskar Skog, intervju den 22 december 2015 
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Ett av de tydligaste exemplen på detta är artikeln ”Nej, spelandet leder inte till ungdomsvåld” (Ottsjö 

2015), skriven av spelkritikern Peter Ottsjö i Aftonbladet. Artikeln är ett svar på ett blogginlägg som var 

kritisk till SVT:s bevakning av tv-spel och att licensbetalt tv visar så mycket våld: 

 

[…] Men i dag finns spel överallt vare sig man vill eller inte. "Minecraft" har 

blivit det dominerande kreativa uttrycket för en hel generation. Den svenska 

exporten av spel ökade med 1 400 procent mellan 2002 och 2012. Bakom 

siffrorna: fler som spelar, fler som gör spel, fler som studerar till 

spelutvecklare. Om något är det för tok på lite spel i public service. […] 

Enligt Brottsförebyggande rådet har det grövsta våldet minskat stadigt under 

20 års tid. Antalet mord var 2013 nere på 1960-talets nivåer. Samma 

tendenser syns även om man bara kollar på ungdomsbrottsligheten.  

Dessutom har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i flera 

års tid rapporterat om att unga dricker allt mindre. Vem vet, kanske sitter de 

hemma och spelar i stället. (Ottsjö 2015) 

 

Citatet ovan sammanfattar hela syftet med artikeln och för fram dess poäng, att spelen kanske även har 

haft positiva konsekvenser. Det handlar dock om artikelförfattarens spekulationer, men de är i detta fall 

underbyggda av fakta och statistik vilket är ovanligt i dessa sammanhang. Det som går att se i materialet 

är att kritiken mot spel sällan underbyggs sällan av statistik, utan handlar oftast om fördomar och 

antaganden. 

 

När det kommer till synen på spel ser jag ämne och i vilka sammanhang man diskuterar dem som en 

viktig faktor. Utvecklingen man kan se, både i materialet och i intervjuerna, är att man inte längre bara 

diskuterar spel utifrån deras egenskaper och grafik utan istället sätter de i ett större sammanhang. Det 

beskrivs inte bara som en fritidssyssla som barn håller på med utan det är vuxna människor som skriver 

om spelen och diskuterar dem på ett seriöst och kritiskt sätt, på samma sätt som man till exempel 

diskuterar film och annan typ av kultur. 

 

Anders Wollner3 har också själv märkt av denna förändring under sina 14 år som speljournalist. Han 

menar att det gradvis har skett en förändring som pekar mot ett mer seriöst spelskrivande och en 

utveckling av speljournalistiken.  

                                                 
3 Anders Wollner, intervju den 30 november 2015 



23 
 

Spel diskuteras i helt nya sammanhang och problematiseras på ett helt annat sätt vilket påverkat hans 

yrke. Enligt honom beror förändringen till stor del på internets ökade popularitet och att sidor som 

skriver om spel blivit allt vanligare. 

 

När jag började skriva handlade det mest om att man skulle ta upp spel som 

tekniska produkter och beskriva dem, något förenklat, utifrån hur bra 

grafiken och spelkontrollen var. Jag vet inte exakt när skiftet började komma, 

men allt eftersom antalet spelsajter blev fler blev det också mer populärt att 

sätta spel i en kontext och blanda in saker som politik i texterna. 

Spelskrivandet har helt klart blivit mer seriöst genom åren och numera kan 

jag skriva om spel ur en affärsmässig vinkel, en svensk vinkel eller en 

sexistisk vinkel, för att nämna några.4 

 

Han menar också att spelen har ”börjat hitta sin plats i kulturen” och att man börjat ta speljournalistiken 

på större allvar och låter den stå för sig. Enligt honom är det den viktigaste faktorn när det kommer till 

att spel ska bli accepterade, att man inte försöker tvinga in spelen till exempel i kulturdelen i DN. Spel 

är ett väldigt brett medium och ett som är väldigt unikt. Att ”försöka kategorisera spelen som det ena 

eller det andra” och jämföra det med exempelvis film kan enligt honom i många fall vara 

kontraproduktivt då det antyder att det är något som spel borde sträva efter och försöka leva upp till och 

det blir något man konstant jämför det med. Han säger att det hindrar spelmediet från att stå på egna ben 

och utvecklas jämsides med andra kulturformer. 

 

Jimmy Håkansson5 är kultur- och spelskribent och har skrivit om spel i olika former sedan år 2001. 

Även han ser internet som en väldigt viktig del av utvecklingen. Internet har varit en stor del av den 

indiescen som börjat växa fram, som även Carl-Johan Johansson nämner. Jimmy Håkansson menar 

också att denna demokratisering av spelmediet lett till att man började ”ta upp andra ämnen än ’besegra 

skurkarna’” och spelmediet blev därmed i sig mer varierat, vilket också ”förändrade samtalet därefter”. 

Precis som Oskar Skog menar Jimmy Håkansson att i och med att spelmediet har breddats har också 

diskussionen om spel förändrats. Spelen har börjat visa att de kan vara mer än bara simpel underhållning 

vilket gjort att fler fått upp ögonen för dem. Jimmy Håkansson säger så här: 

 

 

                                                 
4 Ibid.  
5 Jimmy Håkansson, intervju den 18 december 2015 



24 
 

Samtalet om spel har verkligen förändrats under min tid som speljournalist., 

både till det bättre och till det sämre. När jag började skriva om spel var det 

uppenbart att spel var okomplicerad underhållning och att journalistiken som 

granskade dem var vare sig journalistik eller granskande.  

Sedan dess har det hänt mycket. När internet förändrade 

produktionsförutsättningar och distributionsmöjligheter blev spelskapande 

lite mer demokratiserat.6 

 

Han menar också att vi redan nu börjar se hur spel normaliseras och accepteras i och med att ”70- och 

80-talister tar större plats i samhället”. Med detta menar han personer som har tagit till sig spelen och ser 

dem som en accepterad del av samhället. Att generationen som accepterar dem hamnar i maktpositioner 

- chefer, politiker etc. - är enligt honom en viktig del när det kommer till att nya kulturformer, som till 

exempel spel, ska bli accepterade. 

 

Oskar Skog7 menar istället att denna ökade acceptans av spel har skett till viss del av sig själv. En 

naturlig konsekvens av spelens ökade popularitet är att fler grupper av människor tar del av spelen idag 

än de gjorde för 10 år sedan. Han menar att denna breddning, att människor kan spela på allt från 

dedikerade spelkonsoler till på sociala medier, också har gjort att spelutvecklare inte längre bara riktar 

sig till en målgrupp som tidigare har varit unga pojkar. Det har enligt honom gjort att variationen blivit 

större och fler känner sig välkomna i spelvärlden. 

 

Michael Gill8, spelutvecklare och spelskribent, pekar ut en annan bidragande faktor, nämligen att det 

idag finns en större vilja hos media att förstå spel idag än det gjorde förr. Detta har sedan i sin tur också 

påverkat allmänhetens uppfattning. Han berättar att när Anders Behring Breivik hade utfört sitt terrordåd 

bad Aftonbladet Michael Gill skriva en helsida i papperstidningen om vad World of Warcraft, ett spel 

som Breivik spenderade mycket tid med, faktiskt var. Undersökningen pekar mot att om terrordådet 

hade hänt några år tidigare hade man troligen inte gjort detta, utan istället kanske avfärdat denna vinkel 

helt eller använt det som ett argument för att spel har en negativ påverkan på människor. 

 

 

                                                 
6 Ibid. 
7 Oskar Skog, intervju den 22 december 2015 
8 Michael Gill, intervju den 22 december 2015 
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Något annat som jag menar kan förklara denna förändring är att speljournalister blivit vanligare och 

tidningarna har under de senare åren börjat introducera egna delar av tidningen som endast handlar om 

spel, så kallade spelspalter. Det är vanligare att artiklarna som skrivs är skrivna av journalister som är 

specifikt inriktade på spel och därmed även har större kunskap. Detta kan man se i materialet från år 

2005 och 2015, där större delen av spelartiklarna är skrivna av speljournalister, jämfört med 1995 där 

artiklarna om spel till stor del skrevs av vanliga nyhetsjournalister. Det fanns även recensioner och 

liknande som skrevs av journalister år 1995 men dessa var inte lika vanliga. 

 

Resultaten stämmer även överens med det som Svensson (2009) kommer fram till i sin rapport, 

nämligen att dagspressen är mer positivt inställd till spel än kvällspressen. Detta kan man till exempel se 

i och med att spel oftare beskrivs som en resurs i Dagens Nyheter samt att antalet artiklar som beskriver 

spel som ett problem nästan genomgående varit fler i Aftonbladet. Det är också i Dagens Nyheter de 

flesta argumenten för spel som kultur har funnits. Min uppfattning är att detta delvis beror på 

tidningarnas olika förutsättningar. I och med att Aftonbladet är en kvällstidning som är mer beroende av 

att sälja lösnummer är de troligen mer benägna att skriva om spel som problem och mer extrema 

omständigheter för att locka läsare. Det går även att se i materialet där de mer negativa och 

sensationsartade exemplen ofta kom från Aftonbladet. 

 

6.2 Spelfokus 

 
Figur 3. Antal artiklar där spel är huvudämne/artiklar där spel nämns 1995-2015. N = 183 
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Diagrammet ovan visar antalet artiklar där spel var huvudämnet samt antalet artiklar där spel nämns i 

samband med något annat. År 2005 kan man se en stor ökning av artiklar där spel är huvudämnet, med 

mer än tre gånger fler artiklar än år 1995. Samtidigt har antalet artiklar där spel endast nämns legat på 

ungefär samma nivå, med endast en minimal minskning. Detta år har dock fördelningen mellan 

tidningarna ändrats och antalet artiklar överlag samt antalet artiklar där spel är huvudämnet är fler i 

Dagens Nyheter. De artiklar där spel är huvudämnet utgör 91 % och 65 % av Dagens Nyheters 

respektive Aftonbladets artiklar. 

 

Ovanstående resultat visar på att antalet artiklar som skrivs om spel har blivit fler samt att fler av dessa 

artiklar har spel som huvudämne. Den tydligaste utvecklingen när det kommer till spelfokus kan 

urskiljas mellan år 1995 och år 2005 där den största ökningen har skett när det kommer till artiklar med 

spel som huvudämne. 

 

Båda tidningarna har under 2005 och 2015 även introducerat speciella delar av tidningen som behandlar 

spel, vilket till viss del förklarar den stora ökningen från år 1995 till 2005. Jag tror även ökningen beror 

på det ökade intresset för spel inom journalistiken och mer specifikt spelvåldet 2005 som går att utläsa i 

resultatet.  

 

Att spel får en egen del tilldelad sig i tidningen menar jag är ett tydligt tecken på att man ser spel som en 

viktigare del av nyhetsrapporteringen och det är en viktig faktor när det kommer till att förklara 

ökningen av artiklar med spel som huvudämne. 

 

En annan anledning till denna ökning av artiklar med spel som huvudtema kan enligt Jimmy 

Håkansson9 vara att spel på senare år har börjat ses som en viktig exportvara. Detta är extra tydligt i 

svensk journalistik då Sverige är en stor aktör på området och flera av de största spelen som säljs idag är 

utvecklade just i Sverige (Dataspelsbranschen 2014). 

 

Idag talar pressen om svenska spelen som exportsuccé, kommersiella 

framgångar etc. Tidigare var det i samband med vålds- och moralpanik. […] 

Jag tycker att det är trist att spel ofta dyker upp i samband med näringsliv 

och ekonomi. Du läser oftare om Kings aktier på Dagen Industri än du läser 

om analyser av [spelet] Else Heartbreak på kultursidorna.10 

                                                 
9 Jimmy Håkansson, intervju den 18 december 2015 
10 Ibid. 
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Den förändring som han nämner kan till viss del urskiljas i materialet, artiklar om spel som export och 

”det svenska spelundret” har blivit allt vanligare och fokus i artiklarna har börjat skifta. Jimmy 

Håkansson menar också att detta hör ihop med förändringen i var man skriver om spel. Något som inte 

syns i lika tydligt i materialet men som han tycker sig kunna se är att det skett en minskning av 

spelspalterna i tidningarna och mycket av spelskrivandet har flyttat till webbsidor och specialiserade 

magasin. Han menar att de tillfällen då spel nämns utanför dessa spalter är det i samband med ekonomi 

och näringsliv. Något som det dock går att utläsa är att gränsen mellan speljournalistik och journalistik 

om spel har börjat suddas ut. De gånger det skrivs om spel under 2015 är det nästan endast i spelspalter 

och texter skrivna av speljournalister. 

 

Enligt Michael Gill11 är detta en av de största förändringarna under hans tid som speljournalist, att spel 

”lite hårdraget gått från att vara en problematisk ungdomslek till att vara ett framför allt ekonomiskt 

intressant medium”. Han tycker att det till viss del bidragit till en mer rättvis bild av spelmediet, men ser 

det inte som något som är enbart positivt, då det enligt honom hindrar spel som kulturform från att få 

den plats det borde. 

 

Precis som annan typ av journalistik har speljournalistiken, enligt honom, påverkats av klickjakt och 

sensationella rubriker som att ” Markus Persson tjänat en till miljard eller att Dice/King just anställt 

hundra personer till” tenderar att ta över, vilket han menar tar plats från de mer seriösa diskussionerna. 

Med mer seriösa diskussioner menar han till exempel diskussioner om spel som kulturform och djupare 

analyser av spel. 

 

Att spel reduceras till något som handlar om pengar och underhållning är något som både Michael Gill 

och Jimmy Håkansson nämner och sett till resultaten kan denna förändring ses som positiv då det på ett 

sätt rättfärdigar spel och visar att det har blivit en stor industri som påverkar många. Samtidigt har det, 

enligt Michael Gill och Jimmy Håkansson, också en baksida då det underminerar spelen och de framsteg 

de gjort under mediets livstid. 

 

Carl-Johan Johansson tycker att journalistiken till viss del går att beskylla för denna diskussion, i och 

med att man inom media ofta ”fnyser åt spelbranschens utveckling och mognad istället för att bejaka 

den”.  

                                                 
11 Michael Gill, intervju den 22 december 2015 
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Han säger dock det har blivit bättre och en förändring som han är ensam om att nämna är att man idag i 

större grad diskuterar spel som kulturella verk. Han menar att spel har blivit något mer än simpel 

underhållning som kan köpas för pengar. 

 

Medan både Michael Gill och Jimmy Håkansson tycker att media överlag idag ger en rättvis bild av 

spelen tycker Carl-Johan Johansson att det fortfarande finns ett problem i och med att massmedia 

tenderar att förenkla och fördumma istället för att närma sig spelen med öppenhet. Han menar att media 

ofta bemöter spelen med samma attityd som någon som inte gjort ett försök att förstå. Tidningar och 

debattprogram har, enligt honom, en ”simplistisk attityd till kultur överlag, om det inte handlar om konst 

och litteratur”. Som exempel tar han detta: 

 
Ett exempel är Expressens Ulf Mossberg som för några år sedan skrev en 

artikel om ett tyskt skolmord som Expressen smällde upp överst på löpet. 

”Spelade dödsspel på datorn före massakern” var rubriken de hade valt, i 

bästa Studio S-stil. När [journalisten] Michael Gill ville diskutera etiken i att 

genom amatörpsykologi och medvetet skeva beskrivningar måla upp 

datorspel som anledningen till att massakern ägt rum var Mossberg 

föraktfull. Han menade att genrebenämningar som ”first person shooter”, 

eller ”förstapersonsskjutare”, var för krångliga att slänga sig med. ”Tror du 

att moster Berit eller överhuvudtaget någon över 40 skulle ha fattat vad 

spelet gick ut på, om jag skrivit så?” Nej, kanske inte. Men de hade sannolikt 

inte haft några inbyggda fördomar om dödsspel heller om journalister som 

Mossberg hade försökt skaffa sig en grundläggande förståelse för vad de 

skriver om.12 

 

Han är även ensam i att nämna att spelen i sig har en roll i det hela i och med att de inte alltid är bra på 

att kommunicera och nå ut till de icke redan invigda. De riktar sig ofta till en specifik publik som redan 

vet vad spelen handlar om. 

 

Man ska samtidigt ha i åtanke att spel är väldigt dåliga på att kommunicera 

djup och bredd till utomstående.  

                                                 
12 Carl-Johan Johansson, intervju den 30 december 2015 
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Många gånger är spelen som letar sig in i det offentliga samtalet simpla och 

dumma och helt befriade från artistiska och intellektuella ambitioner. Och 

det måste de få vara förstås, men det skapar samtidigt illusionen att spel 

överlag bara handlar om glättig underhållning och snabba kickar.13 

 
6.3 Genre 

 
Figur 4. Andel artiklar i respektive genre, presenterat i procent 1995-2015. 

 

Diagrammet ovan visar vilka typer av olika artiklar som skrivits om spel under perioden. Diagrammet är 

uppdelat efter årtal och visar hur stor andel av respektive artikelgenre utgör av det totala materialet det 

året. Alla artikelgenrer har inte tagits med då de var för små sett till antal och därmed inte ansågs 

relevanta. På grund av detta uppgår inte andelen till 100 % för alla år. 

 

Det har skett en stor minskning av andelen nyhetsartiklar medan det har skett en stor ökning av antalet 

notiser. Vid en första anblick kan detta tyckas vara konstigt, men den enkla förklaringen till detta är att 

spelspalterna blivit fler år 2005 och 2015. Dessa består till stor av notiser och alla dessa har spel som 

huvudämne. Även antalet krönikor och recensioner om spel har ökat, även detta på grund av 

introduktionen av spelspalter.  

 

                                                 
13 Ibid. 
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Utifrån den kvantitativa undersökningen samt intervjuerna kan man här dra slutsatsen att det som 

troligen har haft mest betydelse för spelen och hur man skriver om dessa är krönikorna som nästan 

uteslutande är skrivna av speljournalister. Det är i dessa man till stor del diskuterar spelvärlden och dess 

problem, men som tidigare nämnt kan man även se denna diskussion i exempelvis recensioner och 

tester. Det är också ett tecken på något som nämnts av flera av de intervjuade speljournalisterna, 

nämligen att spelskrivande har blivit mer seriöst de senaste åren och handlar inte i lika stor utsträckning 

och recensioner och tester av spel. 

 

6.4 Spelare, ålder och kön 
Dator- och tv-spel ses för det mesta som något endast män sysslar med och kvinnor har alltid haft svårt 

att yttra sig i spelvärlden. Spelen riktar sig ofta till män med manliga huvudkaraktärer och kvinnor 

tenderar att marginaliseras.  

 

 
Figur 5. Andel artiklar där spelare beskrivs som man respektive kvinna, presenterat i procent. 

 

I de flesta fall där man skriver om spelare och nämner kön är det män man nämner och så har det varit 

under hela perioden. Spel beskrivs huvudsakligen som något för pojkar. I början av perioden 

förekommer oftast kvinnliga spelare som exempelvis syskon till pojkar som spelar eller liknande. De är 

nästan aldrig huvudpersonen när man skriver om spel. Det går, under hela den undersökta perioden, inte 

att se någon anmärkningsvärd ökning eller minskning av hur ofta kvinnliga respektive manliga spelare 

förekommer. 
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Figur 6. Antal artiklar där spelarnas olika åldrar nämns. N =27 

 

Den allra vanligaste åldersgruppen man benämner som spelare är ungdomar/vuxna i åldrarna 10-20 år. 

År 1995 och 2005 pratar man nästan uteslutande om spelare som barn/ungdomar i åldrarna 10-20 år 

medan det under 2015 blir ett bredare åldersspann. Under detta år beskriver man överlag spelare som 

äldre personer, mellan 21 och 30 år. 

 

Återigen visar denna förändring på en mer nyanserad och mångfacetterad bild av rapporteringen. Från 

att spelare i början av perioden till stor del beskrevs som barn och unga har det börjat ske en förändring 

och även vuxna beskrivs som spelare i artiklarna vid periodens slut. Spel har också gått från att vara ett i 

princip helt mansdominerat område till att även inkludera kvinnor. Majoriteten av de som nämns som 

spelare och som uttalar sig om spel är fortfarande män men det går att se en utveckling där fler kvinnor 

syns i artiklarna om spel. Procentuellt sett är det, som diagrammet visar, inte en stor ökning men ändå 

något som går att urskilja i materialet. 

 

Synen på spelaren som en man med stereotypiska egenskaper som att de gillar att tävla och slåss har 

ändrats och det har blivit en självklarhet att även kvinnor spelar spel. I början av perioden fanns det en 

åsikt att kvinnor inte gillar samma typ av spel som männen, som man kan se exempel på i artiklar från 

de tidigare åren där man skriver om spel speciellt utvecklade för kvinnor. Det fanns dock inga spel som 

på samma sätt skulle vara speciellt utvecklade för män. 
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Denna åsikt har i princip försvunnit år 2015 och det är inget tal om att kvinnor inte gillar samma typ av 

spel. Fokus ligger istället på att kvinnor inte känner sig välkomna i spelvärlden, då de blir trakasserade 

just på grund av att de är kvinnor. Man framför en vilja att lösa dessa problem och att spel borde vara 

tillgängligt för alla. 

 
Det är viktigt att vi ifrågasätter det mesta kring spelen. Bland annat bör vi 

fråga oss vem som skapar dem, och varför. Kvinnor är underrepresenterade i 

spelbranschen, men däremot är omkring hälften av alla spelare kvinnor. I 

sinom tid kommer det att påverka spelen som görs, och vem som får lov att 

göra dem.14 

 

Det som Jimmy Håkansson säger i citatet ovan stämmer även överens med resultaten. Han nämner att så 

mycket som hälften av spelarna är kvinnor men i materialet är de underrepresenterade, jämfört med 

männen. 

 

Även Michael Gill15 menar att denna vilja att ifrågasätta har haft stor betydelse för spelen och deras 

plats i samhället. Denna utökade och mer seriösa debatt är enligt honom väldigt viktig för mediets 

framtid och ett ”bevis för att [spel] är en levande kultur som har allt annat än stagnerat”. 

 

Att denna förändring har skett kan enligt mig ses som ett tecken på att speljournalistiken och 

journalistiken om spel överlag har mognat under den undersökta perioden. I tidigare kapitel kan man se 

att spel inte bara diskuteras som underhållning utan även i många andra sammanhang och de anses i 

större grad vara en kulturform och något som, precis som musik och film, kan säga något om samhället 

och människors värderingar.  

 

Denna förändring anser jag är viktig för spelmediet och spel som fenomen, då det visar på att man är 

villig att ta sig an de problem som spelen har dragits med länge. En vilja att förändra detta och göra spel 

mer tillgängligt för alla, oavsett kön och ålder, kommer i längden leda till att fler intresserar sig för spel 

vilket i sin tur även kommer påverka hur spelen förstås inom journalistiken. 

 

                                                 
14 Jimmy Håkansson, intervju den 18 december 2015 
15 Michael Gill, intervju den 22 december 2015 
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Carl-Johan Johansson16 påpekar att mediet och spelkritiken börjat hitta sin egen identitet men 

anledningen till att man börjat diskutera dessa saker inte enbart har att göra med spelkritikens mognad 

att göra, utan snarare att diskussionen börjat tas upp vid rätt tidpunkt i och med att det är ämnen som 

diskuteras flitigt inom andra områden i samhället. Han säger att ”spelen börjat mogna under en period 

där just de här frågorna har etablerats som de viktigaste i vår tid.”. 

 

7. Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida journalistikens attityd till spel har förändrats de 

senaste 20 åren och, om så är fallet, visa på hur denna utveckling sett ut. I detta kapitel diskuteras 

resultaten av undersökningen samt vad de kan ha för betydelse. Nedan presenteras en sammanfattning 

av resultaten uppdelat efter undersökningens ursprungliga frågeställningar. 

 

7.1 Kan man se några förändringar i rapporteringen om spel inom 
journalistiken? 
Rapporteringen om spel har ändrats märkbart de senaste 20 åren. Sedan mitten av 90-talet har 

utvecklingen varit tydlig och den visar på en ökad acceptans av spel som ett kulturellt fenomen. Spel år 

2015 beskrivs i mindre utsträckning som en åldersbunden syssla än de gjorde år 1995. Det har gått från 

att vara något för barn och unga till att även innefatta vuxna människor. Detta har inneburit att den 

mediala framställningen i större grad speglar de som spelar på ett rättvist sätt och synen på spel har 

förändrats och breddats märkbart. Intresset för spelen och människor som spelar spel och kunskapen om 

dessa har även det ökat sedan 90-talet, vilket som tidigare nämnt även syns i materialet.  

 

Just spelarna och synen på dessa har också förändrats markant. Spel har gått från att ses som ett manligt 

intresse till att inkludera båda könen i större grad och även människor i olika åldrar. Detta tillsammans 

med att man har börjat diskutera problemen som finns i spel när det kommer till sexism och jämställdhet 

har lett till att synen på spelare är mer varierad och i större grad speglar samhället. 

 

Sedan 1995 har antalet artiklar som beskriver spelen i sig som ett problem blivit färre och färre medan 

de positiva skildringarna varit på samma nivå under hela perioden. Det går att se en tydlig utveckling 

när det kommer till framställningen av spel. 

                                                 
16 Carl-Johan Johansson, intervju den 30 december 2015 



34 
 

Spel diskuteras i flera olika sammanhang i slutet av perioden än i början och har gått från att till stor del 

endast beskrivas som underhållning till att vara del av djupare diskussioner om spelens innehåll och 

mening. 

 

7.2 Har rapporteringen om spel ökat eller minskat? 
Det går tydligt att se att man skriver om spel mer år 2015 än man gjorde år 1995. Det har skett mer än en 

fördubbling av antalet artiklar som behandlar spel och utifrån detta kan man också dra slutsatsen att 

intresset för spel är större i slutet av perioden än i början. 

 

Undersökningen har visat att det under hela perioden har funnits ett relativt stort intresse för spel, sett till 

antal artiklar, och att det endast har ökat de senaste 20 åren. Både antalet artiklar som behandlar spel 

överlag samt artiklar där spel är huvudämnet har ökat markant under perioden. En av anledningarna till 

detta är troligen att intresset för spel hos allmänheten har ökat och att det är fler som spelar spel idag än i 

början av perioden.  

 

Spel som Minecraft och Call of Duty har spridit sig även utanför spelvärlden och blivit stora 

popkulturella fenomen som människor i alla åldrar tar del av. Spelen har också börjat ta större plats i 

media när det kommer till faktiskt utrymme i tidningarna i och med att spelspalter i dags- och 

kvällspressen har introducerats. 

 

7.3 Hur ser speljournalister själva på denna utveckling? Har de märkt av 
någon förändring i samtalet om spelen? 

De speljournalister som intervjuats för denna undersökning menar att denna utveckling har varit väldigt 

uppenbar och inneburit stora förändringar för dem i deras yrke. Både spelen i sig och journalistiken om 

dem har förändrats mycket under tidsperioden. Bland annat har journalistiken om spel har gått från att 

vara mer reklamorienterad och handla om spel som okomplicerad underhållning till att vara mer 

granskande, diskuterande och djuplodande. Parallellt med detta har spelen också utvecklats och 

indiescenen har inneburit att spelen börjat diskutera seriösa frågor. 

 

Detta har i sin tur lett till att spelen har börjat hitta sin egen plats i samhället och överlag blivit mer 

accepterade. Trots att det inte är något som syns så tydligt i materialet är moralpaniken kring spelen och 

spelvåldet något flera av de intervjuade speljournalisterna märkt av.  
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Nästan alla nämner det när det kommer till skillnader i diskussionen om spel, att man inte längre skriver 

om spelvåldet på samma sätt och moralpaniken är inte alls lika närvarande. 

 

Så vad betyder då detta för spelens framtid? Att spå om framtiden är svårt, men den utveckling som 

påvisas i resultatet kan fungera som en fingervisning för den fortsatta utvecklingen. Spelmediet är i 

ständig utveckling och förändring och utifrån resultatet kan man dra slutsatsen att acceptansen av spel 

kommer fortsätta öka även i framtiden då den inte visar några tecken på att stanna av. Undersökningen 

pekar dock mot att utvecklingen framöver inte kommer vara lika uppenbar som den varit sedan mitten 

av 90-talet och min uppfattning är att spelmediet år 2015 har nått en punkt där de är mer eller mindre 

accepterade av stora delar av samhället. Dock tror jag det är en bit kvar tills det blir en lika accepterad 

medieform som exempelvis film. Huruvida detta kan ses som ett slutmål och något att sträva efter är 

dock inte något som alla håller med om, vissa menar att spelen inte bör jämföras med något annat utan 

istället stå för sig själva och hitta sin egen plats i kulturen och samhället. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med denna uppsats har det kommit upp intressanta frågeställningar som kan ligga till 

grund för vidare forskning på området. En tydlig förändring som kan utläsas under perioden är att 

antalet speljournalister blivit allt fler och att det som skrivs om spel inom journalistiken har blivit mer 

specialiserat. Speljournalistik är ett relativt nytt område som växt fram i samband med spelen. Precis 

som annan typ av journalistik har speljournalistikens förutsättningar förändrats mycket de senaste åren 

och den ser väldigt annorlunda ut idag än den gjorde för 20 år sedan. En undersökning av yrkets 

utveckling och framtid skulle vara väldigt intressant då även det är ett relativt outforskat område. Denna 

undersökning har delvis rört vid detta område, men det finns här mycket utrymme för ytterligare 

forskning.  
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9. Bilagor 
9.1 Kodschema 
 

1. Tidning 

1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 

 

2. Årtal 

1. 1995 

2. 2005 

3. 2015 

 

3. Ämne 

1. Problem 

2. Resurs 

3. Sport 

4. Underhållning 

5. Jobb 

6. Kultur 

7. Jämställdhet 

8. Spelvåldsdebatt 

 

4. Problem 

1. Socialt 

2. Hälsa 

3. Våld 

4. Beroendeframkallande 

5. Nej 

 

5. Resurs 

1. Förbättrat mine 

2. Underlättar inlärning 

3. Bättre hälsa 
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4. Nej 

 

6. Genre 

1. Nyhetsartikel 

2. Notis 

3. Reportage 

4. Ledare 

5. Recension/test 

6. Debattartikel 

7. Krönika 

8. Insändare 

 

7. Spelfokus 

1. Huvudämne 

2. Nämns 

 

8. Aktör 

1. Journalist 

2. Förälder 

3. Spelare 

4. Offentlig person 

5. Forskare/expert 

6. Politiker 

7. Spelutvecklare 

8. Polis 

9. Läkare 

10. Skolelev 

11. Lärare 

 

9. Plattform 

1. Konsol 

2. Dator 

3. Mobil/handhållen enhet 

4. Nämns ej 
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10. Spelgenre 

1. Action/skjutarspel 

2. Äventyr 

3. Sport 

4. Racing 

5. Frågesport 

6. Simulator 

7. Fighting 

8. Strategi 

9. Rollspel 

10. Nämns ej 

 

11. Spelare 1, kön 

 

12. Spelare 1, ålder 

 

13. Spelare 2, kön 

 

14. Spelare 2, ålder 

 

9.2 Intervjufrågor 
1. Hur länge har du skrivit om spel? 

2. Har du, under din tid som speljournalist, märkt någon skillnad när det kommer till hur man 

behandlar spel i media? I så fall, hur? 

3. Vad tror du det har betytt för spelmediet att man börjat diskutera det på ett mer seriöst sätt? Till 

exempel problem med sexism i spel och liknande. 

4. Tycker du att media överlag ger en rättvis bild av spelmediet? Varför/varför inte? 

5. Vad tror du har varit/är viktigast när det kommer till att få en medieform som spel accepterad? 

6. Hur tycker du man ska kategorisera spel? Som underhållning, nöje, kultur etc.? Eller är det något 

eget? 
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